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A növényi rostok alapanyagát egy sokkristályos test, a cel
lulóz alkotja, melyekben a részkristályok (kristallitok), vagy aho
gyan a továbbiakban nevezni fogjuk, a micellák (Nageli elne
vezése, diszdiaklasztok Köllicker szerint) a tér egy adott irá
nyában kristálytani irányaik valamelyike szerint rendezettek. 
Ezen elrendezés alatt értjük a rostozottságot, ha a micellák 
tengelyei egymáshoz képest párhuzamosak és a jSorrendben fej
lettebb, illetve magasabb fokú biostruktur egységben, a fibril-
lákban tengelyirányban állanak be. 

A növényi rostok anyagszerkezetét ezen fibrillák határoz
zák meg, melyek mint primitív rostok nagyságban utolsó lát
ható egységét (Haidenhain) alkotják a biológiai' anyagoknak, a 
a növényi és állati rostokban egyaránt. (Reimers osztályjelle
gek, Nageli-fé\e csikók.) Fizikai, kémiai, vagy biológiai prepa
rációk mellett a mikroszkópos látómezőbe hozhatók, festhetők 
és fel is rostozhatók. Ezen fibrillák alkotják nemezszerűen 
egyesülve a lamellákat, melyek egymásbatolt csövekhez hason
lóan, palástfelületükkel, egymásra szorosan felfekve a primer, 
szekundér és tertiér membránsorokat építik ki. Ezen membrán
sorok a sejtek keresztmetszetében kémiai reagensekkel választ
hatók el egymástól és emelhetők ki külön-külön a látómezőből. 
Ha pl. a Schultze-fé\e macerációs oldatot (KC1 + HNO,) h a l n i 

engedjük a tiszta cellulózból álló, primer membrán oldódik fel, 
s mivel ez foglalja magában a legkülső lamellasorokat, a sejtek 
egymástól el is válnak. Klór-cink-jód hatására a violaszínező-
dés mélysége centripetálisan csökken, phloroglucinos sósav 
mellett pedig centripetálisan erősbödik. Az előbbi a cellulóz 
reagense s így a színeződés fokozatos eltérése arra vall, hogy 
„részaránya" kívülről befelé haladva csökken, az utolsó reagens 
pedig a fásosodásé s így éppen ezen oknál fogva érthető a szí
neződés fokozódása befelé. Hasonló értelmű a Lanessan reak-



ció, rnely a metszetnek jódoldattal és kénsawal történt kezelé
sekor centripetálisan fokozódó sárga színeződést (ligninreakció) 
és centrifugálisan fokozódó kék színeződést (cellulóz reakció), 
ugyanannak anilmben való kifőzésekor pedig u. a. a színező
dést és fokozatos jelleget, de megfordított értelemben tünteti 
fel. Sok reagensről lehetne itt megemlékezni, melyek mind arra 
vallanak, hogy a legbelsőbb membránréteg, a tertiér teljesen 
fásosodott, a legkülsőbb a primer, tiszta cellulóz, miközben a 
középső membrán lamellasorai felváltva fokozódó lignin, vagy 
cellulóz jellegek mellett tűnnek fel, aszerint, hogy a tertiér 
vagy a primer lamellasorokhoz esnek közelebb. Meg kell jegyez
zük, ezen membránrétegek terminológiája helytelen, mert a 
membránrétegek nem appozitív, tehát időben egymástkövető 
lerakódás alakjában jöttek létre, ahogyan ezt az elnevezés sej
teni engedi, hanem egyszerre lépnek fel, s a sejtfal öregedésé
vel, tehát a fásosodás folyamatának előrehaladottabb állapotá
ban egyedül ezen színeződési jellegek élesbednek, fokozódnak, a 
kezdetben teljesen tiszta cellulóz jellegű, tehát homogén festésű 
térben. 

A színeződési jellegek nem a cellulóz részarányának függ
vényében jutnak kifejezésre, mivel ez a legkülönbözőbb mem
bránokban azonos, hanem az intermicelláris térben fellépő lig
ninanyagok mennyiségében, melyek a cellulóz-micellaláncokat 
beborítják és azok között mint cementáló anyag szilárdító és 
védő szerepre hivatottak. 

A növényi rostok anyagismerete, azok szerkezetének felku
tatása az optikai technika leíró módszereit meghaladóan nem
csak korszerű szükségesség, hanem egyenes követelménye azok
nak az ipari és technikai problémának a megoldása érdekében, 
melyek ezen rostok alapanyagával, a cellulózzal, de a ligninnel is 
kapcsolatosak. Vizsgálataink is, melyek a m. kir. erdészeti ku
tató intézet munkaköréből folytak, a növényirostok és a cellulóz 
anyagismeretéből indultak ki, hogy a további kutatások alap
jait azon vonatkozásban lefektessük, melyben ezek haladni hi
vatottak: Röntgentechnikai módszer alkalmazásáról van szó, a 
növényi rostok sokkristályos szerkezetét visszaverő és interfe-
ráló közegként tekintve. A rostszerkezet képét spektrumrendek-



ben alakítjuk ki s a szövettani jellegek betudásával, ezen spek
trumok változása és kialakulása alapján következtetünk azokra 
az anyagismereti tényezőkre, melyekre a továbbiakban rámu
tatni alkalmunk lesz. Ezen röntgenspektrogrammok, vagy aho
gyan a továbbiakban is mindig nevezni fogjuk, a rostcliagrammok 
a cellulóz mikrószerkezetében lelik magyarázatukat, annak sok
kristályos és irányított anyaghalmazában, mely a rostra normá
lisan beeső elemző vékony röntgensugarat mindenkori szer
kezete szerint ugyan, de meghatározott törvényszerűségek 
mellett vetíti elénk. A nyert felvétel, a rostanyagok valódi és 
abszolút képe, mely spektrumrendjeinek kimérésével a méretek 
és számszerűségek exakt fogalmaival minőségi és mennyiségi 
következtetések levezetését olyan anyagi méretek, fizikai, ké
miai, fiziológiás és patológiás körülmények közepette engedi 
meg, melyek minden más anyagvizsgálati módszer alkalmazását 
kizárják. Hiszen alig néhány darab milliméteres hosszúságú és 
tizedmilliméteres vastagságú rostanyagra van szükségünk, 
hogy ilyen rostdiagrommot, a vele kapcsolatos összes vizsgálati 
lehetőségekkel egyetemben leképezzünk és levezessünk. 

A növényi rostanyagok jellemző röntgeninterferenciáit, te
hát a rostdiagrammok képét az alábbi felvételsorozat mu
tatja be: 

ROSTDIAGRAMMOK. 

I. Nativ cellulóz. (Természetes rostok.) 

a) Rostdiagramm. (Teljes axiális paratrópia a sejtfalaikban, fibrillák-
bán és micellákban. Pl. libriform.) 



c) d ) 

b) és c) Rostdiagramm átmenet. (Fokozott atrópia a sejtfalakban, 
fibrillákban és micellákban.) 

d) Debye—Scherrer diagram. (Teljes desorieintált sokkristályos anyag 
röntgenreflexiója. Pl. macerált rosttömeg, paípír,- stb.) 

17. Hydrátcellulóz. (Mercerizált rostok.) 

Megjegyzendő, hogy ezen röntgsnrost jellegek csak a virágos növé
nyek (antophyták) rostképleteire vonatkoznak. A gyűrűk mérete, azok 
viszonylagos intenzitása, a reflexiók topográfiája, stb. az alacsonyabb 
növénycsoportokban összességükben eltérő rostdiagrammot eredményez
nek s a mercerizál.ás is ezekben változó képben jelentkezik. 

Hogy ezen rostdiagrammokat kialakító röntgenspektrumok 
keletkezése minek köszönhető, azt a legegyszerűbben a követ
kező homológiából érthetjük meg: 

Képzeljünk el egy tükörfelületet, melynek felületnagysága 
a ráeső fénysugárnyaláb keresztmetszetterületével kb. azonos. 
Könnyen beláthatjuk, hogy a tükörről' visszavert sugár a fel-



fogó ernyőn a tükör képét rajzolja ki, s hogy ezen kép helyzete 
az ernyőn aszerint változik, hogy a tükör helyzete a ráeső fény
sugárhoz viszonyítva milyen. így pl. ha a tükörfelület a fénysu
gárra merőleges, a fénysugárban ver vissza, ha függőleges, de 
a vízszintes sugárhoz változó szög alatt hajlik, a fénysugáron 
keresztül fektetett vízszintes síkban, ha pedig ferde, tehát álta
lános helyzetű a térben s egy a vízszintes fénysugárra függőle
ges tengely körül mozgatjuk el, úgy a visszavert sugár szintén 
egy forgási kúpfelületet ír le, melynek képe (metszése) a felfogó 
ernyőn, ha az sík és szintén függőleges, egy egyenes, ha pedig 
hengerfelület (a függőleges forgási tengellyel koaxiálisán), pa
rabola. A beeső fénysugárral párhuzamos vízszintes sikban 
fekvő tükörfelület pedig egyáltalán nem ver vissza. 

Ha tehát anyagunk atómszerkezetében ilyen visszaverő „tü
körfelületek" lépnek fel, mint ahogy a kristályos anyagban va
lóban úgy is van, ezen visszaverő atómfelületek mindenkori 
helyzetét a visszavert röntgensugár, illetve annak spektruma 
határozza meg. A kristályos anyag atomszerkezetet az ú. n. tér
rács jelöli ki, illetve mindazon atómfelületek, melyek a térrács
pontokon a kristálytani racionális indexszabály szerint kitűzh 3-
tők, s melyek mint ilyenek az anyag kristályszerkezetének jel
lemzői. Ezen atómfelületek a korábban példának említett tükör
höz hasonlóan verik vissza a beeső röntgensugár egy részét (a 
sugárzás legnagyobb része ezeken egyszerűen áthatol) s most 
már nem nehéz levezetnünk, hogy mindazon rácsfelületek 
(atómfelületek), melyek a beeső vízszintes röntgensugárra me
rőlegesek a röntgensugáron keresztül fektetett vízszintes sík
ban, azok, amelyek általános helyzetűek, pedig egy forgási kúp
felület egyenes vagy parabolikus metszésében vernek vissza. 
Az összes rácsfelületek képét azonban csak akkor kapjuk meg, 
s ezt szintén nem nehéz belátnunk, ha a kristályt, illetve ezen 
térrácsszerkezetű anyagot egymásután bizonyos tengelyek körül 
forgatjuk el, hogy az anyag kristályszerkezetét meghatározó 
mindazon atómfelületek is, melyek térbeli helyzetüknél vagy 
egyéb viszonyoknál fogva a röntgensugarat vissza nem verhe
tik, reflexióképesek legyenek.. (Broglie-íéle forgó egykristályos 
eljárás.) 



A rostanyagok, mint már jeleztük volt, micellákból állanak, 
melyek ilyen térrácsszerkezettel bíró apró kristályok, melyek 
térrácsegysége, tehát azon legkisebb atómkonfiguráció, mely
ben a kristályanyag valamennyi jellemző visszaverő rácsfelülete 
legalább egyszer előfordul, számításaink szerint kb. billiónyi 
mennyiségben található egy köbmilliméter cellulózanyagban, a 
pórus volumen leszámításával! 

Ezen horribilis mennyiség a rostanyagokban a priori meg
adott irányítottság, tehát az apró részkristályok, cellulóz-micel-
lák, tengelyirányú beállása mellett, statisztikus azonos gyako
risággal mindazon felületeket, éspedig egyszerre állítja az 
elemző röntgensugár útjába, melyek a térrácsszerkezetben egy
általán kitűzhetők. A rostanyagok következésképen forgás nél
kül adják azt a diagrammot, melyet a Broglie-forgó egykristá
lyos eljárással kapunk. Mivel ezen diagramm, akár csak a 
Broglie-féle, a rostozott anyagszerkezetre jellemző, (a kifejlett,-
ú. n. makró-kristályban is a legújabb kutatások ilyen rostele
mek létezését veszik számításba, ezen kristályok ú. r . mozaik-
strukturája révén), a reflektált röntgensugarak által a fény
érzékeny lemezen kialakított képet is rostdiagrammnak ne
vezzük. 

Hogy a növényi rostok, tehát azok sejtfalait felépítő mem
bránalkotó lamellák, azok elemei a fibrillák és ezen utóbbiak 
építőkövei a micellák röntgenreflexiós effektusa ilyen rostdia
grammokban jelentkezik, ezen elgondolások alapján nyilvánva
lóvá válik. Hiszen a „rost" jelleg: A sejtfalak axiális paralleli-
tása és a fibrillák és micellák paratrópiája, a visszaverő rács
felületek olyan elrendezését biztosítja sokszorosan tökéletesebb 
statisztika mellett, mintha egyetlen egy kristályról volna szó, 
igaz ugyan, hogy ezen utóbbiban a mozaikszerkezet képviselte 
tengelyirányú felsorakozás, elrendezés, a növényi-állati rostok 
micelláinak „reális", tehát kevésbé tökéletes irányítottságával 
szemben, jóval nagyobb. Röntgenreflexiós következménye en
nek, hogy az álló egykristály „rostdiagrammja" tökéletesebb, 
de hiányos (ezen utóbbi körülményt hivatott javítani a kristály 
forgása Borglie v. Bragg szerint), a növényi-állati rostoké vi-
szint kevésbé kifejezett, jóval nagyobb teljesség mellett. 



A rostdiagramm, amint látjuk, képe a rostanyagokat fel
építő micellák belső szerkezetének, de ezenkívül képe a fibrilla-
szerkezetnek, tehát a sejtfalfelépítésének is, következésképen 
alapja nemcsak fizikai-kémiai szerkezetanalizisnek, hanem his-
tológiai, tehát szövettani vizsgálatoknak is ott és azon méretek 
vagy állapot mellett, ahol a mikroszkópos felvételek ered
ményre nem vezetnek, vagy ahol ilyenek el nem készíthetők, az 
anyagnak szükségszerűen érintetlen volta esetén. A lostdia-
gramm nyújtotta kép ezenkívül még sokkal biztosabb, egyértel
műbb és részletesebb is, mint a mikroszkópos felvétel, nemcsak 
azért, mert számszerű összrendezőkben fejezhető ki és így a 
megfigyelő szubjektivitásától mentes, de azért is, mert az ál
tala „meglátott" anyagrészek nemcsak egységeikben (mint mi
cellák) és azok abszolút méreteiben, de tömegszerűségük rend
jében (textúra típusok, atypusok, szerkezet aberrációk) is kife
jezésre jutnak. Képe mindezeken kívül mindazon fizikai-kémiai
biológiai és mechanikai hatások szerkezetszerűségének is, me
lyek a mikroszkóp alatt egyáltalán nem, vagy csak külső hatá
saikban (színeződés, oldás, külső alakváltozás stb.) másodlagos 
jellegként követhetők s mint ilyenek leíró jellegűek. (Kauzalitás 
hiánya.) 

Cellulóz- és rostvizsgálataink eszköze és alapja ezen rönt
genrostdiagrammok, célja pedig a faanyagok ép és beteg rost
állományának, valamint faji sajátosságainak kivizsgálása alap
ján a röntgenfizikai fa-analizis kiépítése, valamint a cellulóz
szerkezet változásának követése, kiértékelése és meghatározása 
mindazon kémiai és fizikai preparatív módszerek behatására, 
melyek ipari-technikai jellegeik miatt bennünket közelebbről ér
dekelhetnek. 

Vizsgálataink eddigi eredményeinek egy részét rövidebb 
közleménysorozatokban fogjuk ismertetni, még pedig a dolgok 
természeténél fogva fejezetek szerint elkülönítve, hogy lépésről
lépésre követhessük és mérlegelhessük mindazon fogalmakat, 
melyek újszerűségük miatt is kutatásaink megértését megnehe
zítik. A növényi rostanyagok és a cellulóz mikrószerkezetére 
vonatkozó vizsgálati adatainkat sorrendben az alanti fejezetek
ben tárgyaljuk: 



I. A sejtfalak szerkezetének (membránrelief) szerepe a nö
vényi rostanyagok röntgentechnikai leképezésében. Ezen feje
zet a növényi rostokról készíthető rostdiagrammok topográfiá
ját tárgyalja a prosenchymatikus sejtféleségek (edények, 
edénytracheidák, tracheidák, rostok, stb. stb.) falvastagodási 
képleteinek változása szerint. A növényi rostok „rostozottságát" 
(szerkezettani értelemben), tehát a cellulóz micellák és fibril
lák rosttengelyirányban történt beállását, felsorakozását a la
mellákat alkotó fibrillák lefutása adja meg, ha a sejtféleségek 
falainak tengelyirányú parallelítását, mely a prosenchymben á 
priori adott, természetszerűleg fönnállónak tartjuk. A fibrillák 
lefutását azonban a sejtfalvastagodások határozzák meg, követ
kezésképen a növényi rostanyag „rostozottságát" is ezek min
denkori kialakulása, olyannyira, hogy szerkezettani értelemben 
„rostnak" csak azon növényi rostokat vehetjük, melyekben a 
falvastagodások olyanok, hogy a fibrillák közel párhuzamos és 
tengelyirányú lefutását biztosítják, vagy ha ilyenek kifejezett 
hiányában a sejtfalak felülete sima. Ezek felkutatása kiindulási 
alapja kellett legyen kutatásainknak annál is inkább, mivel a 
sejtfalrelief be nem tudása nem egy kutató különben helye? 
megfigyeléseit hamis következtetéseknek tette ki. (Pienkowsky.) 

II. A növényi rostok természetes anyagának, cellulóz és 
lignin származékainak röntgenogrammjai. Ezen fejezetben az 
egyes fajok sajátos mikrószerkezeti jellegeit alaktani, szövet
tani és kémiai szempontok szerint elkülönítve vettük vizsgálat 
alá. Célunk azon rostanyagok felkutatása volt, melyek rönt
gentechnikai szempontból az összehasonlító vizsgálatok alapját 
képezhetik. Külön elemzés alá vettük azután a Cross-Bevan 
szerint delignizált, tehát tiszta cellulóz és Kioson szerint kidol
gozott tiszta lignin rostok szerkezetét: Az előbbiek a természe
tes anyaggal azonos diagrammban vertek vissza, az utóbbiak 
röntgenreflexiós effektusa teljesen hiányzott. Ezen vizsgálati 
adatok az I. fejezetben jelzett kísérleti tapasztalatainkat olyan 
értelemben bővítették, hogy teljesen elegendő a természetes ál
lapotú rostok vizsgálata akkor is, ha egyedül cellulóz szerkezeti 
vonatkozással indítjuk is meg kutatásainkat. 

III. Az ép és beteg faanyag mikrószerkezeti jellemzői. Ezen 



fejezetben az egészséges és inficiált faanyag röntgen reflexióit 
hasonlítjuk össze s mint ilyen ezen ismertetésünk közvetlenül 
felhasználható gyakorlati jelentőségű adatok sorát is tartal
mazza. (A cellulóz-bomlás kimutatása és mikrószerkezeti jellege, 
képe, a fafajok, gombafajok és az. inficiálás foka, stádiuma sze
rint.) Ezen fejezetben tárgyaltuk az ú. n. Dauerbruch-anyag 
röntgendiagrammját is. 

Ezen három fejezetben a rostok röntgenreflexióit tárgyal
juk, még pedig a növényi fajok, az anatómiai jelleg, a rosttípu
sok, a besugárzási irányváltozás szerint természetes, valamint 
kémiailag és kórtanilag bontott anyagon. A szorosabb értelem
ben vett cellulózszerkezetismeret adatait a továbbiak tárgyalják: 

IV. Adatok a cellulóz szerkezetismeretéhez. (Röntgenrost-
diagramm-atypák.) 

V. A membránszerkezet phyktgenetihus fejlődése. (Adatok 
amiceüák kristálytani fejlődéséhez I.) és a 

VI. A membránszerkezet ontogenetikus fejlődése. (Adatok 
a micellák kristálytami fejlődéséhez. II.) Ezek sorát azonban 
csak később fogjuk részletesebben ismertetni, mivel tárgyuk a 
gyakorlati cellulózismerettől sztereochemiai és fejlődéstani vo
natkozásaik miatt meglehetősen távol áll, de azért is, mert vizs
gálataink ezen a téren befejezettnek távolról sem tekinthetők. 

Ezen fejezeteink, melyek tudományos, tehát részletesebb és 
elvontabb szövegezésben magyar nyelven a Magyar Röntgen Köz
lönyben, a Magyar Chémiai Folyóiratban, az Anyagvizsgálók 
Közlönyében és az Erdészeti Kis érietekben, azok 1934. évfolya
mának közelebbi számaiban az érdeklődők rendelkezésére álla
nak, alapjait hivatottak lerakni, a cellulóz általános ipari felhasz
nálhatósága, illetve bizonyos fafajok cellulózipari felhasználható
sága tekintetében általunk folytatott vizsgálatoknak s azon, an
nak idején e lapok hasábjain ismertetendő delignizáló folyama
toknak, melyek megértése és kellő mérlegelése fizikai vonatko
zásaiknál fogva csak ezen fejezetek részadatainak ismeretében 
lehetséges. 

(Folytatjuk). 




