Chemie

Groene petfles dichterbij
Jacco van Haveren van Wageningen UR Food and Biobased Research zoekt in
zijn laboratorium samen met collega’s naar een groen alternatief voor de petfles.
De eerste resultaten zijn positief, de biologische vervanger lijkt in eerste oogopslag goed op de PET uit aardolie.
Van Haveren heeft samen met DOW Chemical
Company onderzocht of een deel van de huidige bouwstenen die nu voor de productie van
petflessen worden gebruikt, te vervangen zijn
door moleculen van biologische oorsprong. De
basismoleculen heeft hij inmiddels. ‘We hebben
op basis van deze bouwstenen plastic stoffen
met hetzelfde molecuulgewicht en vergelijkbare smelteigenschappen gemaakt.’
De vraag is of die stoffen alle andere eigenschappen hebben die PET (polyethyleentereftalaat) geschikt maken om flessen voor frisdrank
mee te maken. Van Haveren test daarom allerlei eigenschappen: zijn de nieuwe materialen
net zo taai en transparant, komen er geen verbindingen uit het plastic in de frisdrank, en hoe

zit het met de zuurstof- en koolzuurdoorlaatbaarheid. ‘De kunststoffen die we nu gebruiken
zijn al dertig, veertig jaar stap voor stap verbeterd. Het duurt even voordat je daar een
volwaardig biobased alternatief voor hebt.’
‘We gebruiken twee sporen’, vervolgt Van
Haveren. ‘Eén is het maken van een fles met
polymelkzuur. Dat is een heel andere verbinding dan PET, maar we proberen met een
ander materiaal hetzelfde resultaat te bereiken. De andere manier is om een stof die lijkt
op PET, namelijk PEF, te maken op basis van
biologische materialen, met name uit suikers.’
DOW experimenteerde al met materialen voor
flessen die deels biobased waren. ‘Zij hebben
al een testrun gedaan waarbij ze een deel van

de PET hebben vervangen door PEF. Dat ging
zonder problemen.’
De experimenten van Van Haveren maakten
deel uit van het inmiddels afgesloten Europese
onderzoeksprogramma Biosynergy. Dat programma was erop gericht om biomassa op
meerdere manieren te gebruiken. Een reststroom zou naast groene energie bijvoorbeeld
ook basismaterialen moeten leveren voor de
chemische industrie.
Van Haveren werkt nu samen met agroconcern Cosun aan een vervolg. Hij hoopt van
suikerbietenreststromen een volledige hernieuwbare PEF-fles te ontwikkelen. De eerste
resultaten van die studie worden eind augustus tijdens een congres over bioplastics
gepresenteerd.
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Hapklaar bermgras voor bacteriën
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Onderzoek naar biobutanol leverde naast
een methode om de veelbelovende biobrandstof te produceren ook kennis op
over milde technieken waarmee suikers
en andere voedingsstoffen vrijgemaakt
kunnen worden uit stro en gras. Die kennis wordt nu toegepast bij de bouw van
een grote proeffabriek die onder meer
grondstoffen voor bioplastics gaat leveren.
Biobutanol is een veelbelovende biobrandstof
voor auto’s. Het is beter geschikt voor het
bijmengen in benzine en diesel dan ethanol,
de stof die nu vaak wordt gebruikt. Biobutanol
verdampt minder snel, en bevat per liter meer
energie dan ethanol.
Onderzoekers van Wageningen UR zochten
met onder meer kennisbasismiddelen naar
methoden voor de productie van de brandstof
uit gras en tarwestro. Met succes, al is geen
enkel proces nog economisch rendabel. Dat
kan echter veranderen met de bouw van een
pilotfabriek, waar melkzuur en andere biochemicaliën geproduceerd gaan worden, met
behulp van kennis uit het biobutanolonderzoek.
Voor de fabriek trekken Purac en DSM en
andere bedrijven samen ongeveer vijftig miljoen euro uit. Purac wil er onder andere gaan
experimenteren met de productie van melkzuur, een bouwsteen voor bioplastics.

Bermgras levert bouwstoffen voor bioplastics.

De chemicaliën moeten gewonnen gaan worden uit reststromen. Vaak zijn dit vezelige
gewassen die voor micro-organismen moeilijk
verteerbaar zijn. Het biobutanolonderzoek
leverde echter kennis op over milde methodes
waarmee de biomassa fermenteerbaar te
maken is, vertelt onderzoeker Rob Bakker van
Wageningen UR Food and Biobased Research.
‘Een belangrijke stap bij fermentatie is het uit
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de biomassa vrijmaken van suikers en andere
verbindingen die de micro-organismen nodig
hebben. Bij de fermentatie van gras en tarwestro deden we dat door de biomassa te verhitten en te behandelen met enzymen.’
Bij verhitting komen echter naast de gewenste
suikers ook giftige stoffen vrij, die de fermentatie storen waarbij biobutanol, melkzuur of
andere stoffen gevormd moeten worden.
‘Wij weten nu onder welke omstandigheden
die gifstoffen gevormd worden en hoe je ze
eventueel uit de biomassa kunt verwijderen.
Bovendien hebben we ervaring opgedaan met
het vrijmaken van aminozuren en mineralen die
de bacteriën ook nodig hebben bij de groei.
Gras lijkt wat dat betreft een geschiktere vorm
van biomassa dan stro’, zegt Bakker.
Op basis van de onderzoekservaringen heeft
Bakker de bouwers van de proeffabriek geadviseerd over de aanschaf van apparatuur. ‘We
hopen dat als de fabriek er staat we nieuwe
onderzoeksvragen te krijgen, zodat we gebruik
kunnen maken van de nieuwe faciliteiten. Bij elk
proces dat economisch rendabel moet zijn,
komen uiteindelijk vragen over opschaling om
de hoek.’
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