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HOOFDSTUKI

PROBLEEMSTELLING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK
INLEIDING

Reeds lang wordternaargestreefd devoedingswaardevandevoedermiddelen
voor het vee te berekenen op grond van de chemische analyse. Ofschoon dit
streven voor verschillende voedermiddelen met succes bekroond werd, hebben
de pogingen om hiertoe te geraken bij de celstofrijke nog steeds niet het gewensteresultaat opgeleverd.
Dezeanalyseomvat gewoonlijk debepalingen vanvocht,ruwvet,ruweiwit,
as, ruwe celstof en de overige koolhydraten (Rijkslandbouwproefstation voor
Veevoederonderzoek[89]).
Van deze gegevens wordt gebruik gemaakt voor de berekening van de voedende waarde van een veevoeder en welin de eerste plaats van de „algemene
voedingswaarde", waaronder men verstaat het vermogen van het voeder om
decalorieën televeren, die het dierin staat stellen in energetisch evenwicht te
blijven enenergierijke producten tevormen, zoalslichaamsvet enmelk.Zowel
eiwitten, vetten als koolhydraten kunnen daartoe dienen, mits in de juiste
verhouding toegediend.
Er zijn in dediverselanden verschillendemethoden inzwangomuit deanalysede algemene voedingswaarde van een voedermiddel te berekenen. Debelangrijkste zijn die van de T.D.N, (total digestible nutrients) en die van de
zetmeelwaarde (Z).
Deberekening vandeT.D.N, sluitmin ofmeer aan bij die,welkein devoedingsleer van de mens wordt gebruikt om de calorische waarde te berekenen.
[2]
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De uitkomst wordt echter niet in calorieën uitgedrukt, maar in de calorische
waarde van 1kg zetmeel, hetgeen overeenkomt met ca 4200kcal.
Bij deze berekening worden de bij de analyse gevonden percentages aan organische bestanddelen vermenigvuldigd met de in dierproeven bepaalde verteringscoëfficiënten (d.w.z. de percentages der voederbestanddelen, die in het
spijsverteringskanaal wordenverteerd).Voor hetvetwordt de gevonden waarde
nog met 2,25 vermenigvuldigd, aangezien de energiewaarde van vet ongeveer
2,25 maal zo groot isalsdievan de koolhydraten en eiwitten. AlsT.D.N, wordt
dan opgegeven de som van deze waarden.
Het begrip zetmeelwaarde is ingewikkelder. Men heeft hierbij één vorm van
dierlijke voortbrenging als maatstaf genomen, nl. de afzetting van lichaamsvet
en verstaat nu onder de zetmeelwaarde van een voeder het aantal gewichtsdelen
verteerbaar zetmeel, dat eenzelfde hoeveelheid energiealslichaamsvet kan doen
aanzetten als 100gewichtsdelen van het voeder.
Niettegenstaande het probleem aldus sterk is vereenvoudigd, is de bepaling
van de zetmeelwaarde met behulp van dierproeven een moeizame taak. Men is
er echter in geslaagd langs half empirische weg een formule te vinden, met behulp waarvan een cijfer voor de zetmeelwaarde kan worden berekend, zodra de
analysecijfers voor de eiwitten, vetten, ruwe celstof en de overige koolhydraten
bekend zijn.
Hoewel het principe van de T.D.N.-berekening diepgaand verschilt van dat
der zetmeelwaardeberekening blijken de uitkomsten bij decelstofarme voeders,
zoals granen en veekoeken, goed met elkaar overeen te komen (zie tabel 1).
Bij de celstofrijke voeders, zoals hooi en stro, worden echter grote verschillen
gevonden,diewaarschijnlijk veroorzaakt wordendoor het onvoldoende bepaald
zijn van de celwandbestanddelen door middel van deruwe celstofbepaling.
TABEL 1. Zetmeelwaarde en T.D.N, voor enige voedermiddelen berekend uit een zelfde
scheikundige analyse (volgens BROUWER [20]).
StarchequivalentandT.D.N, calculatedfor differentfeeds basedon thesame figures
for totalcomposition (according to BROUWER [20]).

z

T.D.ls

S.E.
Mais {Maize)
Tarwevoermeel (wheatoffals) . . . .
Cocoskoek (coconut cake)
Palmpittenkoek (palmkernelcake) . .
Grondnotenkoek (earth-nut cake) . .
Goed weidehooi (meadow hay) . . .
Grassilage (grass silage)
Voederbieten (mangolds)
Haverstro (oatstraw)
Wintergerstestro (winter barley straw)

81,5
73,1
76,5
70,2
77,2
30,9
10,4
6,3
16,9
10,6

82,9
75,4
76,5
70,1
82,0
48,3
16,4
9,4
39,8
35,3

Vocht, vet, eiwit en as zijn namelijk gemakkelijk en vrij nauwkeurig te bepalen, ni. het vocht door drogen bij 100°C, het vet door extractie met aether,
het eiwit door het bij een Kjeldahlbepaling gevonden stikstofgehalte met 6,25
te vermenigvuldigen en de asbestanddelen door verassen. Anders is het gesteld
met de bepaling van de ruwe celstof en daarmede samenhangend van het gehalte aan de overige koolhydraten, dat indirect bepaald wordt door de som
van de overige gehalten van 100 af te trekken. Onder de ruwe celstof wordt
[3]
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dat gedeelte van het materiaal verstaan, dat, na achtereenvolgens koken met
1,25% zwavelzuur en 1,25% natronloog en daaropvolgend uitwassen met
alcohol en aether, overblijft. De bepaling is volkomen empirisch en moet op
nauwkeurig vastgestelde wijze worden uitgevoerd, wil men er vergelijkbare
waarden mee verkrijgen. De bedoeling van de ruwe celstofbepaling is een indruk te krijgen van het onverteerbare gedeelte van het voeder. Uit dierexperimenten is echter gebleken, dat de verteerbaarheid van de ruwe celstof in vele
gevallennogvrij groot kanzijnendievandeoverigekoolhydraten kan evenaren,
in sommige gevallen zelfs kan overschrijden (BROUWER en DIJKSTRA [21];
CRAMPTON en MAYNARD [29]). Van scheikundig standpunt bezien zijn de ruwe
celstof endegroepvan deoverigekoolhydraten slechtgedefinieerde grootheden.
Deruwecelstofishoofdzakelijksamengesteld uitdebestanddelenvandecelwand
als cellulose, lignine, hemicellulosen en pectinestoffen. Zij bevat echter slechts
een deel van de in het voeder aanwezige cellulose, lignine, hemicellulosen en
pectinestoffen, daar een gedeelte ervan bij de behandeling met zuur en loog in
oplossing gaat en dus tot de overige koolhydraten gerekend wordt. Het percentage, dat van elk van deze stoffen inde ruwecelstof achterblijft, is voor ieder
materiaal verschillend.
Door diverse auteurs is dan ook scherpe critiek uitgeoefend opdeze analysemethoden. NORMAN (71) noemt het gebruik van de ruwe celstofbepaling ontoereikend, onbetrouwbaar en misleidend. THOMAS en ARMSTRONG (102) constateren ook, dat vrij algemeen de mening geuit wordt, dat het gehalte aan ruwe
celstof een misleidende grootheid is.
Mogelijk zou men verder komen, wanneer de samenstelling van de ruwe celstof en van de overige koolhydraten (ook wel zetmeelachtige stof genoemd)
beter bekend zou zijn en de physiologische waarde der samenstellende bestanddelen nader zou zijn onderzocht.
Een dergelijk onderzoek is van groot economisch belang, omdat de ruwe
celstof en de overige koolhydraten niet minder dan ± 70% van de droge stof
van gras, hooi en stro uitmaken. Bedenkt men daarbij, dat meer dan de helft
van de bebouwbare oppervlakte van Nederland uit grasland bestaat en dat
voorts ook vele ruwvoeders van het akkerland voor veevoeding worden gebruikt, dan volgt daaruit wel, dat het hierbij om bestanddelen gaat, welke voor
de voedering van de veestapel van essentieel belang zijn.
Dit proefschrift beoogt een bijdrage te leveren tot de analyse van de bestanddelen, die thans als „ruwe celstof" en de „overige koolhydraten" worden
bepaald.
In de loop der jaren zijn reeds verschillende suggesties gedaan om tot een
betere analysemethodiek te komen. In 1938 stelden CRAMPTON en MAYNARD
(29) voor om in plaats van de ruwe celstof de gehalten aan lignine en cellulose
te bepalen. Bij de overige koolhydraten komen dan naast de oplosbare koolhydraten alleennogmaar de pectinestoffen en de hemicellulosen voor. NORDTFELDT, SVANBERG en CLAESSON (68) bekijken het probleem van twee kanten.
Indien men de ruwe celstofbepaling vervangt door een serie ingewikkelde en
tijdrovende bepalingen, verliest de voederanalyse zijn waarde voor de praktijk.
Bovendien worden talloze tabellen, die op het bestaande schema gebaseerd zijn,
onbruikbaar. Nadat nl. in 1863 door HENNEBERG en STROHMANN (42) aan het
proefstation te Weende de ruwe celstofbepaling (Weender methode) ontwikkeld werd, zijn door verschillende onderzoekers (KÜHN [58]; WOLFF [114];
DIETRICH en KONING [32] ;POTT [81] ; KELLNER [54] ; KLING [57] ; HUISMAN [48] ;
[4]
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SCHNEIDER [92] ;M O R R I S O N [65] ;DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTSGESELSCHAFT[31])

talloze tabellen opgesteld, waarin, voor practisch alle voedermiddelen, degegevens omtrent degehalten aanvocht, vet,eiwit, as, ruwe celstof ende overige
koolhydraten zijn samengebracht. Het invoeren van een nieuwe voederanalyse
zal hetresultaat vanhetwerk vaneenkleine honderd jaar gedeeltelijk onbruikbaar maken, terwijl menal dit analysewerk weer van voren af aan zal moeten
beginnen. Bovendien zouden de talrijke, in dierproeven bepaalde, verteringscoëfficiënten van deze voeders (DIETRICH en K O N I N G [32]; KELLNER [54];
K L I N G [57]; HUISMAN [48]; SCHNEIDER [92]; MORRISON [65]; DEUTSCHE L A N D -

WIRTSCHAFTSGESELSCHAFT [31]) sterk aanwaarde verliezen bijhetovergaan naar
nieuwe methoden. Hetisduszeer devraag, ofdepractijk welgebaat ismet een
ver doorgevoerde scheiding vandecelwandbestanddelen. Uiteenwetenschappelijk oogpunt gezien is het daarentegen uiterst nuttig naar een dergelijke scheiding te streven omzodoende eenbeter inzicht te krijgen inde voedende waarde
van elk van deze bestanddelen. Tevens zal men dan moeten trachten de verschillende bepalingsmethoden op denduur voor hetroutineonderzoek geschikt
te maken. THOMAS en ARMSTRONG (102) betwijfelen ook,ofhet overgaan op een
nieuwe indeling ophetogenblik alraadzaam zouzijn. Indien menechter hiertoe
over mocht gaan, danzouden zijniet alleen decellulose endelignine afzonderlijk willen bepalen, maar ook een onderscheid willen maken tussen de koolhydraten zoals zetmeel, pectinestoffen en hemicellulosen. CHARLET-LERY,
FRANÇOIS en LEROY (25) hebben voor eendertigtal voeders eendergelijke scheiding uitgevoerd. Hierbij werd de lignine volgens de 7 2 % zwavelzuurmethode
bepaald, de cellulose volgens KÜRSCHNER, de Polysacchariden door hydrolyse
met 2 % zwavelzuur (deuitkomst werd als glucose berekend), de pentosen (het
hoofdbestanddeel vandehemicellulosen) door middel vaneen furfuralbepaling,
terwijl de pectinestoffen na extractie en precipitatie werden gewogen als pectine respectievelijk pectinezuur.
Al is deze voederanalyse zeker een stap vooruit op de goede weg,toch zijn
enkele vande hierbij uitgevoerde bepalingen nogvrij gebrekkig, ni. de bepalingen vandePolysacchariden endepentosen. In deeerste plaats ishetonjuist om
het gehalte vandePolysacchariden als glucose te berekenen, daar bij hydrolyse
een mengsel vanhexosen enpentosen vrijkomt. Bovendien ishetmij uit proeven
gebleken, dat door hydrolyseren zonder meer lang niet alle Polysacchariden
volkomen gesplitst worden in monosacchariden, zodat een te lage uitkomst
verkregen wordt. D e bepaling van de pentosen, berustende op een furfuralafsplitsing, is evenmin bijzonder nauwkeurig. Het is een bepaling, waarbij het
rendement slechts 90% vandetheoretische waarde is,zodat men voor de overige
1 0 % weleencorrectie aan moet brengen, terwijl bovendien ookandere stoffen
dan pentosen furfural af kunnen splitsen en dus een te hoge uitkomst kunnen
veroorzaken. D e auteurs hebben zich echter faute de mieux metdeze methoden
moeten behelpen.
Hiermede zijn we tevens tot de kern van het probleem gekomen. Er bestaat
momenteel geen directe en nauwkeurige methode o m het mengsel van Polysacchariden, dat naast lignine en cellulose in de celwand voorkomt, te bepalen.
Voor de bepalingen van de oplosbare koolhydraten, de cellulose en de lignine
zou men vandereeds lang ingevoerde gehaltebepalingen gebruik kunnen maken,
de hemicellulosebepaling is echter nogin een experimenteel stadium.
Het kwam mij voor, dat hetmet behulp vande papierchromatografie mogelijk moest zijn een redelijke gehaltebepaling voor de hemicellulosen uit te
[5]
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werken. Daartoe was het nodig eerst na te gaan, waaruit deze hemicellulosen
bestaan en hoe zij in het celwandmateriaal voorkomen. In dit onderzoek
werden tevens de pectinestoffen betrokken, aangezien daarin gelijksoortige
stoffen voorkomen.
Hemicellulosen en pectinestoffen zijn mengsels van Polysacchariden, welke
bij de vorming van de celwand worden afgezet samen met cellulose en lignine.
Hierbij ontstaat een zeer hechte dooreenstrengeling, daar deze stoffen practisch allenin rechte ketens voorkomen en dus dicht naast elkaar afgezet kunnen
worden. Door deze dichte opeenpakking is het bijzonder moeilijk om uit te
maken, of deze stoffen onderling ook chemisch gebonden zijn, of dat het aaneengehecht zijn meer veroorzaakt wordt door ineengrijpen van gelijkvormige
kristalskeletten. De meningen hierover indeliteratuur lopen nogal uiteen. Voor
het verdere onderzoek is het niet van belang te weten, op welke wijze deze
stoffen aaneengehecht zijn; wel moet er rekening mee gehouden worden, dat
zij zeer sterk aan elkaar gebonden zijn, waardoor zij moeilijk zijn te scheiden.
DE PECTINESTOFFEN

Dit is een verzamelnaam voor een mengsel van het eigenlijke pectine en de
zogenaamde ballaststoffen arabaan en galactaan. Het pectine is een polygalacturonzuur, dat gedeeltelijk met methylgroepen veresterd is en gedeeltelijk aan
calcium of magnesium gebonden kan zijn. Het pectine kan uit het plantenmateriaal geïsoleerd worden met een 0,5 % ammoniumoxalaatoplossing, waaruit het, na aanzuren, met drie volumina alcohol geprecipiteerd kan worden. Bij
deze bewerking gaan het arabaan en het galactaan ook mee in oplossing en
precipiteren gelijktijdig. Zo volkomen gelijk is het gedrag van deze Polysacchariden, dat men geruime tijd gemeend heeft te doen te hebben met een verbinding, waarin galacturonzuur, arabinose en galactose voorkwamen. Door
SCHNEIDER en FRITSCHI (94, 95) en SCHNEIDER en BOCK (93), maar vooral door
het onderzoek van HIRST en JONES(45,43)isaangetoond, dat het eenmengsel is
van driePolysacchariden, ni.een polygalacturonzuur, eenarabaan eneen galactaan. Ook de structuur van het arabaan en die van het galactaan werden door
HIRST en JONES (43,44,45,46) bestudeerd. Het arabaan is een rechte keten van
arabinose-moleculen in furanosevorm, waar vermoedelijk om de andere arabinose-eenheid eenenkelmolecuulalszijketen aangehecht is, ookin furanosevorm.
Door deze furanosevorm is het gemakkelijk te hydrolyseren, zelfs met zeer verdunde zuren. Het galactaan is een rechte keten van ongeveer 120 galactosemoleculen in pyranosevorm. Het is veel minder gemakkelijk te hydrolyseren
dan het arabaan. Bij planten met een hoog xylaangehalte komt regelmatig wat
xylaan bij de pectinestoffen voor, terwijl er bovendien laagmoleculaire vormen
van polymeren van glucose in kunnen worden aangetroffen (KERTESZ [55]).
DE HEMICELLULOSEN

Hiermede wordt aangeduid een mengsel van Polysacchariden, dat naast
cellulose in de celwand voorkomt. Zij onderscheiden zich van cellulose door
hun Oplosbaarheid in loog, terwijl zij zich aan de andere kant van pectinestoffen onderscheiden door niet oplosbaar te zijn ineen0,5% ammoniumoxalaatoplossing. Verder verschillen zij nog van cellulose, doordat zij gemakkelijk
gehydrolyseerd kunnen worden.
Ofschoon door sommige onderzoekers afwijkende definities gegeven worden
[6]
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van het begrip hemicellulosen, verstaat men er vrij algemeen onder het mengsel
van plantenpolysacchariden, dat niet met water of ammoniumoxalaatoplossing
uit het plantenmateriaal kan worden geëxtraheerd, maar wel met een loogoplossing.
Het is een gecompliceerd mengsel, waarvan weinig bekend is omtrent samenstelling en wijze van voorkomen. Men treft er zowel homogene als heterogene
ketens in aan. Ook vertonen de Polysacchariden van één soort onderling nog
weer grote variatie in ketenlengte. Een scheiding tussen deze verschillende
vormen te maken is ondoenlijk.
Het hoofdbestanddeel van de hemicellulosen is welhet xylaan. Dit kan voorkomen in de vorm van zuiver xylaan, dus in kortere of langere ketens, opgebouwd uit enkel xylosemoleculen, maar ook als heterogeen polysaccharide.
Aan de uiteinden van derechte xylaanketens komt dan eenuronzuur, het glucuronzuur, voor (BISHOP [18]), terwijl soms hier en daar ook nog een arabinosemolecuul alszijketen aangehecht kan zijn (ADAMS[1]; ADAMSen CASTAGNE[8]).
Naast deze drie vormen van xylaan (zuiver xylaan,xylaanketens met glucuronzuur en xylaanketens met glucuronzuur en arabinose) komen ook arabaan en
galactaan regelmatig in hemicellulosemengsels voor. Tenslotte zijn nog de laagmoleculaire vormen van cellulose,ß- eny-cellulose, in loog oplosbaar, zodat zij
ook in de hemicellulosemengsels voorkomen.
Al deze Polysacchariden zijn betrekkelijk gemakkelijk te hydrolyseren. Zij
gedragen zichechter verschillend wat hun oplosbaarheid betreft. Een gedeelte is
bij kamertemperatuur reeds oplosbaar in 2-5% loog, een tweede gedeelte in
24-30% loog,terwijleenrestanthardnekkigindecellulosewordt vastgehouden,
zelfs bij extractie met 30% loog. Dit verschil in oplosbaarheid is er niet van
afhankelijk of een polymeer uit xylose of arabinose is samengesteld. Wel is het
afhankelijk van de ketenlengte van de polymeren, terwijl ook de aanwezigheid
van een uronzuur de oplosbaarheid bevordert. In de met 5% loog opgeloste
hemicellulosen komen hoofdzakelijk de vormen met korte keten voor en enige
langere, waar uronzuur aan gebonden is. Het aantal suikersoorten, dat in een
hydrolysaat ervan voorkomt, is echter even groot als dat bij de in 24% loog
oplosbarefractie. NORMAN(69)meent opgrondvanditverschilin oplosbaarheid
een onderscheid te moeten maken tussen beide fracties. Hij noemt de in 5%
loog oplosbare fractie de polyuronide hemicellulosen, omdat hierin het merendeel van de uronzuren voorkomt, en de in 24% loog oplosbare fractie het
cellulosaan. Hij meent, dat het cellulosaan een integrerend bestanddeel is van
de natuurlijke cellulose, die dan zou zijn samengesteld uit zuivere cellulose en
cellulosaan. Door andere auteurs wordt de in 24% loog oplosbare fractie ook
wel xylaan genoemd, wat niet helemaaljuist is,daar er naast xylaan nog andere
Polysacchariden in voorkomen. O'DWYER (34) maakt nog een andere indeling.
Wanneer alle hemicellulosen eerst met sterke loog zijn opgelost, wordt daarbij
het deel, dat bij neutraliseren precipiteert, hemicellulose A genoemd en het
deel, dat na toevoegen van alcohol aan de geneutraliseerde oplossing precipiteert, hemicellulose B. Dit hemicellulose A zal wel zo ongeveer overeenkomen
met het „xylaan"en het „cellulosaan";en hemicellulose Bmet de „polyuronide
hemicellulosen", maar geheel elkaar dekken doen ze niet, aangezien de oplosbaarheid van deze Polysacchariden groter is, nadat ze eenmaal geïsoleerd zijn.
Er moet als het ware bij het oplossen eenweerstand overwonnen worden, welke
de oplosbaarheid ongunstig beïnvloedt. De oorzaak hiervan moet waarschijnlijk gezocht worden in de binding, die tussen de verschillende stoffen in de cel[7]
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wand bestaat, en het feit, dat deze stoffen met elkaar afwisselend worden afgezet bij de opbouw van de celwand, waardoor sommige oplosbare stoffen
worden ingesloten door minder goed oplosbare of onoplosbare stoffen, zoals
cellulose en vooral ook lignine. Het zou te ver voeren om hier diep op deze ingewikkelde materie in te gaan. Alleen werd besproken, hetgeen voor een goed
inzicht in de mogelijkheden voor een gehaltebepaling nodig is te weten.
De benamingen, die in de literatuur aan de verschillende celwandbestanddelen worden gegeven, lopen nogal uiteen. Ter voorkoming van verwarring
zullen in dit proefschrift de hemicellulosemengsels genoemd worden naar de
sterkte van de loog, waarmede zij geëxtraheerd werden, dus de „in 5% KOH
oplosbare hemicellulosen" en de „in 24% KOH oplosbare hemicellulosen".
Onder cellulose wordt de zuivere cellulose verstaan, terwijl het mengsel van
zuivere cellulose en cellulosaan zal worden aangeduid als natuurlijk cellulosecomplex of CROSS-BEVAN-cellulose. Het mengsel van cellulose en hemicellulosen, dat overblijft, nadat uit het celwandmateriaal de pectinestoffen en
de lignine verwijderd zijn, wordt holocellulose genoemd. Onder pectinestoffen
wordt hetmengselvanheteigenlijke pectineendebegeleidende Polysacchariden
als arabaan, galactaan, enz. verstaan. Voor een uitgebreide verhandeling over
pectinestoffen en hemicellulosen zij verder verwezen naar KERTESZ (55) en
WHISTLER en SMART (111).
RICHTLIJNEN VOOR DE GEHALTEBEPALING

Uit de gegevens, die hierboven opgesomd zijn, valt reeds een en ander over
de gehaltebepaling op te maken.
De te bepalen celwandbestanddelen bestaan uit Polysacchariden, welke na
hydrolysebepaald kunnenworden.Aangezienerinplantenmateriaal ook monoen Oligosacchariden voorkomen, moeten deze, om verwarring te voorkomen,
tevoren verwijderd worden. Dit wordt gewoonlijk gedaan door extraheren met
een azeotropisch mengsel van alcohol en benzeen, waarbij tevens kleurstoffen
en andere storende stoffen (vetten) verwijderd worden. Aangezien in de ruwvoeders als hooi en stro practisch geen zetmeel voorkomt, behoeft aan de verwijdering hiervan geen aandacht besteed te worden.
De pectinestoffen worden niet tot de hemicellulosen gerekend en moeten
dus ook eerst worden verwijderd, aangezien ook zij in het extractiemiddel voor
dehemicellulosen oplosbaar zijn. Dit kan geschieden door oplossen ineen0,5 %
ammoniumoxalaatoplossing. De Polysacchariden uit deze fractie kunnen weer
na hydrolyse bepaald worden.
De hemicellulosen kunnen niet zonder meer met loog volkomen aan het
plantenmateriaal worden onttrokken, daar zij gedeeltelijk ingesloten zijn door
of gebonden zijn aan lignine. Het is dus voor het verkrijgen van een optimale
opbrengst gewenst deze lignine eerst te verwijderen of althans gedeeltelijk afte breken. Het verwijderen van de lignine komt tevens de zuiverheid van de
daarna geïsoleerde hemicellulosen ten goede, aangezien een gedeelte van de
lignine in loog oplosbaar isen de kans dus groot is, dat er lignine in de hemicellulosen terecht komt.
Ongelukkigerwijs worden door de reagentia, waarmede de lignine wordt afgebroken of verwijderd, ook de hemicellulosen in meerdere of mindere mate
aangetast. Het gaat er hier dus om de gulden middenweg te bewandelen en
alleen de lignine zo ver af te breken of te verwijderen, dat de hemicellulosen
opgelost kunnen worden zonder deze al te zeer te beschadigen.
[8]
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In de loop der jaren zijn door verschillende onderzoekers hemicellulosen
geïsoleerd, waarbij op verschillende manieren de lignine werd afgebroken of
verwijderd. De meeste methoden werden op diverse houtsoorten toegepast,
enkele echter ook op minder sterk verhout materiaal zoals stro en grassen. In
sommige gevallen is wel nagegaan, of er een verlies aan koolhydraten bij plaats
vond. Als maatstaf voor het verlies aan koolhydraten wordt dan het verlies aan
furfuralleverende bestanddelen genomen, uitgaande van de gedachte, dat het
grootste gedeelte van de hemicellulosen uit pentosaan bestaat. Uit de aard der
zaak worden hierbij dus fouten gemaakt, omdat de hemicellulosen naast pentosaan ook hexosaan bevatten, omdat er in het materiaal ook andere furfuralleverende stoffen aanwezig kunnen zijn (uronzuren) en omdat de furfuralbepaling op zichzelf geen erg betrouwbare bepaling is.
Zouden wij echter toch deverschillende gegevens uit de literatuur willen vergelijken, om na te gaan, op welke wijze de verwijdering van lignine het beste
kan worden uitgevoerd, dan vinden wij, dat depercentagesverliesaan furfuralleverende bestanddelen voor eenzelfde methode verschillend zijn bij toepassing
op verschillend materiaal. Zo geeft een methode toegepast op houtsoorten een
groter percentage verlies dan toegepast op stro. Het gehalte aan te verwijderen
lignine speelt hierbij waarschijnlijk een rol.
Daar slechts een enkele methode op minder verhout materiaal werd toegepast, is het maken van een vergelijking op grond van gegevens uit de literatuur
niet mogelijk. Hiervoor zou men eerst de verschillende methoden ter verwijdering van lignine op eenzelfde materiaal (b.v. stro) moeten uitvoeren.
Nadat de lignine uit het materiaal verwijderd is, kunnen de hemicellulosen
door extractie met loog geïsoleerd worden. Door aanzuren van de loogoplossing met ijsazijn en toevoegen van drie volumina alcohol kunnen ze worden
neergeslagen.
HISTORISCH OVERZICHT VAN DE HEMICELLULOSEBEPALINGEN
TOT DUSVER OP VEEVOEDERS TOEGEPAST

Naast de bepalingen van reducerende bestanddelen na hydrolyse en pentosaanbepalingen door furfuralafsplitsing, die nauwelijks als hemicellulosebepalingen beschouwd kunnen worden, zijn in de loop derjaren enkele methoden ontwikkeld, waarbij de hemicellulosen geïsoleerd en rechtstreeks bepaald
werden.
Door BUSTON (24) werden van enige grassoorten de gehalten aan hemicellulosen bepaald. Na verwijderen van depectinestoffen meteen 0,5 % ammoniumoxalaatoplossing en van de lignine met een alcoholische loogoplossing, werden
de hemicellulosen geëxtraheerd met 4% natronloog, hetgeen achtereenvolgens
bij kamertemperatuur en op het waterbad geschiedde. In een gedeelte van de
oplossing werd het gehalte aan totaal hemicellulosen bepaald door precipiteren
met alcohol na aanzuren; in een ander deel werden achtereenvolgens fracties
A, Ben C geprecipiteerd, nl. door aanzuren precipiteert fractie A, na toevoegen
van een half volume aceton aan het nitraat van fractie A precipiteert fractie B
en na toevoegen van nog meer aceton aan het filtraat van Bprecipiteert fractie
C. De hemicellulosen werden gezuiverd door oplossen in natronloog en weer
precipiteren. Enkele uitkomsten van het onderzoek zijn in tabel 2 samengevat.
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TABEL 2. Gehalten aan hemicellulosen door BUSTON bepaald in enige grassoorten.
Hemicellulosecontents of different species of grassdeterminedby BUSTON.

grassoort

grasspecie

Poatrivialis . . .
Phleumpratense .
Festucapratensj .
LoliumItalicum. .
Dactylisglomerata.

pet. van de droge stof

pet. of the dry mattet

totaal hemicell.

hemiceli. A

16,17
17,22
18,47
17,60
17,90

5,40
3,95
5,26
7,81'

hemicell. B

7,10
9,16
5,31

hemicell. C

4,30
3,60
5,41
2,90
3,76

Wanneer men de som van de gehalten van de fracties A, B en C vergelijkt
met het totaal gehalte, dan krijgt men de indruk, dat het herhaald oplossen en
precipiteren ter zuivering van de hemicellulosen met grote verliezen gepaard
gaat. Om dezelfde reden mag men verwachten, dat het gevonden totaal gehalte
aan hemicellulosen niet betrouwbaar is.
Na hydrolyse werden de suikers, waaruit deze hemicellulosen waren samengesteld, volgens klassieke methoden geïdentificeerd. Gevonden werden:
in hemicellulose A xylose en een spoor arabinose.
in hemicellulose B xylose, arabinose, galactose en een uronzuur.
in hemicellulose C xylose, arabinose, galactose en een uronzuur.
Door WEIHE en PHILIPS (104) werd het hemicellulosegehalte van tarwestro
bepaald. De lignine werd hierbij verwijderd door chloreren en oplossen van de
gevormde chloorlignine in aethanolamine. Vervolgens werden de hemicellulosen geïsoleerd door extraheren bij kamertemperatuur met 5% natronloog.
Ook hier werden de hemicellulosen, na aanzuren, met alcohol neergeslagen.
De opbrengst bedroeg 28%, na zuiveren door oplossen en weer precipiteren
nog maar 2 3 % . Bij gefractioneerde precipitatie werd geen hemicellulose A
gevonden, hemicellulose Bbedroeg79,2 %vandetotaalhemicellulosen en fractie
C 9%. Ook hier blijkt weer, dat het wegen van de hemicelluloseprecipitaten
voor een gehaltebepaling geen betrouwbare uitkomsten geeft. Als samenstellende suikers werden gevonden xylose, arabinose en een uronzuur, terwijl
tevens de aanwezigheid van niet geïdentificeerde suikers werd geconstateerd.
In laterejaren heeft men zich alleen nog maar bezig gehouden met het onderzoek naar de aard van de hemicelluloseketens. Daarnaast werd een onderzoek
ingesteld naar een mogelijke binding van xylaan aan cellulose. Hierbij werden
steeds de samenstellende suikers met behulp van de papierchromatografie geïdentificeerd.
ADAMS (1)en ADAMS en CASTAGNE (8) stelden voor tarwestro vast, dat polymeren van galactose en glucose in homogene ketens hierin voorkomen, terwijl
arabinose voor een gedeelte aan het xylaanmolecuul gebonden is.
BISHOP(18)isoleerdeeenaldobiuronzuur samengesteld uitxyloseen glucuronzuur, waarmede de aanwezigheid van glucuronzuur in de xylaanketen bewezen
was.
De mogelijkheid van een binding tussen xylaan en cellulose werd reeds door
NORMAN (69) naar voren gebracht. De meningen van de latere onderzoekers
(MAZUMDAR en SARKAR [63]; ADAMS en BISHOP [2]; SARKAR, MAZUMDAR en
BAL [91];DAS, MITRA en WAREHAM [30] ; SARKAR [90]) zijn hierover echter zeer

verdeeld. Een definitief bewijs voor het al of niet chemisch gebonden zijn van
deze stoffen werd niet gegeven.
[10]
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DISCUSSIE

Bij de bepalingen van de gehalten aan hemicellulosen, door BUSTON (24) en
WEIHE en PHILIPS (104) in grassen en stro uitgevoerd, vallen enkele dingen op,
die niet geheel bevredigend zijn.
In de eerste plaats hebben de auteurs zich er niet van overtuigd, of de wijze,
waarop door hen de lignineverwijderd werd, wel met zo gering mogelijk verlies
aan koolhydraten gepaard gaat. Dit is inderdaad moeilijk vast te stellen, aangezien er geen standaardmethode is, waarmede de uitkomsten vergeleken
kunnen worden. Het is alleen mogelijk door vergelijken van de verschillende
methoden op eenzelfde materiaal uit te maken, op welke wijze het hoogste rendement aan hemicellulosen verkregen wordt. Indien men over een voldoend
nauwkeurige methode beschikt om de gehalten aan xylose en arabinose in de
geïsoleerde hemicellulosen te bepalen, zou het daaruit berekende pentosaangehalte eventueel nog vergeleken kunnen worden met dat, gevonden uit een
furfuralbepaling.
Verder is de bepaling van de hemicellulosen door wegen zeer onnauwkeurig,
daar de preparaten na eerste precipitatie nog met lignineen asbestanddelen verontreinigd zijn en er bij zuiveren verliezen optreden. Bovendien kunnen hemicellulosen van verschillende herkomst verschillend van samenstelling zijn. Het
zou dus gewenst zijn om in plaats van het gehalte aan hemicellulosen de gehalten aan samenstellende suikers te bepalen.
Ook wordt niet nagegaan, of er eventueel nog hemicellulosen in het residu
van de extractie zijn achtergebleven. Dit zou gemakkelijk kunnen gebeuren,
indien een gedeelte van de hemicellulosen uit Polysacchariden met bijzonder
lange ketens zou zijn samengesteld, of indien er inderdaad een chemische binding zou bestaan tussen xylaan en cellulose.
Tenslotte zijn de bepalingen zeer tijdrovend; zij zouden in deze vorm nooit
in aanmerking kunnen komen voor een routineonderzoek van veevoeders.
DOELSTELLING

Het hier beschreven onderzoek heeft tot doel de bepaling van het gehalte aan
hemicellulosen op bovengenoemde punten te verbeteren en na te gaan of die
tot een routinebepaling kan worden uitgewerkt.
Bij een monster tarwestro zullen enigemanieren van delignificeren vergeleken
worden, waarbij de voorafgaande extracties met alcohol-benzeen en met ammoniumoxalaatoplossing, als ook de uiteindelijke extractie van de hemicellulosen
met loog op gelijke wijze zullen worden uitgevoerd.
In plaats van een gewichtsbepaling van de hemicellulosen zullen nu de samenstellende suikers ervan door middel van de papierchromatografie worden
bepaald.
Ook de verschillende extractieresten zullen aan een hydrolyse worden onderworpen en de hierbij vrijkomende suikers eveneens papierchromatografisch
worden bepaald.
Tenslotte zal getracht worden de tijdsduur van de bepaling tot het uiterste
te bekorten, waarbij tevens onderzoent zal worden in hoeverre deze bepaling
met bepalingen van de oplosbare koolhydraten, van cellulose en van lignine
kan worden gecombineerd, om zodoende alle bestanddelen van de „ruwe celstof" en de groep van „de overige koolhydraten" in de analyse te betrekken.
In hoofdstuk II (blz. 126) zal eerst het isoleren van de hemicellulosen uit
[il]
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tarwestro na verschillende manieren van delignificeren worden besproken. In
dehoofdstukken III(blz. 134)enIV(blz. 140)zullen dewijze van hydrolyseren
van de koolhydraatmengsels en de uitvoering van de chromatografische bepalingworden toegelicht, waarna inhoofdstuk V(blz. 151) detoepassing ervan
voor de bepaling vande suikers uitde verschillende celwandbestanddelen zal
worden behandeld. Inhoofdstuk VI(blz. 161) zalvervolgens detoepassingvan
de uitgewerkte methode opverschillende hooi- en strosoorten worden besproken,waarna inhoofdstuk VII(blz. 165)demogelijkheden omdemethodete verkorten zullen worden behandeld.

HOOFDSTUKII

HET ISOLEREN VAN DE HEMICELLULOSEN, WAARBIJ HET
MATERIAAL OP VERSCHILLENDE MANIEREN WORDT
GEDELIGNIFICEERD
DEEXTRACTIE METALCOHOL-BENZEEN

Zoals reeds inhoofdstuk Iwerd vermeld, kunnen devetachtige stoffen, kleurstoffen en andere storende stoffen worden verwijderd meteenmengsel van1
deel alcoholen2delen benzeen (WHISTLER, BACHRACHen BOWMAN[109]).In de
meeste gevallen iseentijd van10tot 30uurnodig voor volledige extractie, afhankelijk vanhettebehandelen materiaal.
Om na te gaan welke extractietijd nodig zou zijn voor hette onderzoeken
tarwestro, werd een fijngemalen monster hiervan in een Soxhlet-apparaatgeëxtraheerd methetalcohol-benzeenmengsel. Na 15, 20,25en 30uurwerdhet
extract, nadrogen, bepaald. Hierbij bleek, datvóór 25uurdeextractie nogonvolledig was endatdetoename vanhetextract tussen 25en 30uurnogslechts
gering was. De extractie met het alcohol-benzeenmengsel zal dus gedurende
30uurmoeten worden toegepast.
Het tarwestro ondergaat hierbij eengewichtsvermindering van5 % .Het gedroogde metalcohol-benzeen behandelde materiaal werd verder als„uitgangsmateriaal" genomen voor debepalingen van de celwandbestanddelen.
DEEXTRACTIE VANDEPECTINESTOFFEN

Depectinestoffen kunnen uithet„uitgangsmateriaal" worden verwijderdmet
een 0,5% ammoniumoxalaatoplossing. Hiervoor isdemethode van WEIHEen
PHILIPS (107) bijzonder geschikt.
EenG3filterkroeszonder steelwordt aandeonderkant meteengummistop gesloten. Door
destopwordt eenU-vormig buisje aangebracht, waarvan hetenekortereuiteindein deruimte
onder defllterbodemuitkomt enhetanderelangerelangsdefilterkroesomhoog loopt, waardoor hetmogelijk isdefilterkroesmetvloeistof gevuld tehouden (fig. 1).Indekroes wordt
2\ à3gram van het„uitgangsmateriaal" gewogenendeze verder met een 0,5% ammoniumoxalaatoplossing van85°C gevuld. Hetgeheel wordt in eenbekerglas metwater geplaatst,
dat op85°Cgehouden wordt. Het mengsel wordt regelmatig omgeroerd. Het uiteinde vande
langere stijgbuis wordt verbonden meteen erlenmeyer, waarin telkens na2uur deextractievloeistof door aanzuigen wordt overgeheveld. Hetresidu in de filterkroes wordt danweer
2uur behandeldmetverseammoniumoxalaatoplossing, enz.Hierbij blijkt, datvoor tarwestro
5 extracties van2uurnodig zijn omdepectinestoffen teverwijderen. Hetresidu wordtmet
[12]

127

FIG. 1. Extractie van de pectinestoffen.
A = filterkroes 1G3
C = doorboorde gummistop
Extraction of the pectic substances.
A = filtercrucible 1G3
C = bored rubber stopper

B = verzamelerlenmeyer voor de Altraten
D = bekerglas met water van 85 °C
B = recipient for the filtrates
D = beaker with water (85 °C)

water gewassen en hierop worden dan telkens de verschillende methoden ter verwijdering van
de lignine toegepast. Het in de erlenmeyer verzamelde nitraat wordt juist zuur op lakmoespapier gemaakt met verdund zoutzuur en uit deze oplossing worden de pectinestoffen geprecipiteerd door toevoegen van vier volumina alcohol. Het precipitaat wordt op een gewogen
filterkroes verzameld en met alcohol, waaraan een weinig zoutzuur is toegevoegd, oxalaatvrij
gewassen, waarna het water door achtereenvolgens doorzuigen van alcohol en aceton verwijderd wordt. Tenslotte wordt bij 100 °C gedroogd.

Het gehalte aan pectinestoffen blijkt bij tarwestro gemiddeld 1,6% te bedragen, berekend op de droge stof van het met alcohol-benzeen behandelde
materiaal.
Na hydrolyse van de pectinestoffen kunnen de galactose, glucose, arabinose
en xylose uit de begeleidende ballaststoffen met behulp van de papierchromatografie worden bepaald. Dit onderzoek wordt in hoofdstuk V behandeld.
HET VRIJMAKEN VAN DE HEMICELLULOSEN UIT DE LIGNINE

De lignine vormt wel het grootste obstakel voor een bepaling van de hemicellulosen. Wij zullen er niet over in discussie treden of er een chemische binding bestaat tussen de lignine en de hemicellulosen, of dat deze er slechts door
worden ingesloten. De meningen lopen hierover sterk uiteen en bij gebrek aan
bewijs voor één van beide theorieën is het laatste woord in deze nog niet gesproken. Bovendien zouden beide mogelijkheden naast elkaar voor kunnen
komen. Hoe hetook zij, de koolhydraten moeten eerstuitdelignine vrijgemaakt
worden, voordat zij geëxtraheerd kunnen worden.
De methoden, die worden toegepast om de hemicellulosen voor de extractie
toegankelijk te maken, kunnen in twee groepen worden ondergebracht. Bij de
ene groep wordt het materiaal behandeld met alcoholische kali, waarna de
hemicellulosen geëxtraheerd kunnen worden. De lignine blijft hierbij voor het
merendeel in het materiaal achter. Bij de andere groep wordt de lignineuit het
materiaal verwijderd door chloreren, waarbij een oplosbaar chloorlignine ontstaat. Het residu bevat dan alleen de koolhydraten en een weinig asbestanddelen. Uit dit residu, de holocellulose, worden dan de hemicellulosen geëxtraheerd.
[13]
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Het materiaal wordt voorbehandeldmet alcoholischeloog
NORRIS en PREECE (73) voeren deze behandeling uit met

1% natronloog in
50% w alcohol gedurende twee achtereenvolgende perioden van 2uur onder
verwarmen aan een opstijgende koeler. De alcoholische loog wordt telkens
afgefiltreerd en op het residu worden, na verwijderen van de alcohol, de hemicellulose-extracties uitgevoerd. Dat bij deze methode een verlies aan koolhydraten optreedt, wordt dóór PREECE(82)zelf reeds aangegeven, daar hij de aanwezigheid van furfuralleverende suikers in het filtraat constateert. Hij schrijft
dit toe aan de aanwezigheid daarin van zogenaamde lignosacchariden. Over het
algemeen wordt het risico, dat bij verwarmen tevens uronzuur-bevattende
Polysacchariden op zouden lossen, vrij groot geacht. PREECE (83, 84) geeft in
latere publicaties dit verlies aan Polysacchariden ook toe, onder vermelding,
dat dit niet afhankelijk is van het alcoholgehalte van de gebruikte alcoholische
kali, maar wel verschillend is voor ieder soort materiaal.
BUSTON (24) prefereert derhalve een behandeling bij kamertemperatuur en
laat het materiaal gedurende een nacht in de alcoholische loog staan. Het is
echter zeer devraag of dezetijd welvoldoende langis,aangezien beneden 25 °C
het effect van de alcoholische loog sterk vermindert.
WEIHE en PHILIPS (105) brengen het materiaal dan ook gedurende drie perioden van 24 uur in contact met de alcoholische loog, waarbij telkens na 24 uur
wordt afgefiltreerd en de loog wordt ververst.
NORMAN (70)waarschuwt tegen iederealkalischebehandeling, om heteven of
deze onder verwarmen dan wel bij kamertemperatuur wordt uitgevoerd, omdat
er gevaar bestaat, dat hemicellulosen in de alkalische vloeistof gedeeltelijk oplossen. Naast de verliezen door oplossen schijnen echter ook nog door ontleding koolhydraten verloren te gaan, zoals blijkt uit een onderzoek van WEIHE
en PHILIPS(106).Zij constateren, dat door een behandeling met 2 % natronloog
in 60%vv alcohol bij kamertemperatuur in het residu een verlies is ontstaan
van 7,79% van het oorspronkelijk gehalte aan furfuralleverende stoffen. Slechts
1,75% werd in het filtraat teruggevonden, het overige gedeeltewas vermoedelijk
door destructie verloren gegaan.
Methoden, waarbijde lignineeerst verwijderd wordt
De methode is oorspronkelijk door SCHMIDT et al. (96, 97) uitgewerkt. Door
een zeer langdurige behandeling van het materiaal met chloordioxyde in pyridine en water wordt de lignine verwijderd en blijft een kleurloos residu achter
(de zogenaamde „Skelettsubstanzen"), dat nog de oorspronkelijke weefselstructuur bezit en practisch alle koolhydraten bevat. RITTER en KURTH (86, 87)
gaan op deze gedachte door en weten de tijd, welke nodig is voor de holocellulosebereiding, van een maand op enkele dagen terug te brengen. Zij gebruiken
een alcoholische pyridineoplossing om de chloorlignine te verwijderen. Hieruit
ontstaat na enigeverbeteringen de methode van VAN BECKUM en RITTER (11, 12,
13,14),welke ook alsTAPPI standaard (101)door depapierindustrie in gebruik
isgenomenenmeteenkleineveranderingindewerkwijze door WEIHEen PHILIPS
(105) wordt toegepast. Het chloordioxyde is hierbij door chloor vervangen. Het
materiaal wordt in een glazen filterkroes onder ijskoeling enkele minuten met
chloorgas behandeld. De chloorlignine wordt weggenomen met een 3 % oplossingvan aethanolamine inalcohol.Aangezien water nodigisbij het chloreren
en de koolhydraten welenigszins oplosbaar zijn in een waterige aethanolamine[14]
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oplossing, maar niet in eenalcoholische, wordt hetgechloreerde materiaal eerst
tweemaal uitgewassen met alcohol, waarbij naast het water tevens de overmaat
chloor wordt weggenomen. D a a r n a wordt de aethanolamine-alcohol warm bij
het residu gevoegd en er enkele minuten mee in contact gelaten, alvorens ze
weer wordt afgezogen. N a een tweede wassing met aethanolamine-alcohol
wordt het residu van aethanolamine bevrijd door wassen met alcohol, welke
weer met water verwijderd wordt, waarna opnieuw gechloreerd kan worden
enz., totdat het residu kleurloos is. Met deze methode wordt door sommige
werkers een som verkregen van as, oplosbare stoffen, holocellulose en lignine
van 99,9 tot 100,9 % . RITMAN (85) en W I S E , M U R P H Y en D ' A D D I E C O (113) tonen

echter aan, datdeze uitkomst wordt verkregen door eencompensatie van fouten,
o.a. retentie vanaethanolamine in de holocellulose enerzijds enweldegelijk een
verlies aan koolhydraten anderzijds. JAYME (50) vervangt bij het chloreren het
chloorgas weer door chloordioxyde, aangezien diteenmildere werking heeft en
hierdoor de kans o m dekoolhydraten te behouden groter is.De methode wordt
in de uitvoering wat verbeterd door WISE, M U R P H Y en D ' A D D I E C O (113). H e t

chloordioxyde wordt gevormd uit natriumchloriet en ijsazijn, welke worden
gevoegd bijeentot60 °Cverwarmde suspensie vanhetmateriaal inwater. Indien
na twee uur hetmateriaal nogniet kleurloos is,worden zonder filtreren nieuwe
hoeveelheden natriumchloriet en ijsazijn toegevoegd, tot het residu kleurloos
is. D esuspensie wordt dan in ijs gekoeld, gefiltreerd en met ijswater gewassen.
Bij hetverwijderen vandelignine blijkt zowel bijdechloor- alsbijde chlorietmethode, dat de laatste ± 4% lignine hardnekkig worden vastgehouden, hetgeen doet vermoeden (COLDWELL en DE LONG [26]), datditgedeelte lignine chemisch gebonden is aan de koolhydraten. W o r d t deze laatste 4 % lignine op
drastische wijze verwijderd, dantreden zeer hoge verliezen aankoolhydraten o p .
Volgens HOLMBERG (47)kan dit verlies bij sommige houtsoorten tot 47 % oplopen. D a a r het voor de hemicellulose-extracties niet noodzakelijk is, dat alle
lignine verwijderd wordt, kan men beter deze kleine rest laten zitten, o m zodoende een zo hoog mogelijk rendement aan koolhydraten te verkrijgen. D e
verliezen, welke dan geconstateerd worden, zijn voor de chloormethode o p
hout toegepast ± 7 % (WISE, M U R P H Y en D'ADDIECO [113]) envoor de chlorietmethode op bladeren toegepast 2,9% (COLDWELL en DE LONG [26])en op hooi
en stro variërend van0,9tot 5% (BENNETT [15]). Vergelijkbaar zijn deze percentages niet, daar zijbij zeer verschillend materiaal zijn gevonden. Hetis dus niet
mogelijk op grond van deze gegevens uittemaken, metwelke wijze van delignificeren het hoogste rendement aankoolhydraten verkregen kan worden. Het is
waarschijnlijk, dat het verlies aan koolhydraten groter is bij een hoog ligninegehalte. Wanneer echter eenmaal de verschillende werkwijzen op eenzelfde
materiaal vergeleken zijn,danmogen wij verwachten, datdemethode, die hierbij
de beste resultaten geeft, ditverhoudingsgewijs ookopander materiaal zal doen,
al is dan percentsgewijs het verlies aan koolhydraten voor ieder materiaal verschillend.
Voor dit vergelijkend onderzoek komen drie werkwijzen in aanmerking, nl.:
de behandeling met alcoholische kali, de holocellulosebereiding met behulp
van chloor endeholocellulosebereiding metbehulp van chloordioxyde (chloriet).
Alle drie methoden zijn door mij op het tarwestro toegepast. D e voorschriften
voor de behandeling met alcoholische kali volgens WEIHE en PHILIPS (105)en
voor de holocellulosebereiding met natriumchloriet volgens WISE, M U R P H Y en
D'ADDIECO (113) kunnen onveranderd uit de literatuur worden overgenomen.
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Het lijkt mij echter, dat deholocellulosebereidingmetchloor(TAPPI standaard)
nog verbeterd zou kunnen worden door het materiaal niet direct met een vrij
grote hoeveelheid chloorgas in contact te brengen, maar het chloor in een suspensie van het materiaal te ontwikkelen uit een mengsel van chloramine en
azijnzuur. Door de zeer milde werking van het chloramine is afkoeling met ijs
dan niet nodig, het üjkt mij zelfs beter bij 70 °C te werken.
Bij de bovengenoemde drie methoden wordt lignine verwijderd, vóórdat de
hemicellulosen uit het materiaal worden geëxtraheerd. Daar echter een groot
deelvan de hemicellulosen direct geïsoleerd kan worden en het verliesaan koolhydraten juist bij de verwijdering van lignine plaats heeft, bestaat ook nog de
mogelijkheid, dat de verliezen beperkt zouden kunnen worden door het chloreren uit te voeren op materiaal, waaraan eerst door verdunde loog een deel
van de hemicellulosen is onttrokken, waarna het restant dan na het chloreren
geëxtraheerd kan worden. De vóór het chloreren gewonnen hemicellulosen
zullen dan waarschijnlijk onbeschadigd blijven. Daartegenover staat, dat deze
fractie sterk met het in loog oplosbare deel van de in het materiaal aanwezige
lignine verontreinigd zal zijn en daardoor waarschijnlijk minder gemakkelijk
zal zijn te hydrolyseren, waarbij dan eventueel ontleding op kan treden. Om na
te gaan of deze handelwijze een voordeel brengt, is ook volgens dit principe een
voorschrift opgesteld, zodat ik tenslotte vier verschillende methoden voor het
vrijmaken van de hemicellulosen uit lignine in mijn onderzoek heb betrokken.
Een nauwkeurige beschrijving van de vier methoden wordt aan het eind van
dit hoofdstuk gegeven.
DE EXTRACTIE VAN DE HEMICELLULOSEN

Over deuiteindelijke extractievandehemicellulosen treft menin de literatuur
geen meningsverschillen aan. De hemicellulosen zijn oplosbaar in loog, zodat
die altijd als extractiemiddel gebruikt wordt. Wel wordt er een verschil van
oplosbaarheid in verdunde (5%) kaliloog en in sterkere (17-24%) kaliloog
geconstateerd. De benamingen, die aan deze hemicellulosefracties gegeven
worden, zijn, zoals in hoofdstuk I reeds vermeld werd, niet erg nauwkeurig. Zij
worden meestal door elkaar gebruikt voor min of meer gelijksoortige mengsels
van koolhydraten, terwijl een nauwkeurige definitie daarbij meestal ontbreekt.
Om verwarring te voorkomen zullen in dit proefschrift namen als xylaan of
cellulosaan niet gebruikt worden en zullen de hemicellulosemengsels eenvoudig
aangeduid worden met de sterkte van de loog, waarmede zij geïsoleerd werden,
dus de „in 5% kaliloog oplosbare hemicellulosen" en de „in 24% kaliloog oplosbare hemicellulosen".
Bij mijn onderzoek worden dehemicellulose-extracties bij kamertemperatuur
uitgevoerd om ontleding te voorkomen en bovendien in gesloten erlenmeyers
in een stikstofatmospheer om oxydatie te voorkomen. De erlenmeyers worden
door bevestigingaan eenronddraaiend wielvoortdurend inbeweging gehouden.
Telkens na 24uur wordt de loog afgefiltreerd en door verse vervangen. Iedere
extractie wordt gedurende vier maal 24uur uitgevoerd, aangezien uit controleproeven gebleken is, dat eerst na vier maal 24uur geen hemicellulosen meer
worden opgenomen. De materialen, welke op de vier verschillende manieren
zijn voorbehandeld, worden op dezewijze eerst met 5% kaliloogen daarna met
24% kaliloog geëxtraheerd. De verzamelde Altraten van iedere fractie worden
met ijsazijn juist zuur op lakmoespapier gemaakt en met drie volumina alcohol
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neergeslagen. De precipitaten worden op glazen filterkroezen verzameld, uitgewassen met een mengsel van drie delen alcohol en één deel water, daarna
met alcohol en tenslotte met aceton. Ze worden - zo kort mogelijk - bij 100 °C
tot constant gewicht gedroogd en gewogen. Aan kaliloog wordt in het algemeen voor de extractie de voorkeur gegeven boven natronloog, omdat het
bij de neutralisatie gevormde kaliumacetaat beter in de alcoholische wasvloeistof oplosbaar is dan het natriumacetaat. Toch blijven de hemicellulosepreparaten nog sterk verontreinigd met acetaat. Dit kan volgens WISE, MURPHY en
D'ADDIECO (113) 10-20% bedragen. In de gevallen, waar de lignine bij de voorbehandeling verwijderd is, wordt het residu van deze extracties hoofdzakelijk
door cellulosegevormd. Deß-eny-cellulosezijnindeloogoplosbaar en worden
in de hemicellulosepreparaten aangetroffen.
DE BESCHRIJVING VAN DE VIER METHODEN, VOLGENS WELKE DE VERSCHILLENDE
KOOLHYDRAATFRACTIES WORDEN GEÏSOLEERD

Zoals in de aanvang van dit hoofdstuk werd gezegd, is bij alle vier methoden
uitgegaan van tarwestro, dat gedurende 30uur ineen Soxhlet-apparaat met een
mengsel van 1deel alcohol en 2 delen benzeen is geëxtraheerd. Het aldus behandelde stro is het „uitgangsmateriaal" genoemd.
Methode I (volgens WEIHE enPHILIPS [105])
In een G3-filterkroes zonder steel wordt 2,5 à 3gram van het „uitgangsmateriaal" gewogen. Met behulp van een doorboorde gummistop wordt een
stijgbuis onder de kroes aangebracht. De kroeswordt dan gevuld met een0,5%
ammoniumoxalaatoplossing van 85 °C, waarna het geheel geplaatst wordt in
een bekerglas met water, dat op 85 CC gehouden wordt. Het mengsel in de
kroes wordt af en toe omgeroerd. Na 2uur wordt de stijgbuis verbonden met
een erlenmeyer en wordt de vloeistof uit de kroes door aanzuigen in de
erlenmeyer overgeheveld. De kroes wordt weer met verse ammoniumoxalaatoplossing van 85 °Cgevuld, enz. Na vijf extracties van 2uur wordt het
in de erlenmeyer verzamelde nitraat met zoutzuur juist zuur op lakmoespapier
gemaakt enworden depectinestoffen door toevoegen van vier volumina alcohol
neergeslagen. Het precipitaat wordt op een glazen filterkroes verzameld, met
alcohol waaraan een weinig zoutzuur is toegevoegd oxalaatvrij gewassen, vervolgens gewassen met alcohol en aceton, waarna het bij 100 °Cwordt gedroogd
en ten slotte gewogen.
Het residu van dezeextractie wordt met water gewassen en vervolgens wordt
het ter bevordering van de extractie van de hemicellulosen in een gesloten
erlenmeyer drie maal 24uur bij kamertemperatuur, onder voortdurend omzwenken aan een wiel, behandeld met 2 % natronloog in 60% w alcohol. De
alcoholische loog wordt telkens na 24uur ververst. De nitraten worden weggeworpen. Het materiaal wordt vervolgens in een porceleinen schaaltje op het
waterbad van alcohol bevrijd en daarna overgebracht in een andere erlenmeyer.
Dan wordt er zoveel 5% kaliloog aan toegevoegd, dat het materiaal er ruim
mee bedekt is. De zuurstof wordt uit de erlenmeyer verdrongen met stikstof,
waarna de erlenmeyer met een gummistop gesloten wordt. Het mengsel wordt
bij kamertemperatuur 24uur aan eenronddraaiend wielinbeweging gehouden.
Dekaliloogwordtdan afgefiltreerd endoorversevervangen,waarna op dezelfde
wijze wederom 24uur wordt geëxtraheerd, enz. Na vier maal 24uur wordt de
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5% kaliloog door 24 procentige vervangen en ook hiermee wordt op dezelfde
wijze vier maal 24uur geëxtraheerd. De Altraten van de extracties met 5% kaliloog worden samengevoegd en aangezuurd totjuist zuur op lakmoespapier met
ijsazijn, waarna drievolumina alcohol onderroerenworden toegevoegd, waarbij
de hemicellulosen precipiteren. Na bezinken wordt eerst de heldere bovenstaande vloeistof door een gewogen G3-kroes afgefiltreerd en tenslotte wordt
het neerslag zelf ook op de kroes gebracht, waarna langzaam wordt afgezogen.
Deze precipitaten zijn colloïdaal en verstoppen gemakkelijk de filters. Het
neerslag wordt eerst enige malen gewassen met een mengsel van drie delen
alcohol en één deel water, vervolgens met alcohol, waarna nog wat aceton
wordt doorgezogen. Tenslotte wordt zo kort mogelijk bij 100°C tot constant
gewicht gedroogd engewogen. Dit zijn dan de „in 5% kaliloog oplosbare hemicellulosen". Opgelijkewijzeworden de „in 24% kaliloog oplosbare hemicellulosen" uit de bijeengevoegde Altraten van de extracties met 24% kaliloog geisoleerd. Het residu, dat na beide extracties overblijft, wordt met water uitgewassen en gedroogd. Het bevat nog zeer veel lignine.
Methode II {eigenmethode)
Nadat uit 2,5 à 3gram van het „uitgangsmateriaal" de pectinestoffen verwijderd zijn, wordt hieruit eerst een deel van de hemicellulosen geïsoleerd door
v
ier extracties van 24uur met 5% kaliloog. De verwijdering van de pectinestoffen, alsook de extracties en het precipiteren van de hemicellulosen uit de
nitraten worden uitgevoerd als bij methode I. De zo verkregen hemicellulosen
worden genoemd de „in 5% kaliloog oplosbarehemicellulosen vóór chloreren".
Vervolgens wordt uit het materiaal de lignine verwijderd. Hiertoe wordt het
met 75ml water overgebracht in een bekerglas. van 250ml. Het mengsel wordt
op het waterbad tot 70 °Cverwarmd en hieraan worden vervolgens toegevoegd
10druppels ijsazijn en na omroeren 1gram chloramine. Het bekerglas wordt
meteenhorlogeglas afgedekt en het mengselgedurendetweeuur onder herhaald
omroeren op het waterbad bij 70 °C gelaten. Hierna wordt het mengsel nog
warm op een glazen filterkroes afgezogen, waarna het residu twee maal met
alcohol wordt gewassen. Nu wordt een oplossing van 3 % aethanolamine in
alcohol tot koken verwarmd en op het residu in de filterkroes gegoten. Na twee
minuten, gedurende welke herhaaldelijk wordt omgeroerd, wordt de vloeistof
afgezogen. Dezebehandeling met aethanolaminein alcoholwordt éénmaal herhaald, waarna het residu twee maal met alcohol en vervolgens twee maal met
water gewassen wordt. Deze gehele behandeling van chloreren, behandelen met
aethanolamine en uitwassen wordt twee maal herhaald, waarna het residu nog
slechts licht gekleurd is. Hierna wordt het materiaal weer drie maal 24uur met
5% kaliloog geëxtraheerd (ziemethode I) en uit deverzamelde Altraten worden
de „in 5 % kaliloog oplosbare hemicellulosen na chloreren" geïsoleerd. Vervolgens worden als bij methode I nog de „in 24% kaliloog oplosbare hemicellulosen" gewonnen. Het residu van dezeextracties wordt achtereenvolgens met
water, alcohol en aceton gewassen en bij 100°Ctot constant gewicht gedroogd,
waarna het gewogen wordt. Het bestaat in hoofdzaak uit cellulose. Naast de
cellulose is er een kleine rest lignine in aanwezig en wat minerale bestanddelen.
Methode III (eigen methode)
Na deextractie (volgens methode I)van de pectinestoffen uit 2,5à 3gram van
het „uitgangsmateriaal" wordt dit met 75ml water overgebracht in een beker[18]
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glas van 250ml. Het mengsel wordt op het waterbad tot 70 °C verwarmd en
hieraan worden vervolgens toegevoegd 10druppels ijsazijn en na ontroeren
1 gram chloramine. Het bekerglas wordt met een horlogeglas afgedekt en het
mengsel gedurende tweeuur onder herhaald omroeren ophet waterbad gelaten.
Hierna wordt het mengsel nog warm op een glazen filterkroes afgezogen,
waarna het residu twee maal met alcohol wordt gewassen. Nu wordt een oplossing van 3% aethanolamine in alcohol tot koken verwarmd en op het residu
gegoten. Na twee minuten, gedurende welke herhaaldelijk wordt omgeroerd,
wordt de vloeistof afgezogen. Deze behandeling met aethanolamine in alcohol
wordtéénmaalherhaald,waarna hetresidutweemaalmetalcoholen vervolgens
twee maal met water wordt gewassen. Deze gehele behandeling van chloreren,
behandelen met aethanolamine en uitwassen wordt tweemaal herhaald, waarna
het residu nog slechts licht gekleurd is. De zo verkregen holocellulose wordt
nog met aceton gewassen en daarna zo kort mogelijk bij 100 °C tot constant
gewicht gedroogd en gewogen. Uit de holocellulose worden weer de hemicellulosen door extracties met 5% en met 24% kaliloog gewonnen (zie methode I).
Hetresidu, decellulose,wordtmetwater,alcoholenaceton gewassen,bij 100°C
gedroogd en gewogen.
Methode IV (volgens WISE, MURPHY en D'ADDIECO [113])
Nadat op dezelfde wijze als bij methode I de pectinestoffen uit2,5 à 3gram
van het „uitgangsmateriaal" verwijderd zijn, wordt het residu met ± 90 ml
water overgebracht in een bekerglas van 400ml.
Het mengsel wordt op het waterbad verwarmd en hieraan worden toegevoegd
10druppels ijsazijn en na omroeren 10mlvan een 17% oplossing van natriumchloriet. Het bekerglas wordt met een horlogeglas afgedekt en het mengsel
onder herhaald omroeren een uur op het waterbad gelaten. Vervolgens wordt
het mengsel in ijs afgekoeld, op een glasfilter afgezogen en het residu goed met
ijswater uitgewassen. Dezoverkregen holocellulose wordteerstweer met aceton
gewassen en daarna zo kort mogelijk bij 100°C tot constant gewicht gedroogd
en gewogen. Uit de holocellulose worden de „in 5 % en in 24% kaliloog oplosbare hemicellulosen" bereid als bij methode I is beschreven en wordt het
celluloseresidu achtereenvolgens met water, alcohol en aceton gewassen, bij
100°Ctot constant gewicht gedroogd en gewogen.
Resultaten
In tabel 3 zijn de gehalten van de met deze vier methoden in duplo geïsoleerde celwandbestanddelen bijeengebracht.
Voor de beoordeling van de methoden kunnen dézecijfers echter niet dienen,
aangezien de preparaten alle min of meer met lignine en acetaat verontreinigd
zijn. Hemicellulosen en pectinestoffen zouden door oplossen en weer precipiteren noggezuiverd kunnenworden.Hierbij treedtaltijd verliesop.Daar het ons
echter in het bijzonder om de bepaling van de suikers, waaruit de verschillende
fracties zijn samengesteld, te doen was,ishet eenvoudiger depreparaten zonder
verdere zuivering aan een hydrolyse te onderwerpen, waarbij de lignine als onoplosbare rest achterblijft. In het hydrolysaat kunnen dan de suikers met behulp van de papierchromatografie afzonderlijk bepaald worden. De minerale
bestanddelen storen deze bepaling niet. Indien wij daarna degevonden gehalten
aan suikers berekenen op het gewicht van het met alcohol-benzeen behandelde
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TABEL 3. Gehalten aan celwandbestanddelen, uit tarwestro geïsoleerd, nadat het materiaal
op verschillendemanieren is gedelignificeerd.
Methode I: deligniflceren met alcoholische kali.
Methode II: deligniflceren met chloramine en aethanolamine, nadat eerst een
deel hemicellulosen is geïsoleerd.
MethodeIII: deligniflceren met chloramine en aethanolamine.
Methode IV: deligniflceren met chloordioxyde.
Contentsof cell-wallconstituents, isolatedfrom wheatstraw,afterdifferentmethods
ofdelignification.
Method I: delignification with60% ethanol containing 2% sodium hydroxyde.
Method II: delignification with chloramine and ethanolamine after previousisolationofpart of the hemicelluloses.
Method III: delignification withchloramine andethanolamine.
Method IV: delignification with chlorinedioxyde.
pet. van de droge stof van het „uitgangsmateriaal"
pet. of thedrymatterof the „starting material"
methode (method)
pectinestoffen
hemicellulosen:
in 5% KOH oplosb.
vóór Cl (beforeCl)
vermeerdering van
in5%KOHoplosb.
na Cl (after Cl)
in 5% KOH oplosb
in 24% KOH oplosb

1,42

0,95

0,98

III
1,12

2,02

IV
1,11

1,71

1,09

22,37 21,19
5,05

5,86

5,22

4,56

24,45 23,89 25,07 24,55
4,97 5,40 5,44 5,30

55,00 40,08 44,89

45,24 42,04 39,45 39,79

24,13 22,47
5,78 4,74

holocellulose

II

I

-

-

-

-

82,31 81,77 79,44 80,20

en daarna gedroogde stro, hebben wij tevens waarden verkregen, op grond
waarvan een vergelijking van de vier methoden mogelijk wordt.

HOOFDSTUKIII

HET HYDROLYSEREN
VAN DE VERSCHILLENDE POLYSACCHARIDEMENGSELS
Dezehydrolysemoet op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat de splitsing
van de Polysacchariden volledig is, zonder dat daarbij ontleding van de vrijkomende suikers magplaats hebben. Er moet dus worden nagegaan, welkede
optimale voorwaarden zijn watbetreft desterktevan het zuur, waarmeegehydrolyseerd wordt, detemperatuur, waarbij dehydrolyseplaats heeft ende tijd,
gedurendewelkedezewordt uitgevoerd.
Aangezien hetmerendeel vandetebepalenPolysacchariden zichindehemicellulosefracties bevindt, zullen in de eerste plaats voor de hydrolyse daarvan
dejuistevoorwaarden bepaald moeten worden;daarna kan dan worden nagegaaninhoeverredezeookgeschiktzijn voor hethydrolyseren van de overeenkomstige Polysacchariden uit de pectinestoffen en uit het celluloseresidu.
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In hoofdstuk I werd als onderdeel van de definitie van de hemicellulosen
reeds vermeld, dat deze Polysacchariden in tegenstelling tot cellulose betrekkelijk gemakkelijk te hydrolyseren zijn, o.a. met verdund zuur. In de literatuur"
zijn hierover nog enige gegevens te vinden.
Voor de identificatie van de suikers in hemicellulosen geïsoleerd uit grassen
hydrolyseert BUSTON (24) deze Polysacchariden gedurende vier uur met 3,5%
zwavelzuur (0,7 N).
PHILIPS (79) meent, dat het mogelijk is de hemicellulosen te hydrolyseren,
zonder dat zij tevoren geïsoleerd zijn. Deze hydrolyse wordt door hem uitgevoerd door koken met 6% zwavelzuur (1,27 N) gedurende 15 uur.
WHITING (112) hydrolyseert de polyuronide hemicellulosen uit vlasvezels gedurende 6uur bij 100°C met N zwavelzuur.
ADAMSen CASTAGNE (8)isoleren hemicellulosen uit tarwestro en identificeren
de samenstellende suikers na hydrolyseren van 100mg in 100ml 1 % zwavelzuur (0,21 N).Hierbij merkenzijop,datervermoedelijk eendeelals aldobiuronzuur niet gehydrolyseerd achterblijft.
Bij het bestuderen van deinvloed van vloeibare ammonia op de holocellulose
van tarwestro verkrijgt BISHOP (17) o.a. enig polyuronide materiaal bestaande
uit pentosen en uronzuur. De identificatie geschiedt na hydrolyseren van 0,55
gram met 50ml 1 % zwavelzuur.
Bij zijn onderzoek naar de structuur van het xylaan uit tarwestro merkt
ADAMS(1) op,dat door hydrolyse met 0,05N oxaalzuur in 2uur ± 92% van de
arabinose wordt afgesplitst en slechts ± 3,5% van de xylose. Dit is in overeenstemming met de veronderstelling, dat de arabinose in furanosevorm voorkomt
en de xylose in pyranosevorm. Met 0,05 N zwavelzuur wordt ook xylose afgesplitst. Er wordt niet bij vermeld of deze splitsing volledig is.
In de hier genoemde publicaties wordt dus voornamelijk zwavelzuur gebruikt voor het hydrolyseren, in sterkte wisselend van 0,21 tot ± 1.3 N. De
wat oudere publicaties spreken daarbij alleen over hethydrolyserenvandehemicellulosen in het algemeen. Uit latere publicaties komt duidelijk naar voren, dat
het in de hemicellulosen aanwezige arabinose zelfs al met 0,05 N oxaalzuur afgesplitst kan worden. Ook xylose wordt voor een deelbetrekkelijk gemakkelijk
afgesplitst, nl. met 1% zwavelzuur; er blijft daarbij een aldobiuronzuur ongesplitst achter.
Het is voor een goede hydrolyse echter nodig ook iets te weten over de afsplitsing van de hexosen. Hierover brengen WHISTLER en SMART (110) enige gegevens in hun verhandeling over depolymerisatie van Polysacchariden. Zij
merken op, dat Polysacchariden, opgebouwd uit hexosen in pyranosevorm,
meerresistentzijn tegenhydrolysedan die,opgebouwd uitpentosenin pyranosevorm, maar dat zij toch wel gehydrolyseerd kunnen worden met 1N zoutzuur
bij 100°C. Indien een polysaccharide onoplosbaar is bevelen zij aan eerst bij
kamertemperatuur met sterk zuur (b.v. 72% zwavelzuur) te behandelen en na
enige tijd het zuur te verdunnen tot een concentratie van ± 1 N , waarna de
hydrolyse onder verwarmen kan worden voortgezet. Ook hier wordt de aandacht gevestigd op het resistent zijn van aldobiuronzuur tegen hydrolyseren
met zwak zuur. Om dit volledig te splitsen zou een hydrolyse met 4% zuur bij
120 °C gedurende 24uur moeten worden toegepast. Hierbij wordt verwezen
naar deervaringen, opditgebied opgedaan door NELSONen PERCIVAL(67),door
ANDERSON, RUSSELL en SEIGLE (10) en door MORELL, BAUR en LINK (64).
Ook door andere auteurs wordt een hydrolyseresistent aldobiuronzuur in
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hemicellulosen beschreven. Zo geven ADAMS en CASTAGNE (7) aan, dat na een
hydrolyse van 8J uur bij 120°C met 4 % zwavelzuur uronzuur en xylose in dit
•aldobiuronzuur konden worden aangetoond. Over een kwantitatieve bepaling
wordt echter niet gesproken. ROUDIER (88) beschrijft enige aldobiuronzuren in
de hemicellulosen van tarwestro en van het hout van enige angiospermen.
BISHOP(18)heeft een vrij uitvoerige studie gemaakt van deverbindingen, die uit
een uronzuurhoudend xylaanvantarwestro bij hydrolyse ontstaan. Na hydrolyseren gedurende 9uur bij 97 °C met 2,5% zwavelzuur kan uit het hydrolysaat
eenverbinding geïsoleerd worden, bestaande uittenminste drie xylosemoleculen
en één uronzuurrest. Wanneer dit oligosaccharide verder gehydrolyseerd wordt
met 5% zwavelzuur bij 97 °C gedurende 12uur, wordt xylose afgesplitst en
blijft er een aldobiuronzuur achter, samengesteld uit één molecuul xylose en
één molecuul glucuronzuur. Dit aldobiuronzuur kan na methyleren gesplitst
worden door een behandeling van 16uur met 8% zoutzuur in methanol. Deze
geforceerde splitsing van het aldobiuronzuur wordt door de auteurs uitgevoerd
met het doeldecomponenten ervan teidentificeren. Erisdusgeenaandacht aan
geschonken of de vrijkomende koolhydraten bij deze behandeling gedeeltelijk
ontleden. De kans,dat ontleding plaats heeft, iszeer groot. HEALD (41)heeft nl.
bij een onderzoek naar de opname van xylaan uit gras door schapen nagegaan
in hoeverre de bij hydrolyse vrijkomende xylosedoor het zuur wordt aangetast.
Hij komt daarbij tot de conclusie, dat een hydrolyse van 3tot 4uur met 0,25 N
zoutzuur de beste resultaten geeft; bij gebruik van 0,5 N zoutzuur treedt reeds
ontleding van xylose in. Nu is zoutzuur volgens WHISTLER en SMART onder de
minerale zuren het minst geschikt voor het hydrolyseren van Polysacchariden,
daar het aanleiding geeft tot furfuralvorming uit de pentosen en dus tot ontleding. Bij gebruik van zwavelzuur en van salpeterzuur heeft deze furfuralvorming niet plaats.
Uit deze gegevens uit de literatuur zijn de volgende conclusies te trekken:
1. Omeen zovolledigmogelijke splitsingvan allePolysacchariden in hexosen
en pentosen te bereiken moet de hydrolyse met 1N zuur worden uitgevoerd.
Hierbij blijft een kleine rest aldobiuronzuur niet gehydrolyseerd achter.
2. Voor de hydrolyse kan het beste salpeterzuur of zwavelzuur gebruikt
worden, omdat zoutzuur aanleiding geeft tot furfuralvorming uit de pentosen.
3. Het is niet zeker of de bij de hydrolyse vrijkomende suikers niet ontleed
worden.
4. De gegevens omtrent tijd en temperatuur voor de hydrolyse variëren
respectievelijk van enkele uren tot 24uur en van 100 °Ctot 120°C.Deze grootheden moeten dus nog nader worden vastgesteld.
De optimale tijd en temperatuur voor de hydrolyse zijn gemakkelijk aan de
hand van proeven te bepalen. Enige van de hemicellulosepreparaten werden
daarvoor gedurende verschillende tijden en bij verschillende temperaturen gehydrolyseerd met N zuur. Alszuur heb ik zwavelzuur gekozen, aangezien, zoals
later besproken wordt, een zwavelzuurhydrolysaat gemakkelijker voor het
chromatograferen geschikt is te maken dan een salpeterzuurhydrolysaat. Uit
practische overwegingen zijn de hoeveelheden hemicellulosen en zuur zo gekozen, dat de concentratie van de vrijkomende suikers in het hydrolysaat zodanig
is, dat direct tot chromatograferen kan worden overgegaan. Wanneer nl. met
0,5 g hemicellulosen in 50ml zuur gewerkt wordt, blijken de concentraties van
de galactose en de glucose in het hydrolysaat te laag te zijn voor een bepaling,
hetgeen met zich meebrengt, dat het hydrolysaat dan eerst geconcentreerd moet
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