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OTH GR A. AN STROP ALS GRONDSTOF VOOR DE N EDBR LANDSCHE INDUSTRIE.
Mijnheer de voorzitter, dames en beeren,
De nRt,<wr en de ontwikkeling der-..menschheid hebben tengevolge
gehad dat wij ons groot endeels voéden met de z«den VPÏÏ. grprainee'én,
Mogelijk is dit momenteel ih mindere mpte het gevpl d.pn vóór deze
oorlog, hetgeen voor ons echter de wenschelijkheid vpn de ge
noemde voedingswijze temeer in het licht stelt»
De onafwijsbare consequentie daarvoor is het strooprobleem. De ge
aardheid van dit probleem en de wijze waarop men in de strooverwerking een oplossing daarvoor gevonden heeft zal ils; in de
eerste plapts kort met UWspreken»
Het grootste is dit probleem wel bij de rogge, welke zoowat 2x
zooveel stroo als korrel produceert tegen de 1 * 1-voudige hoe
veelheid voor de andere graangewassen: gerst, hever en tsrwe.
Haar de volumen is dit natuurlijk veel ongunstiger. Rekent men
voor de greenkorrels een stort gewicht wn rond 1 kg/liter ,• voor
het stroo is dat, zelfs na Comprimeeren in ppkken, ongeveer 0.3
kg'liter.
Rond gerekend komt dus het "3- tot 5-voudige volumen stroo te
voorschijn wanneer de boer met een moderne dorschmrchine voor
zien van een balenpers zijn oogst geat verkerken. Zou hij zijn
stroo ni»t persen, d*n zou deze verhouding stijgen tot het 10
21-voudige volumen,
v - f ons land mogen we, om een grootteorde te noemen, rekenen op
-'RHrproduct ie van 2 millioen ton stroo. Dit neemt e^n volumen
;n
mits tot .balen geperst en gestepeld, van circa 10
r* en F3 t 0f t daar men bij het stapelen ven stroo zelden hooj*.-- ï??:?)*
rïirca 10 meter, is dit ean "stroobult", zooels det
in het Koorden heet, met een oppervlak van een vierkpnte kilo
meter.
7^1 v «Seri bult, ^eüke in werkelijkheid bestpan zou uit tp.l ]ooze
• ~ i n • •* bultjes, is jarenlang houdbaar; ieder jaar komt er een
* *5U"?e hij.
Van de schamele 30000 km2 van ons iPnd zou dus ied??r jprr 1 km2
word er. vol gestapeld met graanstroo.
S s v dus duidelijk, dat het stroo zoo spoedig mogelijk wegge^«rkt moet worden d.w.z* zoo gauw mogelijk de natuurlijke kring
loop vnn Rlle organische stof hier op aarde moet volgen; ontstaan
bestaan, verspan. D.w.z. tenslotte weer opgelost worden in de bo
dem of de zee dan wel vervluchtigen in de Btmospheer.
Rangschikt men nu de menschelijke gebruiksvoorwerpen near het tem
po waprin deze kringloop zich afspeelt, dsn krijgt men zooiets
els de opeenvolging:
brandstof, voedsel, stslstrooisel, embrllpge, kleeding, werk
tuigen, dek, groote gebouwen en cultuurmonumenten. Al deze be
grippen natuurlijk in da ruimste zin des woords op te vetten.
Als brandstof wordt stroo in vrij groote hoeveelheden verbruikt
n.l. voor verbranding bij lage temperatuur. Dit wordt toegeppst
bij de tomatencultuur waar men e^n mptige grondverwarming be
reikt door stroo in de grond te iPten broeien. Ook d~ verwar
ming van kweekbedden met rottende mest is grootendeels door stroo
als brandstof mogelijk.
Aanzienlijk waardevoller als brandstof is h e t m e t h r s = n g r g d r t door
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'* bacteri^nverwerking ond<=r anaerobe condities uit stroo onstppt.
Dear dit proces slechts weinig warmte vergt lijkt dit een zeer frppie
omzetting van stroo in motorbrandstof.
^Is voedsel heeft stroo weinig waarde anders dsn els buikrulling vpn
- herkauwers. F en kPn echter zeer wel voedercelstof, voedersuikers en
via deze suikers voedereiwit uit stroo bereiden.
d
'"Is stal strooisel vindt stroo enorme toepassing, wsarbij het het
enorme voordeel heeft van via de mest als humus weer de grond te
varrijken.
Als emballage vinét strootoepassing als stroocerton en wel in Ame
rika hoofdzakelijk als z.g. "0,09 point", gebruikt voor d° golf
karton. Amerike -vas roet een capaciteit van 600000 ton per jerr de
grootste producent, gevolgd door ons land „met 400000 ton per jppr.
Tn ons land is het strooparpier zooals mei; dat oogpunt hiet noemt,
met een m^-gewicht van 250 f- 300 gram slechts een deel ven de
totale productie. Zeer veel werd in dikkere kwaliteiten ge'éxport-^rd naar buitenland sche fabrieken van certonnen doozen ook .het
schrijfpapier en drukpapier is Pis drager%van geestesproducten
els een soort emballage te beschouwen. Gertoemd kunnen worden strootouw an atroohul zen.
n s kleedin? wordt het zoodanig tot hoeden , ssndPlen en ander schoei
sel verwerkt doch zal het veel meer worden toegepast np verwer
king + •>% «=1 vezel # het product waarvoor de AKU een zeer groote in"j
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In werktuigen vindt rnen stroo niet terug; wat niet is kpn nog komen
netuurlîj<, maar
is daarvoor toch de apngewezen bouwstof.
W O gelijk dat >~et als kunststof daar nog eens zijn intrede ZP I doen.
"Is dek vindt het i n de woningbouw toepassing in de vorm vm bouwL:, ~et?een in
toekomst in steeds stijgende mete het gev*l
zal zijn. Oo'*
stfcfirton en soms als dakbedekking wordt het
toegepast. ff** tn =rrn-.te gebouwen zal de stroobouwplaat stellig
\' f, 1 * f **-* <-• -io en.
Hiermede ^-eb ik TT een idee gegeven welke vorm, elthens in ons lpnd,
het strooprobl eem had en in de toekomst zeer waarschijnlijk weer
zal '»-ebben en langs welke nuttige toepassingen het stroo de nptuurlijke kringloop van vergankelijkheid.kan volgen.
Wat ons chemici nu intereseert is natuurlijk de vrppg welke chemi
sche processen in deze kringloop plaats vinden en hoe dpRrin kpn
worden ingegrepen zoodahig dat de menseh daardoor het hoogste nut
. uit deze kringloop kan trekken. Om IT dit te verduidelijken moet ik
!T eerst zeer beknopt uiteenzetten uit welke weefseldeel en grrenstroo is opgebouwd.
Hier ziet TT een stroohalm, meer in het bijzonder een roggestrooh a l m . B o v e n a a n d i e h a l m m o e t TT z i c h n o g d e l e e g g e d o r s c h t e F F T
denken en rondom deze halm de bladscheden en blpdresten om een vol
ledig beeld ven roggestroo te verkrijgen. Ik moet mij echter be
perken en dnprom Ippt ik aren, bladscheden en blPdresten buiten
beschouwing.
De

De h8.Im ^an bestaat uit internodia en knoopen. ne internodia zi in
vrij eenvoudig van opbouw, de knoopen daarentegen niet, doch de
ze laatste bestaan grootendeels uit dezelfde weefseldeelen als
de internodia al komen er ook andere in voor. rijn uiteinde
lijke beperking- voor de bespreking van de weefseldeelen in
graanstroo is dus hierin gelegen, dat ik mij bepFel tot een bespre
king der internedia.
In merkelijkheid is de bouw van graanstroo nog veel gecompliceer
der» Graanstroo althans het stroo v^n de gebruikelijke soor
ten, wordt gekenmerkt door d° afwezigheid van merg in tegenstel
ling tot b.v. koolzaadstroo, maïsstroo of suikerriet. Dit neemt
niet weg, dat er toch wel mergachtige, of, zoo al s men dat
noemt parenchymatisch weefsel aanwezig is, Tn een cylinder van
par enchym etsch weefsel zijn de vaatbund els ingebed en dpar ron
dom heen ligt een schede van wat men noemt bastvezels. Door een
opperhuid van kleine inelkaar grijpende epid^rmiscellen is
deze schede beschermd tegen weer en wind. Deze vartbundels be
vatten nu ook vezel, welke gelijken op de bastvezels in de schede.
Deze vezels verstevigen de vaatbund,els tot een hechte streng,
"raarin de vaten veilig geborgen liggen. Dergelijke weefseldeelen
noemt men algemeen skierenchym en i.e. dus skierenchyrovezels. Waar
de vaatbund^ls in de knoopen verdwijnen treden in die vrrtbundsls nog andere weefseldeelen met duidelijk vezelkarekter op,
n.1.: trochelden. Bovendien treft men in die vaatbundels nog op«
vullende weefseldeelen aan, weartusschen eigenlijke vaten, het
buirer.stelsel in het stroo, zich bevinden. Macereert men nu
internodia en prepareert men de weefseldeelen iets van elkaar,
dan krijgt men natuurlijk een beeld, waarin de verschillende ge
noemde elementen zijn te herkennen: vaten, parenchym, andere o vul 1
, epidermis, en vezels t.w. brstvezel, selerenchynv^r-ef
tr^chelden. Daar de internodia circa 70 a" Bot
vën het stroogewicht uitmaken is -het toelaatbaar dit beeld, als
representatief v-rr h^t geheele stroo te beschouwen. Zou men
•'« knoopen macereeren, dan zou men nog een heel merkwaaró\<y fl<».el
kunnen opmerken met een pento'ffel P chtig uit^rMjk. Dat zijn de ski erelden, welke in de knoopen vereenigd
?.*'n tot platte ?chjldjes, welke bij tijden tot zeer hinderlij-•a vlekken 1 n stroocarton aanleiding kunnen geven. In de li
teratuur betitelt men deze vlekken met de eenigzins misleiden
de naam " skierenchymvlekken".
rat is dus heel wat anders dan de vrijwel ideale samenstelling
van ïT«schild coniferenhout, waarin men na maceratie slechts spora
disch eenise niet-vezels kan ontdekken.
Deze weefseldeelen zijn dus de bouwsteenen waaruit graanstroo is
opgebouwd.

Hierop ga. ik niet verder in.
Ik zal nu de chemische samenstelling dier bouwsteenen met TT be
spreken, daarbij geen aandacht bestedende een verschillende
chemische samenstelling tusschen de weefseldeelen. Hierbij
heb ik- dan ruimschoots gelegenheid de nuttige toepassingen
dier bestanddeel en te bespreken.
De weefseldeelen van graanstroo bestaan uit:
Asch, lignine, hexosaan-riet cellulose zijnde, uronzuren, xylean en cellulose.
Deze bestanddeelen zal ik achtereenvolgens aan een beschou
wing

wing onderwerpen.
P schbestanddeelen komen tot hoeveelheden van 15*1 sulfpptssch vpn
het stroogewicht daarin voor.
Verschil! ende onderzoekers hebben zich veel moeite gegeven
om na te gaan welke elementen of groepen daarin voorko
men. Ikzelf heb daartoe niet de gelegenheid gehad, doch
ik heb mij bezig gehouden met de oplossing der psehbestanddeelen in warm water.
Het bleek mij daarbij dat verreweg Het grootste deel ven
deze asch in water oplosbaar is en dat het gehalte ran
onoplosbare asch een functie is van de grondsoort WPpr
op het graan is gegroeid. Graanstroo van de zwpre gron
den: klei en zavel bevatten een hoog, graanstroo vpn
de lichte gronden: dalgronden, jonge veengronden en
zand bevatten een laag onoplosbaar aschgehalte. Heel
merkwaardig komt dit tot ^litfng bij bever en tprwe,
welke in ons land zoowel op zware els lichte gronden
morden verbouwd. Vooral bij wintertarwe is dit zeer dui
delijk. Thuisbehoorende op zware klei heeft dit gewps
5' onoplosbare asch, doch verbouwd op dalgrond daalt
dit gehalte op f6 lt.
Voor haver zijn deze getallen minder sprekend, n.l. cir
ca li en li. Ook zomertprwe vertoont dit verschil zeer
duidelijk zij het in iets mindere mate dan wintertarwe.
"ierkwaardig is dit gesteld met rogge. Dit is een
Vv-p1
genras voor lichte gronden en noteert daar het lpsg«te -ncplcsbar» asch gehalte van dikwijls
".«n lotsten tijd beginnen echter de boeren op de zwa- -i .••j*''*-. v #3»rj •* - fo c? er t p verbouwen om redenen, voort'*• yj* '? ti-dsnrftstsndighe'den. Wij waren er ris
• •
M ! *•« zulke rogge (oogst 1941) te pnply*3a*ren
~iet ^t°^r-losbare aschgehalte was gestegen
tot ?*$.
"e -nop": --sba^rheid van ds psch is zeer waarschijnlijk
toe te schrijden aan Si02
dit moet dan ook P I S
re-^n :7evoel-s ^ord >n waarom sommige onderzoekers Si02 Pis
zeer hinderlijk bestanddeel van graanstroo doodverven.
Het is zeer waarschi jnl.i jk Pldus, dat de oplosbare pschbestanddeelen als opgedroogde celinhoud in het stroo *rnwezig zijn en derhalve gemakkelijk R^uixaagstxxKKïtxkKXit
morden uitgewasschen. De onoplosbare asch moet men aan
wezig achten in speciale z.g. kiezeleellen, els hoedanig
vooral de epidermiscellen kunnen fungeeren. De 3102 is
dan feitelijk als celwandbestanddeel afgezet;, ook CaO
en MgO kunnen daarbij een rol spelen, gebonden pan
Carboxylgroepen van in warm water onoplosbare uronzuren. Hier liggen ® enige onderwerpen voor wetenschap
pelijk onderzoek, welke wij helaas niet in studie kun
nen nemen. De asch heeft bij stroo slechts negatieve
beteekenis, speciaal de onoplosbare asch is een hinlijk bestanddeel.
Tot zoover het aschgehalte. Veel interessenter is de nuestie van
het ligninegehalte.

De ligninechemie is nog in het st»dium van het zoo
veel hoofden, zooveel zinnen. Lignine is n.l. meer
iroord dan begrip.
Toch lijkt het nuttig op de chemie van deze stof
nader in te gaan, want algemeen beschouwd men lig
nine als een der grootste to ekotngt grondstoffen
van de organische chemische grootindustrie.
Lignine wordt beschouwd als te zijn vftt profflptisch
karakter, waarbij de benzolkern gesubstitueerd
is tot vanillins«
of
syrlngaldehyd.

Op grond ven allerlei ondersoek moet «en zich bo
vendien voorstellen dat de carboxylgroep vervan
gen is door b.v'.
Men komt dan tot de grondbouwsteen:
CH3 aan het ein'd« kan ook nog gecorgeerd zijn tot -CHgOH of -CHO.
het algemeen ken «en dus als grondbouwsteen noenen:
hydroxy!Bethyl - methoxy phenyl
cariinol, resp. hydroxyaethyldi
methoxy phenyl carbinol.
Beide grondbouwsteenen kunnen nu conden
seeren onder water afsplitsing tot;
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Nu blijkt dat men darr achtereenvolgende plkelibehandeling, methyleiering en milde oxydetie Iren lignine
veratrumzuur
en isehejripinezuur verkrijgt*

De vorming van veratrumzuur is gempkkelijk in te
zien, doch die ven ische$Lpinezuur eigenlijk niet
of men zou zich moetan voorstellen d»»t de methoxylgroep op plaats 5 van syringeldehyd selectief
geoxydeerd wordt tot een crrboxylgroep. Uitgppnde van het vf»nillinea(eriv»at is het echter onroo4>
gelijk zich voor te stellen wpar die crrbóxyl op
plaats 5 vandaan moet komen.
Freudenberg heeft hiervoor de# zeer elegente ver
klaring gegeven in de vorm ven een ringsluiting

baarbij âe
vijfring, door
"furaan"-ring
hem terecht
Hij spreekt
configuraties
ongeveer:

keuze latende tusschen een
here minder gelukkig:
genoemd een een zesring, door
nfeet «Is «pyreaö* ppngeduid.
va*r ctarorapan. De beide
waartée hij komt zijn dan

«
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Aldus kan men zich in beide gevallen de vorming van
i scheel pi nezuur ongedwongen voorstellen na d? géno erode behandeling met Alkali, «ethyleering en
oxydatie.
Dit is zor> ongeveer een inleiding tot de ligninechemle, wapr ik
hier natuurlijk niet dieper op Inga ook al omdat ik geen organlcua.ban ars dus met onvoldoende kritiek de beschouwingen der 11gnin#?ttâ*rzoekers zou weergeven.
x-4r»
uoet echter nog genoemd worden en dat is het standpunt van
**,$« -Pilpwt, die beweert, dat geen lignine gepraeformeerd in
vraimstro^-«.«rwezig zou zijn. Aanvankelijk voelde ik voor zijn
-a^enaerimr, loch onze- algen experimenten en vooral de stellingmuse docr 'VRg pl und hebben wij de overtuiging geschonken, dat hij
zijn ajrt»*rlm anten onjuist interpreteert, Wal is het zoo, dat.. ar
nog *«1# verschijnselen vallen waar te nemen »elke met de huidige
w«rV*ypcthese van de ligninechemle niet ofmoeilljk verklpard
kurzen worden.
Tm partieele toepassing van de lignine berust nu op de ctiaiBlsche
zoowal als op de physische eigenschappen daarvan
Chemisch is het de bereiding van vanillins, hetgeen in Amerika reeds
op industrieele schaal wordt toegepast. Maar vooral de 4
drukhydrsering, welke tot koolwaterstoffen vnn het type:
n. propyl cyclohexanol voert, wordt in Duitschlend
momenteel intensief bestudeert. Qok «Bierhand phenólen,
phenylverbindingen, aldehyden enz. kunnen daarbij gej
wonnen worden. Men denkt dus vooral aan de syntheti
sche motorbrandstoffen.
Ook de droge destillatie en de kalismelt bieden moge;
lijkhedan, welke echter beduidend minder aantrekkelijk l
lijkan.
Physisch is het vooral het thermoplastische karakter dat de aan-
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dacht trelct. Met eenige toevoegingen verkrijgt men
gemakkelijk zeer bruikbare perspoeders.
^ij maakten een mengsel, dat els pasta opgestreken
kan worden en bij 170° C.
zeer redelijke resultaten gaf als thermoplastisch
bindmiddel.
Tussehen beide in staat een merfcwaprdige trouvaille vpn mijn
vriend Alewijn, momenteel hoofdassistent np Technische Bota
nie te Delft, die een buitengewoon sterk ontkleuringsmiddel
in d ^ geest van collaftivit uit lignine bereidde.
Technisch komt de lignine ter beschikking in da pfvalloogen
bij de celstofbereiding uit stroo, als onversuikerb^pr resi
due bij de versuikering van stroo en in het uitgegiste slib bij
de methaamrinning uit de afvalwaters b.v. der stroocertonfabrieken.
Dit laatste is echter zeer sterk verontreinigd met pschbestendd eel en.
7Jfet ligninegehalte bedraagt
17 é. 20i van a.d. stroo.
Tot zoover de lignine.
'lie andere bestanddeel en zijn van koolhydraatpchtige, natuur.
I.p"t ik eerst duronzuren en hexosenen niet cellulose met U
•-•ospreken. Hierover is vrij weinig bekend. Wat wij weten
j vooral Ban "^ngelsche onderzoekers, vooral Norman.
Ven ri'.'-'
de meening verkondigd dat in stroo en hout pecti
ne zou voorkomen. DPt is nogal lichtvaardig; want dergelijke
"beweringen steunen bijna altijd op de koolzuurpfsplitsing
»t. i?^-ig zout.s'Uîrf terwijl men als pectine toch formuleert
«>•
steende uit arabinose en galacturonzuur. In» *--ni Q'Dwyer dat deze bestandd eel en ook in grean',rc? voorkomen, dooh andere onderzoekers beweren pertinent,
dat deze bestand • ^®l®n arabinose niet voorkomt in grapnstroo.
F et mi.-*
Experimente el e materieal is dpn ook niet overai
f
tuiT * v—r de prnwezigheid van arabinose-gelakturonzuurin grapnstroo en het lijkt mij wpprschijnlijker,
'rt ?ij uitsluitend te m P k e n hebben met xylose en glucuron?uur. Men bedenke daarbij dat arabinose ontstapt uit galakturonzuur an xylose uit glucuronzuur door COj-pfsplitsing.
Wij vinden nu dat CC>2-bepalingen bij koken v*n grprnstroo met 121
-ig zoutzuur, dat circa 6< uronzuur daarin pmwezig moet zijn.
Dit uronzuur vertroebelt de xylaanbepalingen, wparop ik later
terug kom.
"et belang van deze uronzuur is nu zuiver negetief. Ze zijn
namelijk zeer hinderlijk bij de alkalische ontsluiting VEN : gr PPÏÏstroo, het proces dat leidt tot de technische celluloaewin—
ning uit stroo.
Het blijkt namelijk dat bij de alkalische ontsluiting in den
panvang zeer veel van de toegevoegde natronloog gebonden
wordt en m.i. is het carboxyl van de uronzuren dearvoor ver_antwoord-

.--é fff,
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antwoordelijk. Dit verklaart namelijk waarom verouderd stroo veel
gemakkelijker ontsloten --'ordt dan varsch stroo. Het is wijn the
orie dat bij de veroudering COj uit de uronzuren afgesplitst
wordt, waarbij deze overgaan in pentosanen. OPl^cturonzuur gpat &
daarbij over in arsbinose en glucuronzuur in xylose. Ik geloof
dat we alleen met de laatste te doen hebben.
Deze theorie steunt op de omstandigheid, dat wij vinden dat
sraanstroo na veroudering meer furfurol afsplitst© bij verhit
ting met 12l-ig zoutzuur dan er voor, in overeenstemming met Het
feit dat de furfurolvorming uit uronzuur verre van volledig is
in tegenstelling tót het gedrag der pentosanen. Hetzelfde na
men wij wame bij milde alkalische extractie en de chemicus vn een
der stroo cartonfabri eken nam hetzelfde waar bij koken VPH stroo
met water onder bepaalde condities.
Dat veroudering gepaard zou gaan met COg- afsplitsing is geheel
in overeenstemming met de waarneming van O'Dwyer welke bijdragen
van eikensplinthout een merkbare teruggang van het uronzuurgehalte waarnam. T)e?e droging is dus op te vatten pIS een
soort "acclerated ag^in test". Keiaas heb ik dit probleem niet
verder in studie kunnen nemen, doch het is vooral over de eco
nomie van de stroottntsluiting stellig van het grootste belang
te achten.
»eha"!ta ff uronzuur moeten nog circa
hexosenen niet cel lu1in stro^ aanwezig zijn. 'Va?ruit wij dit afleiden is. een
;«nr verhaal, dat hier achterwege moet blijven; die 4^ zijn d.©pr
naar quantum niet belangrijk genoeg voor. Ook deze k-% zijn weer
v«m negatief belang. Pij de normale alkalische ontsluiting wan
?raanstroo gaan r° verloren en verlagen daarbij het rendement,
foorzoover men vnn een positief b«l png wil spreken dan is het
J 'j hexosanen niet cellulose, wsnneer men erin
dat de w-r.ai'-'"" =
slaagt ze bijde onÈèïüittiïmg *n
vezelwand te behouden, de
trekvastheid van het uit zulke vezels bereide papier verhoogen.
•Bi* f '4 versuikering van graanstroo onder milde condities ler-< * -p-rwew de helft van de circa 20% suiker welke men
dan
,
; H »doelde milde versu leering ontstaat bovendien rond^*^
'nzuur uit stroo, hetgeen men eveneens aanwezig moet echten
het complex van urnnzuren en hexosanen niet cellulose. ~
"en veel bel an<rrijker bestanddeel van graanstroo is het xylaan.
Dit kornt voor tot hoeveelheden van 27 ê. 30$ van het stroo. Frateur beweert zelfs roggestroo te hebben gewonnen"van geselecteer
de planten dat meer xylaan dan cellulose bevat.
Wij baseeren dit cijfer van 27 & 30"^ namelijk op de furfurolafsplitsing bij verhitting met 12^-lg zoutzuur. Dat is natuur
lijk niet juist omdat de reeds besproken uronzuren ook eenig
,furfurol leveren. Gemakshalve rekenen wij ook dit furfurol mee
als te zijn ontstaan uit xylaan. Wij doen dit gemakshalve, deer
de uronzuurbepaling uiterst omslachtig is en dan toch geen ze*kere berekening toelaat van het uit het uronzuur ontstane fur-furol-.

furol. Dit heeft tengevolge dat bij verschillende behandelin
gen van graanstroo ineens e<*n schijnbare xylaanvorming op
treedt, welke waarschijnlijk ook wel reUel is doch zijn grond
heeft in de veel hoogere furfurolopbrengst uit xyleen dan uit
uronzuur.
Dit alles heeft ertoe geleid dat men een gedeelte van alle
xylaan, namelijk dat gedeelte dat gemakkelijk uit d^ vezelwand kan worden opgelost • de hexosanen niet cellulose spmenvoegt onder£4n hoofd, namelijk de hemicellulose een even zinlose als misleidende term, want met cellulose hebben deze
stoffen behalve misschien die reeds eerder genoemde 41 hexo
sanen, niets te maken.
Aldus komt men, om het onderlinge verband in het voorgaan
de te demonstreren, tot de volgende samenstelling ven graanstroo
Extractstoffen
w.o. oplosbare
each
ly€

onoplosbare lignine
asch
2<t

183

uronzuren
•
Si

hexdsanen
niet celluïose
4$

2c<

losgebonde
xylaan
15<£

221

"incrustât ie"
vastgebonden
xylaan
12t

•»hemicellulose"
cellulose
35^

Hl
"Cross-Bevan

cellulose"

*'et losgebonden xylaan wordt bij technische processen zeer
gemakkelijk uit stroo verwijderd, hetzij in de vorm v^n xylose
bij versuikering onder milde condities, hetzij als zoodanig
bij alkalische ontsluitingsprocessen, zij het dat het dpn bij
hoogere temperatuur wordt omgezet tot stoffen met zuur krrakter. In het eerste geval kan men van een positief belang
spreken, in het tweede geval van een negatief belang omdat
het rendement verlaagt.
De samenhang tusschen glucuronzuur en xylose ziet TT hier
afgebeeld. •
f^et vastgebonden xylaan is e».n inhaerent bestanddeel ven nor
male strooeelstof. Door alkalische extractie wordt het daar
moeilijk uit verwijderd roet zure extractie vooral bij alkali
sche extractie wordt het daar moeilijk uit verwijderd met zure
extractie vooral bij temperaturen
100° C. heeft men meer
succes doch dit proces vernielt de cellulose. Een bruikbare
:: -kunstgreep-

i
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* kunstgreep ter verwijdering van deze vastgebonden xylose is
nu om het stroo als zoodanig bij temperaturen
1C0°C. te ex
traheren. 1'en slaat dan vele vliegen in één kipp. Men brengt
namelijk vrijwel alle hemicell ulose in oplossing, de extrectstoffen en een groot deel van de vastgebonden xylose. "F!r blijft
t
dan dus nog óver een rest bestaande uit de incrustaties, een
klein deel van de vastgebonden xylose en de cellulose. Een dsn
• volgende milde alkalische ontsluiting verwijdert de lignine
en de rest der vastgebonden xylose. Men houdt den de cellu
lose over. Daar kom ik straks op terug.
De practische toepassing van xylaan is te zien in de omzetting
tot xylose welke suiker als zoodanig van groote weerde schijnt
te zijn als suiker voor diabetici en in ieder geval een goede
prijs zal maken. De grayote moeilijkheid is het deze suiker
tot kristallisatie te brengen, hetgeen ons uit zure stroo«xtracten een paar keer gelukt is, zonder nu al te dure hulp
middelen toe te passen. Teel eenvoudiger is het xyloseoplosi n Ten als substraat te gebruiken voor de gistsoort Torula
•«tills.
"rrr-iat wij financieele steun van het Rijksbureau T.V.O. ont^ 'Vïen en het ^ijkslandbouwproefstation zijn microbioloog
~»rretsen in de gelegenheid stelde zijn tijd ran dit probi ee;r- te wijden, zijn wij, dat is in hoofdzaak Dr. Huiler,
tijdelijk aan ons Proefstation verbonden, in staet geweest
3it vr'-M
«rond ig te bestudeeren. Op grond wan de daarbij
veri-r«?^
u t-tan kunnen wij de weliswaar volumineuze,
-cv «.î .-m «rin
literatuurgegevens over deze wijze
rrp' fj < '•;< '->severwerking volkomen bevestigen. Het is mogelijk
Sf\ " vKT
X''"1: *•» 5®
cht m* te zetten in droge stof ven gist
3
5
w*t - ?~ rfï'y'; t,>-9^8.1 te van 50-. Tm treden daprbij verliezen op,
^aardn r in de pra.ct.ijk "7»«rschi jnli jk te rekenen is met eirr. R T " ran het xylose gewi cht a»n eiwitopbrengst tegenover
~'c'' theoretisch mogelijke opbrengst. Een andere mogelijkheid
•cr.r.r * xyTvarierkèng is de omzetting tot furfurol. Daar
sit nog van al nrl n* aan vast waardoor dit helemaal niet
zoo eenvoudig is als het wel lijkt. Tot op hed«n zijn haverzeroelen nosr de >>e?tte ,grondstof wr men niet zoo gemakkelijk
tegen ccncurreere« kan. Xylaan is tenslotte als zoodanig een
goed koolhyd raatvo ed sel vooral voor herkauwers.
Tenslotte komen wij tot de cellulose.
Dit is een woord dat voor zeer vele begrippen dient en dat ge
bruikt wordt met tal Tooze proefixen en suffixen zoonis
en
-cellulose A , Cros en "Bevan cellulose, K.F.-celluiose,
Resistente Reinzellulose, holocellulose, hrlfcellulose, hemicellulose, oxycellulose, hydrocellulose, hydraatcellulose,,
natroncel!ulose en nog vele meer. Wie de ontwikkeling ven de
cellulosechemie sinds, laat ik ze g/ren, 1920 niet heeft be« studeert weet hier beslist geen -reg mee. Toch, nu we sinds
dien ruim 20 jaar ouder zijn geworden begint er wel eenige
-lijn-
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lijn in te kor^n. Vooral de steeds uitgebreider toeppssing
van een technisch uit hout gewonnen vezelstof ter vervpnging van katoenlinters als grondstof voor de kunstzijdecelvezelindustrie heeft ertoe bijgedragen dat men het cellulosebegrip steeds straffer gaaat omgrenzen. Het begrip
"Resistente Reinzellulose" geponeerd door Jayme is een
goed houvast. Ook Staudinger heeft met behulp ven zijn vis
cositeitsmetingen een goed?. feÊpaling van het begrip moge
lijk gemaakt. Voor stroo meèr in het bijzonder bleek ons
dat het gemakkelijk was om het cellulosebegrip te fixaeren.
Wat namelijk is de moeilijkheid?
Hier ziet W het welbekende molecuulschema ven cellulose:
een groot aantal cellobioseenheden RPH elkaar in rechte
ketenstructuur. !En cellobiose bestapt weer uit twee mole
culen glucose. Tot zoover is men het over de heele wereld
wel met elkaar eens nadat aanvankelijk afwijkende inzich
ten van de pioniers Sponsler en Dore werden gecorrigeerd
door het werk van Meyer en Mark, die weer voor een belangrijk d-=>el steunden op da resultaten voorel van 7->worth en
medewerkers. Het probleem is nu dat men cellulose niet syn
thetisch bereiden kan en dus gehouden is het door reiniging
van natuurproducten in handen te krijgen. Katoen is een
ptesc^ikte grondstof, ook rpmeh wordt veel gebruikt en er
zijn «ïtpn^aardvoorschriften om uit dergelijke grondstof
fer? *--»n pra«parant te bereiden dat door de meeste onderleners 1nd»r^aa^ als te zijn zuivere cellulose wordt er
kend.
""'ïht.er ook uit an^re 'grondstoffen verkrijgt men met andere
gelijksoortige pràeparaten. De vrapg is.nu: is dat
ook cellulose? 7n daar begint de ellende.
Iedere onderzoeker heeft een eigen methode gevonden om uit
zijn grondstof "cellulose" pf te scheiden: Cross en Bevan,
^Urschnér und Hoffer, Jayme. und Ffretschner » om een ige
ch ®Tfiici t~ noemen, Schulze introduceerde hier vr/jeger P1
een paard»middel, dat bij botanici nog zeer geliefd is en
tenslotte noem ik nog "li ener, wiens "ruwvezel" of "ruwe
oelstof"-bepaling, hoezeer ook een bespotting vpn pile mod'-rne inzichten, nog altijd door de voedingsraiddeld^skundigen wordt uitgevoerd.
IÎ;;
.Al gauw bleek, dat men op deze manier 101 praeparat^n in
handen kreeg, welke op alle mogelijke manieren verontrei
nigd waren. ?"en ging die verontreinigingen kwantitatief
bepalen en kreeg aldus gegevens welke min of meer bruik
baar waren als analysedjfer. Zeer nuttig is nu in dit op
zicht geweest het werk van Schmidt en ven Ritter fed Kurth.
Schmidt met ClOg-pyridine, Ritter und Kurth met chlootaethanolamine bereidden preaparaten waarin practisch alle
koolhydraten en uronzuren behouden weren gebleven en noem
den die resp. "Skelettsubstanz" en "Holocellulose".
Om nu niet af te dwalen naar algemeenheden zal ik m maar
verder vertellen wat wij gedaan hebben om voor stroo klFrr-heid-
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heid te scheppen in h»t cellulosegehalte. "^ij vereenvoudigen de
"3keletsubstanz"-be>eling van Schmidt tot een houdzame werk
wijze waarbij wij over hoeveelheden van circa 7 gram "Skelet"
zooals wij dit noemen da beschikking krijgen, als resultaat
van één simplo-analyse. Dit praeparaat kookten wij nu uit met
verdunde natronloog en kregen aldus een product dat wij "celstéfrt noemden.
De opbrengst daarvan berekend op oorspronkelijk stroo wordt
door ons beschouwd als het maximale rendement dat met fabriek
matige ontsluitings- en bleekingsmethodes kan bereikt worden
wanneer men een technisch product maakt, dat als stroocelstof
of stroocellulose of kortweg stroostof in de handel wordt ge
bracht. Zoodanige fabrieken zijn er vele.op de wereld: de f
phoenix in ons land, Padalarang en Letjes op Java, die hun
tro^uct overigens terstond tot papier verwerken, Cosswig in
Duitschland, verschillende fabrieken gebouwd door Fomillo in
7uld-Amerika en Ttali^ en andere neer. Tn deze celstof zit
natuurlijk nog vrij veel xylaan en asch, zeer wearschijnlijk
ook nog wel wat hexosanen-niet cellulose.
Met alleen celstof bereidden wij uit onxe skeletmonsters,
"»"ik
cellulose: ean residue verkregen na behandeling met
1 7-^-ig* "aO" bij ?0oC. De aldus verkregen praeparaten bevat
ten nog xylpan en asch. Aanvankelijk corrigeerden wij d^ alr'ic^11 »H nsegehsltes berekend op stroo daar niet voor. Laats+ ai' -• r
* dat echter wel gefaab en d° aldus verkregen
"«rs ac^t. IV »«n
-?aard«»vol 1 e bijdrage tot de kennis
•^ar. v«,t c»? "! üi "sa^-hr •;
graanstroo.
Tsc.~-r
behandelins met 17-H-1 g >TaOl' verwijdert men namelijk
» ".•Me
san en waarvan de aanwezigheid een prae'n-Hnat beslist fin~'->r.» •'
setappen verleent dat de U eerder
•renoemde standaard cel îui ->s«.
neze do^r ons ontwikkeld« methode vertoont nu groote overeen
vv«nld« methode. Ook de be
komst rr1**. *><*"
- 7 - • irTo**
paling -"-r.
•' existenten Heinzellulose" ven Jayme vertoont
hier«ede eenige over---i~v~'*!st#
Ook van «en r»><*«s>r r,-4--* i sehe zî * d » benaderen wij het probleem
door srrar-.?•
— • ••-«ther- en water te extraheeren en er dan
asch, limine en xylarr 1« te bepalen. De rest is dan som;é
ven hexosanen en cellulose, alles uitgedrukt in $ van oorspron
kelijk abséluut droo^ stroo. Het bleek nu, dat, wanneer men in
plaats van d» aether- en waterextractie een technische ontslui
tingsmethode ging toepassen van steeds toenemende intensiteit,
dit restpercentage ging dalen tot bij verdere intensivering
van de ontsluiting dit restpercentage constant bleef.'V
r-- -

,Gaat men dan nog verder tot excessief zware condities dsn treedt
verder deling in. Dit constante niveau beschouw ik nu als het
technische optimale cell ulosegehalte van stroo namelijk dat
'gedeelte van de in stroo waarlijk aanwezige cellulose dat met
technische hulpmiddelen uit graanstroo gewonnen ken worden.
-Dit-
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Dit niveau ligt vlak bij het niveau VF n het zooeTen genoem
de gehalte aan asch- en xylaanvrije -cellulose. De preciezen verhouding moet nog door ons bepaald worden. Speciale
aandacht zal daarbij besteed worden pen roggestroo, dat als
eenige stroosoort een asch- en xylaanvrij cellulosegehalte
he^ft van 40^. Alle andere stroosoorten liggen veel lager
;
o m e n b i j "
5
De technische bereiding van zulke pre*parkten vrij v^n asch,
yylaan en hexosanen niet cellulose heeft slechts zin om een
grondstof te verkrijgen voor de kunstzijde, celvezel en i?elluloselakindustrie. De eisehen door deze Industrien gesteld
zijn zeer hoog, zoodat speciale methodes noodzakelijk zijn
om hieraan tegemoet te komen.
In principe zijn het er twee. De eerste noemde ik IT reeds; die
^ordt door Duitsche onderzoekers sterk gepropageerd, det is
da zure extractie voorafgaande aan de feitelijke alkalische
ontsluiting . Fet nadeel va.n deze methode is da afbrpak ven
.de cellulose en daarmede onafscheidelijk verbonden de verIssin.? van het rendement, dat stellig niet boven J>0i uitkomt.
Uitvoerige gegevens hierover ontbreken mij, doch wat ik ersr^zien heb, dat is, dat óf de opbrengst miserebel óf
•v&T*'•ler zure extractie zeer onvoldoende is.
Da^rtusschen in ligt dan een gebied ven matige celluloseef• braak en redelijke verwijdering ven al le xylaan; het wil
?^ j voorkorr^n, dat grondstofschommelingen hier enorme geve
ren
d^ rendebillteit ven het bedrijf met zich zullen
brengen.
Methode werd door mijzelf destijds op empas toege;. Deze berust op de waarneming, det, tijdens de ontslui
ting bij temperaturen van circa 140°C. een eindconcentretie
^i .1 de ont si uiting met natronloog van 5^-ige NaOH of daar..-^-ant, d*» zekerheid biedt, van een höoge mete ven zuiver•'-li
"el1 ulo se.-Dit impliceert tegenstroomontsluiting.
rChteraf is mij gebleken, dat dit principe min of meer bewust
reeds veel vroeger is toegepast. ïïngere, Kienitz, Günther en
Eggert en Raj1t zijn uitvinders, die deze gedachte hebben
gepropageerd.
Speciael voor ampas beleefde ik de teleurstelling, dat toen
ik mijn werkwijze had uitgewerkt een ^merikaansçh octrooi
van Dupont en Nemours verscheen, waarin mijn gèdechten pre
cies geformuleerd stonden. Ik ken mij nu troestan met de ge
dachte, dat reeds in 1924 de /meriksnen Haslam and Byen in
dit opzicht zeer ver gevorderd waren.
De kunstgreep is dus deze, dat men stroo kookt met e^n af
valloog afkomstig van een volgende étappe. De laatste loog,
waarmede de stroovezels in contact zijn, moet den uit circa
5^-ige natronloog bestaan. Een lichte tusschentijdsche chlo
reering of bleeking is daarbij van veel nut. Daer valt na
tuurlijk nog veel meer over te zeggen, doch dat zou mij te
ver voeren. Tijdens een eventueele discussie zei zich deartoe de mogelijkheid wel bieden.
jk'heb gezegd.

