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KFÜZE YAH T^T OND^WW.
.^fijnheer de Voorzitter, dames en beeren,
Toen het bestuur van de Oroningsche Chemische Kring mij ver
mocht voor haar leden een lezing te houden, heb Ik hierop
geantwoord, dat ik: mij na mijn afstudeeren z<S<*ze^r heb bezig
gehouden met toegepaste natuurwetenschap, dat.Ik mij niet de
juiste persoon achtte om voor een gehoor waarvan dé belang
stelling mogelijk in hoofdzaak naar de zuivere wetenschap
uit zou gaan een voordracht te houden.
"et bestuur was echter van meening dat een voordracht * over een
onderwerp van toegepaste natuurwetensöhappelijke aard zeer
vel zou-.pas pen in de voordrachten serie, welke voor de Kring
*ehoud»n wordt, derhalve nam ik mij voor de behandeling van
onderhavige onderwerp zoo veel mogelijk te beperken tot
beschouwing over een utiligtisghe toepassing der eigen
schap en van het vrije oppervlak van planteneellen. Zuiver
wetenschappelijk onderzoek naar deze eigenschappen betrek ik
•ï? in r.l •- voordracht slechts, voor zoover dit voor mijn
-•'*^0% noc*"akelijk is.

• Vr^j*

«'"vlekken zijn technisch, dat wil dus zeggen uit
~
'!nt, vm bijzonder groot belang. Ik wil daar
n.'. c-n-'er^#
^rvlakken, welke door moleculen of
frarmee ver'sre deeltjes, vrijel1jk benad3rd kunnen
wérden. ~
ppervl'akken zijn dus gemeenlijk grensvlakken
tus*:-" -•
• schillende phasen, i.e. tusschen de vaste plant
r
ai» •
rpterie e^nerzijds en een vloeibare, eventueel gas---- phase «-ni^r.Äijds.

•j. de
wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de eigen•3chax
ven. dergelijke grensvlakken. Immers nog pfgedacht
van vure' adsorbptie, als toegepast bij het gebruik van ont^•kl eurinsskool en bl eekaarde, berusten toch: het verven van
text iel goederen, het waterdichtmaken met aluminiumzeepen, het
v plakken met verschillende lijmsoorten, de papierbereiding,
enz. , enz. op de aanwezigheid van vrije oppervlakken.
Bij de keuze van deze voorbeelden heb ik mij vooral beperkt
tot plantaardig materiaal. Om n.l. de eigenschappen en de
toepassing van vrije oppervlakken in volstrekt al gerneene
zin te gaan behandelen,, en om dan het vrije oppervlak ven
plantencellen als speciaal geval nader te gaan preciseeren,
20u te ver voeren. .
-Ook-

Ook hier dus weer aan beperking, welke, tezamen met de reeds
genoemd® beperking van een zooveel mogelijk uitsluiten van
theoretische argumentatie, mij in staat stelt de volgende
opzet van mijn voordracht té kunnen formuleeren.
Resumserend herhaal ik du® de beperkingen, welke ik U in het
voorgaande toelichtte
als; 1° een vermijden van theoretische argumentatie en een
toespitsen op practische toepassing.
?° Ten buiten beschouwing laten van de eigenschappen
van vrije oppervlakken in het algemeen en een toe*,
spitsen op de eigenschappen van het vrije opper
vlak van planteneellen in het bijzonder.
De indeeling van het nu volgende denk ik mij als volgt:
1. Het ontstaan van het vrije oppervlak In plPntencellen.
2. De kenmerken van dit vrije oppervlBk.
3. De wisselwerking tusschen dit vrije oppervlak
en water.
4. Hat belang van het vrije oppervlak in celstof
en papierfabricage.
•5. Het belang van het vrije oppervlak in de chemi
sche industrie.
6. De mogelijke invloed van het vrije oppervlak
op d^ bijzondere kenmerken van.graanstroo.
CK?STMK VAK HET VRIJE OPPERVLAK VAN FLANTM CELLEN.
"et ontstaan van het vrije oppervlak geschiedt Uit de aard
der zn,f>M tijdens de groei van de plant. De groei ven de plPnt,
ho^
ook door de plantkundigen onderzocht en bestuis uit dit oogpunt nog maar betrekkelijk yppg beschre»»n. Voor zoover mij bekend is grondig onderzoek eigenlijk
alleen nog maar met kPtoenvezels verricht, zij het, dPt
o nv bepaalde weefseldeelen van havejrstroo als vergelijkend
onderzoek daarin is betrokken, beperken wij ons dus tot de
groei van een katoenhaar.
Zooals bekend is een katoenhaar een cel.Deze cel heeft tij
dens de allereerste, z.g. lengtegroeiperiode, een wendje*
dat uit in alcohol-benzol mengsels oplosbare bestnnddeelen
bestaat. Bit wandje is zeer plastisch en ken dfrhelve ge
makkelijk uitdijen, wat het in deze periode dferi ook doet.
Deze cel is echter gevuld met eeh oplossing, waaruit âatape
in de tweede, z.g. diktegroeiperiode, door in hun wezen
ons onbekende reacties zich glucosegroepen, vermoedelijk
twee aan twee ü<5T~ceilobiose samengevoegd, afscheiden,
waarbij die cellobiose groepen els een lange trein f=pn el
kaar worden gehaakt.
-Zooils-

?0.

Zooals ©en trein een geheel vormt met toch voldoende vrijheid
om zich in bochten te vervormen, zoo moet men zich ook voor
stellen, dat d° ontstane keten, ofschoon een geheel vormend^
op ieder punt, aan dat punt een groots mate van zelfstandigheid
laat. Hu bezit iedere glucosegroep in die keten drie 0-H-groepen.
welke een sterk polair karakter hebben, d.w.z. door de oneven
wichtige verdeeling van lading en massa van zuurstof en water
stof b.v. andere 0-H-groepen in sterke mate vermogen pen te
trekken. Komen dus twee van dergelijkë lange treinen van glu
cose in eikaars nabijheid, dan zullen de 0-H-groepen elkander
aantrekken sn dus op dat punt de ketens aan elkaar verbinden.
vu

vind ik het zoo'n aantrekkelijke wijze van voorstellen om
zich te denken, dat in het celvocht, dus apn de binnenzijde
van het b. g. plastische "randje een groot aantal van dergelijke
;*atens gevormd wordt, welke elkaar aantrekken op verschillende
•P>atsen, om daar dan bund els te gaan vormen. Is eenmaal een
tl ink1? bundel gevormd, dan mist die door zijn groote massa ver
dere bewegingsvrijheid, waardoor de kans van aangroeien van
lie bundel steeds geringer wordt, daar alleen een keten, welke
«ich naar deze bundel toe kan begeven daar nog aan gehecht wordt.
Te s&K..Z etkoming hieraan kan deze bundel niet meer verleenen.
l'en 'moet *;•' ch voorstel.i en, 'lat de in het begin zich vormende
«tlucoseket•?'-!' r-ïch met sommige punten aan de w?nd hechtea, zoo•**>t le Isun^e" s, '**•»:. ke. ik IT hiervoor beschreven heb zich op de•ze -and zul ' en Tor^^n. 7o^ groeit de wand en wordt dik<er en
dik '--r, doch daar
de cel met vocht gevuld blijft
kan $••<?« dikte t - *1 «s: echts plaats hebben door een uittrekken
van hetwandje en een zich van elkaar verwijderen
var -ï . r®
genoemde bundel?. Deze bundels nu zitten in leng—
t^-rl cvt
vr1 j goed aan el kaar vast, daar dit ean elkaar vastziu-- eigen1 •
nieter en-' »rs is dan een aanwezig zijn van kef'-e, welk«
-rst t--1 een en eenzelfde bundel behoor ende, ieder
•rvergaan v" =?en gn''ere bundel.
V< vi--' het dan ook begrijpelijk,, dat- deze meer op een visehnet
dan - p. naast alkander liggende koorden gelijkende binnenbekleeding van de plastische wand er naar zal streven zich uit te
rekken tot van elkaar losgescheurde flarden, welke zich zoo
vel mogelijk als ringen in een vlak loodrecht op de vezei-as
tegen de plastische wand aan zullen gaan leggen.
Ié deze voorstell ing van zaken pure fantasie, zi j steunt op
onmiskenbare feiten. Deze feiten zijn: de aanwezigheid van deze
bundels, welke ainds de onderzoekingen van von N*geli , mi cell en Yié
hfeeten, de aanwezigheid van de franjéachtige verbinding "an
micellen in lengterichting, zooals dit door Hermanns, Kratkie
en Mark is toegelicht en uit velerlei experimenten afgeleid.
Voorts de duidelijke bewijzen welke "W.K.Farr gegeven heeft voor
-het-

het aanî.gggen van micBoscopisch waèrneembare deeltjes uit
het celvocht aan de wand, de sinds lang bekende aanwezig
heid van spleten in de vaste celwand, welke z.g. fibrillen
scheidt, welke overeenkomen met de flarden ven het vischnet
in mijn voorstelling van zaken.
"Dat de glucose ketens beginnen op te treden nadat de plastische wnd de lengtegroel volbracht heeft, is aangetoond
door rftnt etnografisch onderzoek van groeiende kRtoenvszels.
In het kort koret het beeld, dat ik mij op grond van de er
varingen van het vele onderzoek, dat roet celw*>nden en het
materiaal, waaruit deze zijn opgebouwd, verricht zijn, ge
mankt heb, hierop:
11 In «o jonge cel worden glucosegroepen (eventueel als
cellobiose groepera samengevat) in een lange keten ppn el
kanr gekoppeld, welke keten de huidige wetenschap als het
"cellulose molecuul"kenschetst
?) De ketens voegen zich samen tot bundels» waarbij eenzeif
Äss de keten tot verschillende achter elkaar liggende bun
dels kunnen behooren; het verband tusschen de bundels
onderling is slechts beperkt, daar de bundels vanwege
••ur? groote massa zich niet vrij aan elkaar kunnen vlij
en, -vsardoor slechts een beperkt aantal O-H-groepen in
elkan^s bereik kunnen komen. Deze bundels nftemt men mir?,"; en en âxfaSKX de ketens, welke, eerst samengebundeld
7"" '.én mice! , zich voortzètten in verschillende micel•*-, '^rmen
soort franje, waardoor de micellen vpn
nv.ur". al"s "franje" micellen aanwezig zijn.
""

r>e mlceV'er. vormen met elkander een soort vischnetachti?-»
ü >ding van de plastische wand, overeenkomende
vorstelling, welke Hermanns van de bouw van een
1 ^.-tropische cellulosevezel geeft.

4) Door d e diktegroei wordt dit net aan flarden g e s c h e u r d ,
we!>e flarden er naar streven zich in de kleinste omtrek
te legsren, waardoor de meest naar buiten liggende flar
den als gestrekte eenheden zich als.ringen en de meer
naar binnen gelegen flarden als gestrekte eenheden in
steeds steiler verloopende schroefdraden rond de vezelas slingeren. Deze gestrekte flarden zijn de bekende
fibrillen.
,
T*9't

vr*jQ oppervlak, dat hierbij gevormd, wordt is dus
van twee*4rlei geaardheid: n.l.

1° Het gemakkelijkst toegankelijke vpn de relatief wijd
uit elkaar liggende fibrillen. .
?° Het binnen in de fibril aanwezige oppervlak rondom
de micellen. Pinnen in iedere micel kan men, behalve
wanneer het verband tusschen dé cellulosemoieculen
wordt losgemaakt, van een vrij oppervlakt in de zin
als door mij bedoeld, niet spreken.

KWWEN V/N DIT VRIJE OK ERVL/K.
kenmerken von het volgens bovenstaande voorstelling van
zaken ontstane vrije oppervlak zijn de volgende:
]_) Door mechanische werkingen is dit vrije oppervlak niet
of nauwelijks te vergrooten.
2) Iet vrije oppervlak heeft een groote affiniteit tot water

en ;geeft aanleiding tot wateronttrekking em verdunde zout
oplossingen overeenkomende met circa JO/t v*n het gewicht
van den celwand. Dit getal vprieert nog al, doch is, voor
zaover mij bekend, nimmer in zijn varieties met verschil
lende celwandmsterlalen bepaald.

3) De natuur bekleedt dit vrije oppervlak met »=1 lerh-n^e
begeleidende stoffen, welke somtijds een kool baret
achtig karakter, soms een uronzuur kFr«»kter en soms het
karakter van aromatische aldehyden of °Te;volen bezitten.
Bij het ontstaan van een celwand moet men zich- — can,
dat pas wanneer op een gegeven moment ge°n
-gev
moleculen meer naar een micel worden £r»tr"
,-ipar
andere stoffen worden aangelegd. Ofschoon een periodi
citeit nimmer exact is vastgesteld,
• - althans
naar mijn weten nooit proeven roet-kunsttrat i .-/s U
en
nachtperioden zijn ingezet, bestaat althans «-o -r ka-'
toenvezel zeer zeker de waerschijnlijkheld, dat
• «-gelijke periodiciteit in de vezelgroei, wel degeli.
bestaat, wat door sommige onderzoekers is ppngeto^nd.
4) Dit door de geheele celwnnd ppnwezige vrije oppervlek
is de oorzaak van de typische wijze vpn repgeeren van
plantencellen met ditoepse cheraicPliSn. Immers, zoo^ls
een verfstof door haar auxochroomgroepen op het vrije
oppervlak gefixeerd, en daarmee dits binnen in de celwand verstikt raakt, zoo dringen ook allerhande esterificeerende en etheriflceerende mengsels tusschen d? micellen en bekleeden de oppervlekken éparvsn met zuurrespectlevelijk alcoholresten. Hierdoor ontstaat een
schijnbaar stöchiometrisch reageeren, hetwelk nogal eens
aanleiding tot verwarring heeft gegeven.
DE WISSELWERKING TUSSCHEN HET VRIJE OFFERVLAK EN WATER.
Teder, die met plantaardig materiaal moet werken, weet, dpt
niets daarbij zoo hinderlijk Is ala vochtpantrekklng van
het materiaal als functie van temperatuur- en vochtgehalte
der omgeving. Ok weet hij, dat hij zijn materiaal, om het
zuiver te kunnen afwegen, niet eerst In de droogstoof mpg
zetten, daar het dan in veel eigenschappen van karakter
verandert.

-5*

Het staat wel vast, dat water een Intrinsiek onderdeel
van den celwand ia en dat zit hem hier in, dat op het vrije
oppervlak in d<? levende cel, en ook np afsterven daarvpn,
wanneer de cel in water wordt gelegd, de 0-K-groepen op het
vrije oppervlak door watermoleculen omhuld zijn althans
voor zoover zij niet door andere stoffen zijn geblokkeerd.
•i
t

Tk noemde dit overigens reeds als een der kenmerken van het
vrije oppervlak, waarbij ik als grootte-orde aangaf, dat
3 0 v a n h e t ce i l a n d g e w i c h t d p o r w a t e r w o r d t i n g e n o m e n .
Onderzoek met röntgenstralen hebben zonder eenige twijfel
vastgesteld, dat watermoleculen, wanneer çeen kunstmatige
zaling wordt veroorzaakt, niet binnen in het micel kunnen
doordringen, zoodat wij ons moeten voorstellen, dat de
O-F-groepen op het vrije oppervlak op gelijke wijze met een
watermantel. zijn omhuld als de 0-Tr-jonen in een alkPl i sehe
oplossing.
Ook de begeleidende stoffen, welke de O-K-groepen cmiceloppervlak blokkeeren, bezitten doorgaans vee"
groepen, welke met water omhuld kunnen worden. -r' "
%n ni
dit water, b.v. door verhitting uit, dan zuil--- -i-'
à* micellen door het steeds korter wor••
<ssc"
liggende strengen van watermoleculen
r -• ^sr toe ge
trokken worden en hier en daar a* r: a': ^ar ~crbonden t-^
waarbij het dan de '0-K- groepen zuilen zijr , *-<*t
äting v e r o o r z a k e n . K r a c h t is: d r o f e n -heeft d a n ^
ver
hitting van het vrije oppervlak tengevolge, he*.- k door 3ch
be als een "Verhornung" wordt aang^7-^en en det.
jfeld bij de veroudering van plentenvezels > \ 1 afwejrven vocht een belangrijke rol zei spelen.
Dit zelfde verschijnsel wordt waarschijnlijk ook waar?-*
men bij de afname van de zoogenaamde mallngsgraad van ger> "
papiervezels, wanneer deze in zuiver water worden gekookt.
Eveneens zijn de hysterese verschijnselen bij het drnc^n
en weer bevochtigen van papier met da beschreven voorstel
ling van zaken geheel te verkleren.
mT BELANG VAN HET VRIJE 0PP5RVLAK IN GELSTOF)EN PAPISTFABRIC#'37..

*
*

Het belang van het vrije oppervlak bij het maken van celstof is het volgende. Celstof n.l. is een technisch product,
dat zich door verwijdering van niet koolhydraten uit plantaardig
materiaal laat bereiden. Zooals ik U reeds zeide, is het vrije
oppervlak in de celwanden van plantaardig materiaal als het
ware belegd met koolhydraten en niet-koolhydraten, welke ik
allen tezamen als begeleidende stoffen heb betiteld. Hu
zijn de niet-koolhydraten een verstijvend bestanddeel van
de celwand, zelfs in die mate, dst vezel is welke rijk zijn
aan niet-koolhydraten, b.v. voor de papierfabricage moge
lijk ook als grondstof voor ft|f*ère text ielwaren wegens
-te-

te geringe soepelheid, onbruikbaar zijn. De koolhydrpatachtige
geleidende stoffen achter zijn niet verstijvend in hun wer
king:, zoodat hun aamr*?sigheid de soepelheid ran da vezel
slechts in vrij geringe in ate beïnvloedt.
De techniek der celstof bereiding is nu gericht op drie
doeleinden:
1) Het losmaken van de vezels uit het plantaardige verband, het*
geen dus neerkomt op een verwijdering van het oorspronkelijke
celwandje, dat de eene vezel van de andere in het plantenweefsel scheidt.
2) Het verwijderen van de n1et-koolhydraten, waarbij ter ver
krijging van een zoo hoog mogelijk rendement de verwij
dering van koolhydraatachtige begeleidende stoffen beperkt
dient te worden.
3) Speciaal ter bereiding van zuivere cellulose, dit zijn
dus alleen de micellen, is het noodig behalve de niet-koolhydraten ook de koolhydraatachtige bestanddeelen te ver
wijderen.
Het sal IT duidelijk zijn, dat voor een fabricage methodiek
van celstof uit een bepaalde grondstof de kennis der bege
leidende stoffen van buitengewoon belang is, daar slechts
hierdoor de methodiek zoowel aan grondstof als a?n eischen,
te stellen aan het product, aangepast kan worden. Hierbij
kom ik bij de bespreking der kenmerken van graanstroo na
der terug.
Hiermee ben ik wel wat ver afgedwaald van een bespreking
van het belang van het vrije oppervlak zelf. Ter verduid eli jking
voeg ik dan hier ook nog aan toe, dat juist door de samen
bundeling vr^n de cellulosemoleculen en het daardoor ont
stane
oppervlak een verklaring wordt gegeven voor
d° at«t eindigheid, dat men aan plantenvezels tot meer d^n
-elft der bestanddeel en kan onttrekken zonder dat de
sterkte d^r vezels als geheel belangrijk achteruit loopt.
Geheel anders is het gesteld met het belang van het vrije
oppervlak voor de papierfabricage. Zooals bekend wordt
iTTers papier bereid uit een waterige suspensie van vezels,
dit zijn dus langgerekte plantencellen, waarvan de nietkoolhydraten uit de wand zijn verwijderd, te ontwateren
en de verkregen vezelmat te persen en te drogen. Hierbij
worden de vezels zonder dat van eenige kleefstoftoevoeging
wordt gebruik gemaakt, aan elkander gekit.
Dit aan elkander kitten, waarop dus het ontstaan van een
samenhangend geheel uit individueel© vezels berust, is nu
te danken aan de omstandigheid, dat de cellulose micell en
aan de buitenwand van de vezel, dus dat gedeelte van het
vrije oppervlak ven de eene vezel dat in contact kan ko
men met dat van een andere vezel verzadigd is met water,
dat dit water de oppervlakken met strengen verbindt, dat die
strengen bij indrogen korter en korter worden totdat de
0-H-groepen op de bedoelde gedeelten der vrije oppervlak
ken elkander kunnen vastgrijpen.
-Het-

Ket zal IT duidelijk zijn, dat vsrgrooting van dit gedeelte vfh
de vrije oppervlakken der vezelst welke met de vrije opper
vlakken van andere vezels überhaupt in aanrpking kunnen ko
men tot verhooging van de papiersterkte panleiding zei geven.
Men bereikt dit door de vezels te kneuzen, wpprdoor de reeds
eerder door mij genoemde fibrillen gedeeltelijk van de ve
zel wand loslaten en dus het apnraklngsoppervlak tusschen
de verschillende vezels aanzienlijk vergroot wordt. Het to
tale vrije oppervlak wordt daarbij niet verpnderd, napr uit
metingen van vocht- en verfstof adsorptie ken worden afge
leid, Wel ech^B?®rändert de pori'éngrootte van het bij de
ontwateren zich vormende vezelmat, hetgeen tot uiting komt
in een aanzienlijke verlangzaming der waterdoorstrooming
en een verhooging van de opname van fijne deeltjes zooals
ko alin, hetgeen als vulstof in papier wordt toegevoegd.
bi is dus het vrije oppervlak debet apn de samenhang van de
vezels in papier, het is het aantal contactpunten tusschen
de vrije oppervlakken der verschillende vezels, welke voor
de mate der samenhang, bepalend is. Dit a^ntPl contactpun
ten kan men verhoo gen door een nat papiervel onder druk te
drogen; inderdaad hebben proefnemingen dit volkomen
In.de practijk wordt deze hooge druk varsssï f
de werking der capillaire-krachten, wanneer r.et
tus
schen de ftbrill en verdampt, waarmee de noodzpkei ;
van een fibrilleeren van pftpiervezels ter bereiking 1 sterkte in papier verklaard is.

,

Ook het inbrengen van sterk plastische met 0-"'- 'roepen be
zette deeltjes, zooals bepaalde zetra eelpraeper* t r- kunnen
van elkander ver verwijderde 0-H-groepen door hun berg ;-ida
ling aan elkaar verbinden.
KET BELMG VAK HET VRIJE OPPERVLAK IK DE CHEMISCHE IMDUSTBII.
Om celluioseverbind ingen te kunnen maken is het eigenlijk
noodig om over de vrije moleculen te beschikken. Zooels
de celluloée in de na.tuur voorkomt beschikken wij echter,
zooals in het voorgaand© wSrd toegelicht, over min of meer
aan elkaar samenhangende talcellen. De verbindingen tus
schen die micellen zijn, zooals eveneens werd toegelicht,
meestal verwijderd van elkaar gelegen gedeelten vpn cellu
lose moleculen, -»elke derhalve een in wezen pmorfe structuB® vormen. Het zijn deze gedeelten, welke eigenlijk als
geïsoleerde cellulose moleculen kunnen reageeren. Maar het
zijn ook d°ze gedeelten, welke als zwakste plekken in de
vëzel de mechanische eigenschappen daarvan bepalen. Wan
neer men nu uit louter cellulose bestaande plantenvezels
laat reageeren, dan zal deze reactie het eerst aangrijpen
aan deze verbindingen tusschen de mlcellen. Osydeerende
en hydroliseerende agentia doorbreken, daarbij de glucose
ketens, waardoor een enormô verzwakking van de vezel plapts
heeft* d<s celluloseketens worden als het ware in stukjes
-gesneden-

gesneden, welke de lengte hebben van de in de vezel aanwezige
Tricellen, hoogstwaarschijnlijk is dit wat geschiedt, wanneer
de in de techniek zoo zeer gevreesde" hydro- en oxycellulose
worden gevormd. Een feit is, dat reeds uiterst geringe aan
tasting ven b.v. katoenvezel s een reusachtige teruggang in
de lengte van het cellulose molecuul veroorzaakt en evenzeer
een feit is, dat de chemische industrie bij voorkeur werkt
met zulke ingekorte moleculen. Ik neem dus aan, dat de uit
gangsstof van de cellul-se verwerkende chemische industrie
is een cellulose, wearvan de micell en van elkaar zijn losge
sneden.
T-ierbij

is nog altijd over het vrije oppervlak niet gespro
ken, doch het zal tl duidelijk zijn, dat vfn elkear losgewerk
te micell en eea gemakkelijker toegankelijk vrij oppervlak
bezitten dan wanneer zij overal aan elkaar vastzitten en in
elkaar overgaan. Is dus een door zure- of oxidetieve behandeling van elkaar loswerken van micellen op zichzelf reeds
een to ede methode om cellulose reactiever te maken, d.® re
actie blijft daarbij beperkt tot het oppervlak van het micel; de inhoud van het micel blijft voor de reagentia ontoegankelijk. ;
7n veel gevallen is dit zelfs gewenscht, daar men genoegen
nrae«<t met de oppervlakkige aantasting ven het micel als soodar.ls, waardoor dit in passende oplosmiddelen oplosbaar
wordt. Wanneer men waarneemt, dat van de per glucose eenheid
anwezidrie veresterbsre O-K-groepen er maar één of hoog-veresterd morden, dan is situatie in werkelijkmeest«! zoo, dat de glucose eenheden san het mine: r
« drie de P-K-groepen veresterd hebben en de glu
cose
binnen toe steeds minder. Dit neemt men
het
^r-isch reageeren van cellulose.
Tn '

*ite g e v a l l e n e c h t e r , d a t m e n cellulose als grond* -ruikt in de chemische industrie, is de eerste behan" : -ng, ^elVr- T
hier boven genoemde afbraak volgt of
•n
vallen daaraan voorafgaat, een zwelling. ï/en
laat "»r bij lag» temperatuur natronloog van 200 gram "Na-O-Hper * iter of met koperoxyd verzadigde ammoniak op de cellur
e inwerken, waarbij de katjonen binnen in het micel drin
gen en dit daarbij tot een groot volume uitrekken, hetgeen
men als een zwelling waarneemt, n.1. intra micellaire zwelling.
Hierdoor is het vrije oppervlak reusachtig vergroot en wel
in die mate, dat, wanneer aan deze zwelling een grondig van
elkaar isoleeren van micellen is voorafgegaan, het vrije op
pervlak zoo groot is geworden, dat kollaoidale oplossingen
ontstaan en deze bij grootere verdunning in moleculaire op
lossingen over kunnen gaan. De oplosbaarheid van oxycellu
lose en hydrocellulose in natronloog is bekend genoeg, de
de oplosbaarheid van nauwelijks aangetaste technische celstoffen in koperoxyd-ammoniak is eveneens bekend, waarbij
-echter-

echter de orastandigheid-y^éat de oplosbaarheid vpn onbehandel
de katoen zeer veel achter staat bij die vrn b.v. technisch
uit hout bereide cel stoffen spreekt voor de wenschelljkheid
van een aan het oplossen voorr-fgaande isolatie van micellen
van elkander.
De cellulose kan na gezwollen te zijn respectievelijk na in
oplossing te zijn gebracht weer worden bevrijd van het zwfelmiddel;aangezien dit bevrijden echter bijna altijd met water
gebeurt, blijft dit water in het micel achter, waardoor dit
strooter volume .blijft behouden, hetgeen men aangeeft door het
aldus verkregen regeneratleproduct hydraatcellulose te noe
men. Door met alcoholen van varieerend watergehalte te regenereeren, kan men allerhande tusschenstadin behouden, welke men
in de literatuur^aanduidt met cellulose I, TI, ITT, enz.
De belangrijkste chemische industrie, welke cellules? verwerkt,
is wel de kunstzijde en meer nog de modernere celfol ibiustrie.
Ket streven in die industrie is een in zijn ^
* nisehe ei
genschappen zoo veel mogelijk de natuurver*: s evenarend pro
duct te verkrijgen. Waar men zich als vo rV<?ld stelt *?•-«
~
toen, moet men dus Zorg dragen, dat bij' coagulatie • s
celluloseoplossing eenzelfde miçelsysteem wo rit --t5
3
daar het geval is. Hieraan echter liggen 'ter
- d ? aan
wezigheid van een huidje en de opbouw v«- ie
- -mn binnen
pit; in de industrie echter bestaat
'-uld'« nie', «r Heeft
de coagulatie plaats van buiten af. "at gevel is, dat i
«
techniek bijna steeds een vezel mat aanmerkelijk groot ervrij oppervlak wordt verkregen dan in de natuur
Men poogt hieraan tegemoet te komen door een»rr, *ds een soort
van celluiosehuldje rondom de coagsleerende kunstvezel te
brengen anderzijds door tijdens een zeer geleidelijk copguleeren
de plastisch blijvende vezel te strekken.
Maar hierbij kom ik te veel op het enorm gespecialiseerde
terrein van de kunstzijdeindustrie, waar ik mij als niet-des
kundige verder niet op zal begeven.
Andere industrieën, welke berusten op d=? chemische omzetting
van cellulose zijn, o.a. de lak- en vernisindustrie en de in
dustrie der plastische massa's.
DE MOGELIJKE INVLOED VAN HET VRIJE OPPERVLAK OP DE BIJZONDERE
KENMERKEN VAK QRAANSTROP.
De vezels van graanstroo bevatten, behnlve cellulose, zeer
veel hemlcellulose en reréér niet-koolhydraten.. Afgedacht
van de verwerking tot strookarton, zal de toepassing ven graan
stroo als grondstof voor vezels steeds impliceeren de verwij
dering der nlet-koolhydraten. Saat men uit ven de idee, dat
-deze-

-10-

deze tusschen de micellen in gelagen zijn, dsn is het dus
van belang te weten waar de hemicelluiosen zijn gelegen.
Zijn deze evenals de niet-koolhydraten tusschen de micellen
in amorfe toestand neergelegd, dan zal het buitengewoon lpstig
zijn de niet-koolhydraten daar selectief tusschen jiit te werken
Alles schijnt er nu wel op te lijzen, d«t dit laatste inderdaad
het geval is, waardoor toepassing van agentjp, wnsrven de katjonen e^n groote affiniteit tot de koolhydraten bezitten en
te dien aanzien zwellend en oplossend kunnen werken, vermeden
moet worden. Een feit is, dat reeds onder zeer milde condities
natriumverbindingen, vooral in alkalisch milieu, tientallen
procenten gewlchtsver1ies in graanstroo teweeg brengen.
Wen kan dit zoo beschrijven, dat in doorsneee een buitengewoon
groot vrij oppervlak in de celwand van een stroovezel aanwezi?
is. In werkelijkheid echter moet men aennemen, det -en v--> 1kern en
normaal micelsysteem is opgevuld met koolhydraten in
- e
structuur. Hierin onderscheidt zich de stroovezel wn -• vezel
van de meeste naaldhoutsoorten, daar de?«? 1 aststen s - -s chts eer;
gering gehalte aan koolhydraten in amorfe
ruetuur bezit ^n.
Bij het papiermaken uit stroovezels vergroot er / p t en
in amorfe structuur het contact oppervlak der
V- - on
zienlijke mate reeds bij een geringe mslir.g ven d5 vezel» 1»
voor grs.minee'énvezelg zoo typische verschijnsel , dp+. tot er.
breeklengtesvan uit deze vezels bereid pspier aanl -riding geef*.,
gaat natuurlijk terstond verloren, vanneer sc»r« da koolhydrat,*v
amorfe structuur uit de vazeiland verwijdert.
* e verge
lijken met de werking der hiervoor genoemde zetmeel gr*.g garaten.
Als grondstof voor de chemische Industrie is d^ stroovezel,
wanneer de koolhydraten in amorfe structuur darrin nog aan^ezi;~
zijn wel een erg heterogeen materiaal. Het staat echter nog t?
bezien of deze koolhydraten of althans een d^el daarvan
zierzelf niet een zeer aantrekkelijke grondstof kunnen vorm-sn
voor bepaalde doeleinden, b.v. bij de bereiding ven spring
stoffen, daar zij ongetwijfeld belangrijk gemakkelijker reeve
ren dan de koolhydraten in micel verband, en voor de verkrij
ging van hoog-genitreerde koolhydraten is dit stellig vsn
voordeel.
Anderzijds staat wel vast, dat de stroovezel ontdaan vsn kool
hydraten in amorfe structuur en van niet-koolhydraten practisch
overeenkomt met andere gereinigde cellulose vezels. Opmerke
lijk is echter de groote hardnekkigheid waarmee sommige weefseldeelen van stroo aschbestanddeelen vermogen vpst te houden.
Dit wijst vermoedelijk in de richting, dst deze weefseldeelen
een groot vrij oppervlak bezitten.
Kier liggen nog veel problemen open, welke ons inzicht in de
technische bruikbaarheid van stroo vooralsnog verduisteren.
Daarbij komt dat de verschillende graanstroosoorten ten aan
zien van het vrije oppervlak ongetwijfeld verschillen te zien
geven, terwijl ook de verschillende weefseldeelen in dit op
zicht niet gelijkwaardig zijn te pchten. Fet Is een ven de
onderdeel en van het werk van het Proefstation voor Strooverwerking om in deze problemen klaarheid te verschaffen.

