Uit andere bladen
Het Financieele Dagblad 15 juli 1975
Verwerking cellulose tot energie, kunststoffen en
voedsel is mogelijk
Cellulose Is een polymere suiker, evenals zetmeel.
Zoals zetmeel bestaat het uit een ·aaneenschakeling
van eenheden van de biologisch belangrijke suiker
glucose. De manier waarop de g'lucose-eenheden aan
elkaar gekoppeld zijn verschilt voor cellulose en zetmeel, wat ook het chem~sche vers'chfl tussen deze
stoffen uitmaa'kt. Zetmeel dient in planten en sommige micro-organismen ·als voedselopslag, cel,lulose al~
structuunnater'iaal dat voornamel,jjk in hun Ge'lwanden
voorkomt. Omdat maar weinig organismen het enzym
cellulose (dat <:ellulose tot glucose I<an afbreken) bezitten kan het maar door weinijg organismes als
voedsel worden gebruikt. Ook de 'mens mist cellulose
en heeft dus niets aan cellulose als vOE1dsel.
Cellulose is het ,in de natuurmeest voorkomende
orgarlisdhe mate;;aal. De belangrUkste industrliële toepassingen van cellulose zijn momentee'l de papierindustr.ie en de produk1:ie van ·sommige kunststoffen als
celluloseharsen en -lakken. Oo'k zit het veel verwerkt
in kleding; 'katoen bijvoorbeeld bestaat voor bijna
100% uit cellulose. Als energiebron dient cellulose
etgenlijk-alleen maar daarwaar1hout als brandstof
wordt gebruikt. Zowel agrarisohe als industriële maatschappijen produceren veel celluloserijk afval.

Verbruik
De voor de papierindustrie benodigde cellulose komt
uit hout, dat meestal afkomstig Is uit
natuudijke wouden'die doorgaans gekapt worden In
een tempo waarmee het opnieuw beplanten geen geliJke tred houdt. Behalve hout is echter ander celluloserijk planrenmateriaal te gebruiken om papier te maken.
Amerikaanse plantkundigen hebben in dit verband
gewe,zen op diverse gM'ssen en r.ets'O'Orten die veel
voorkomen in kust- en meer landtnwaarts gelegen
moerassen. Deze 'Soorten zouden op speciale "pulp
boerderijen" vrij eenvoudig gekweekt moeten kunnen
worden. Inderdaad zijn enkele papierfabrikanten in
het zuiden 'van de Verenigde Staten onlangs overgegaan tot het aan'leggen van pulp-akkers om hiermee
voor een deel 'In hun cellulosebehoefte te voorz,ien.
Men gebruikt-echter geen gras- of r:ietsoorten, maar
Hyblscus.
Het na graanoogsten achterblijvende stro is eveneens ceHul'oserijk en kan in de papierindustrie gebruiktworden.ln'sommige landen rond de Middellandse Zee wordt nu al en'ige tijd uitgegaan van dit
stro voor de papierindustrie. De hierdoor optredende
daling van de cellulose-import 'is een kleine oppepper
hoafdzake~ijk
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voor hun niet altijd even rooskleurige economieên.
In de meeste landen wordt dit stro echter nog
steeds als afval verbrand. Zo ook 'in Engeland, waar
in 1973 'Ongeveer 5 mln ton stro verbrand werd. De
botanicus professor J. Heslop-Harrison rekent in zijn
besohouwing over cellul9se-economle In de New
ScienNst (vol. 65, pag. 266) voor dat hierdoor een
hoeveelheid energie verspild is die 25% groter Is
dan de totale hoeveelheid 'energie die er'in de hele
Britse landbouw in dat jaar aan aardolieprodukten is
ingestopt. Een voorbeeld, vindt Harrlis'On, van de
vreemde en verspillende manier waarop er in -de wereld met cellulosevoorraden wordt omgesprongen.
Cellulose, wordt steeds meer·gereallseerd, moet als
een belangrijke energiedrager en grondstof worden
beschouwd, omdat het een produkt 'is van de in
planten optredende fotosynthese.

Energie
Fotosynthese fs het pr.a'ces waarmee groene planten
uit laagenergeNsch anorganisch materiaal (meestal
koolzuurgas en water) hoogenergetische organische
verbindingen maken. HieflVOor hebben ze ·de energie
van het zonlic!)t nodig. In deze hoogenergetische organische verbindingen - zoals cellulose -lis dus de
zonne-energie vastgelegd als chemische energie.
Steen'koal en aardolie zijn fossielen van fotosynthese
uIt ·een ver verleden.
Op het onlangs in New Yor·k gehouden symposium
"Biochemical and Photasynthetlc Aspects of Energy
Convers ion" georganiseerd door de American Associatlon far the Advancement'of Sclence (AAAS) werden mogelijkheden 'besproken 'om de fotosynthese te
gebruiken voor het ,verkrIJgen van zonne-energie.
De agrarfsche 'industrie is de enige industrie die de
fotosynthese gebrUikt. Het rendement waarmee zonlicht door planren wordt omgezet In chemische energie is erg laag, gem'iddeld minder dan 1%. Door in
kassen echter de hoeveelheid koolzuurgas te verhogen kan een hog'ere efficiënt'ie -worden bereikt.
In de New Sclentlst (vol. 65 pag. 572) belicht Graham Chedd de belangrijkste berichten van het AAASsymposIum.
Cllnton Kemp, van de Inter-Technalogy Corporation
(ITC)somde de eigenschappen op die een bruikbare
"ieuwe brandstof moet bezitten: in 'staat energie op
te slaan voor gEibruik wanneer dit nodig mocht zijn,
steeds te vernieuwen, ecologisch 'O'jet gevaarlijk, in te
passen in bestaande technologieën, in "ruime mate
'besoHi~baar, acceptabel geprijsd en geen potentiële
gevaren 'in zich dragend. De oplossing, aldus Kemp,
zijn energie-akkers beplant met meerjarige houtgewassen die ·gerooid 'kunnen worden al naar er vraag
is en waarvan de ·achtergebl·even stompen zelf weer
uitlopen en aangroeien, zodat er niet steeds opnieuw
geplant hoeft te worden.
Op proefgebieden van de ITC wordt geëxperimen-

teerd met populierhybrldes. De kosten voor 1 mln
BTU (BTU is Brltish Thermal Unit, een eenheid van
energie; 1 BTU = plm. 1055 joule) schommelen daar
tussen $ 1,25 en $ 11,45; tegen $ 1,97 per 1 mln
BTU voor aardolie. Deze gelallen hangen. natuurUjk
sterk af van de efficiency waarmee de planlen de
zonne-energie omzetten ~in dit geval 0,6%). Kemp
verwacht dat om op die manier brandstof te leveren

aan alle Amer;'kaanse krachtcentrales hoogstens 64
mln hectare marginale grond nodig zal zijn, wat maar

een derde bedraagt van de hoeveelheid land die volgens ITC in de Verenigde Staten voor energieplantages bruikbaar is. Een van de manieren waarop deze
energie bruikbaar gemaakt kan worden zou zijn de
geoogste cellulose om te zetten in methaan.
Dr. James Bass'ham, van het Berkeley Laboratorium
voor chemische -biodynamica stelde vo'Or om klaver te
verbouwen in koolzuurgasrijke 'kass'en in de woestij-

filtreren ontstaat een heldere strogele oplossing die
het Cl-enzym bevat. Aan deze ,oplossing wordt bij
normale druk en 50 gr C gemalen krantepapIer gevoegd. Als eindprodukt ontslaat een glucosestroop in
een ·opbrengst 'Van 50%. Het enzym dat als katalysator fungeert en dus zelf niet Qpgebruikt wordt bIJ
de reactie, kan uit het reactiemengsel eenvoudig worden gerecycled, evenals het niet omgezette cellulose.

Behalve papler·kunnen ook andere soor·ten celluloserijk afval, zoals mesten bagasse (suikerrietafval) na
een bepaalde -voorbehandeling worden gebruikt.
Het Nalick procédé kan zich ·In veel belangstelling
verheugen, zowe'l van regeringszijde als van de industrie. Diverse Amerikaanse bedrijven, waaronder

Gulf Dil Gorp, zijn zelf voortgezette ontwikkelingen
begonnen.

'"

Ook van buiten de Verenigde Staten bestaat veel
interesse. Zo bijvoorbeeld uit Japan en de Sovjet-

nen in het zuidwesten der Verenigde Staten. De effi·

Unie, waar men de eerste stappen om het Natlckpro-

oiency waarmee zonlicht ,in chemische energie wordt
omgezet zal dan ongeveer 1,5 % zijn. Bassham koos
voor klaver omdat onderzoekers van het Amerikaanse

cédé te kunnen overnemen al heeft gezet. Bij Natick
zelf zal men binnenkort een proeffabriek starten, met

Department of Agriculture een manier hadden ontwikkeld om uit 'klaverblaadjes eiwit te extraheren dat
geschikt is voor menselijke consumptie. Wanneer

deze mebhode geperfectioneerd is moet het mogeHjk
zijn al het voor de voeding geschikte eiwit uit de
klaverp'lanten te halen, waardoor een celluloserijk

een capaciteit van ong'eveer 500 kg cellulose per
maand; een capaciteit die eventueel moet kunnen
worden opgevoerd tot twee ton per maand.

Ethanol
Aan de universiteit van Californië heeft men het

produkt achterblÜft. Bassham was zich ervan bewust

Natick·procédé verder ontwikkeld door de gevormde

dat het nog lang n'iet zeker is dat zijn plan economisch haalbaar is; maar het voordeel ervan, zo bena-

glucose te laten fermenteren tot ethanol.
De gisting van 'glucose tot ethanol·ls al van oudsher

drukte hij, is in -ieder ·geval dat zowel voedsel als

bekend hij de stokers van sterke drank. Het was

energie wordt 'gekweekt op 'grond die voor gewone

altijd een kostbaar proces in vergelijking met de ma-

akkerbouw ongeschikt is.
Aan de US Army Natick Laboratories in Massachu-

nier waar<>p later ethanol gemaakt werd (namelijk uit

setts maken dr. Leo Spano en zijn medewerkers mo-

menteel suiker (glucose) uit oude kranten. Dit Na-

aardolie), maar via het NaNck-procédé kan nu op een
goedkopere manier glucose verkregen worden. Bovendien zijn de ·kosten van aardolie sterk gestegen,

tridkprocédé lijkt momenteel ,de meest gevorderde en

waardoor de ethanol-produktie via glucose uit cellulo-

direct bruikbare methode om cellulose te gebruiken.
Het is bovendien belangrijk omdat het als ultgangsprodukt celluloserijk afval kan gebruiken.
Het proces vloeit voort uit de ·opdracht die Natick

se ·de moeite waard lUkt te kunnen g'aan worden. Dit
ethanol kan niet alJeen dienst doen als motorbrand-

in 1971 kreeg om een op'lossing te verzinnen voor

mische industrie.

het probleem van het zich op de legerbases opho-

In de Verenigde Staten wordt momenteel jaarlijks
ruim 1 miljard liter ethanol (gemaakt uit aardolie)

pende afval. Men herinnerde -zich toen een schimmel,
lJ1ichoderma v:iride, die voor,het eerst geïsoleerd was
aan het einde van de laatste wereldoorlog uit een in

de jun·gle van Nieuw Guinea aangetroffen rottende
patronengordel van katoen.
Trlchoderma bleek een bijzonder krachli'g cellulose
te bezitten (Cl enzym genoemd) dat buiten het orga-

stof, maar ook om er afgeleide produkten uit te maken, vergelijkbaar met de produkten van de petroche·

gebruikt in diverse toepassingen als toiletartikelen en
maar niet zozeer als energiebron of uit-

derge~ijke.

gangsprodukt voor de synthese van kunststoffen.
Wanneer echter eoonom'isch op grote schaal ethanol

geproduceerd ·kan worden uit cellulose lijkt toepassing als motorbl"1andstof ~eker niet uitgesloten. Een

nisme kan worden uitgesoheiden. Do'or mutaties aan

van de voordelen van ethanol is dat het een veel

te brengen In het wild type Trichoderma verkreeg

schonere brandstof is dan benz·ine; ook zou gebruik

men mutanten dj'e een twee tot vier maal hogere

van ethanol de afhan·kelijkheid van aardolie verminde-

Cl-produktie hadden. Men probeert -nog produktievere

ren.

mutanten te verkrijgen. Deze Triohoderma-mutanten

worden in een voedingsmedium gebracht dat behalve
enkele zouten ook pulp van sparrehout bevat. Na

Een verdere verlichting van die afhankelijkheid van
aardolie kan worden verkregen door ethano,1 te ge-

bruiken als uitgangsprodukt voor de synthese van
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kunststoffen.
C. D. Callihan, hoogleraar chemische technologie

produkten als 'kunstmest, ethanol, wassen en anderenu petrochemische - produkten. Ook kan het als

aan ·de universiteit van Louisiana wees erop dat be-

voedsel dienen. Uitgaande van de resultaten van

langrijke chemicalIën (als polyethyleen, butadieen,
styreen, enz.) die nu 'nog uit aardolie worden gemaakt
door de toenemende petroleumsehaarste hetzij zullen
verdwijnen, hetzij haast zo onbetaalbaar duur zullen

proefplantages voor de kust van Cal'lfornië rekende
Wilcox voor dat met de hoeveelheid oppervlaktewater
op de wereld waarvan nu bekend is dat het voor dit
doel bruikbaar is 20 à 200 miljard mensen van voed-

worden -dat er wein'i'g toepassingen meer voor zullen
zijn; 'behalve als er een nieuw·goedkoop te rverkrij-

een huidige wereldbevolking van ongeveer 3Y2 miljard.

gen uitgangsprodukt kan worden gevonden. Wat dit
laatste betreft heeft Calli-han zijn verwachtingen volledig gericht <lp het uit cellulose te produceren ethanol.
De grootste troeven van ,het NaNck-procédé zijn dus
het feit dat hiermee de meest voork<Jmende organische stof verwerkt kan worden, maar dat ook afval
gerecycled kan worden tot brandstof·en bruikbare
chemicaliën.
Tevens kan het met het Natick-procédé verkregen
glucose 'gebruikt worden voor het kweken van s'ingle

van ontwikkeling verkerende methodes richten zich
op de mogelijkheid de zonne-energie direct na het
fotosynthetisch'e proa,," lIit de p'lant af te tappen (b.v.
in de vorm van electron en ofwaterstof-at-omen), zodat niet meer de verdere groei van de plant afgewacht hoeft te worden. Indien dit lukt zal dit ongetwijfeld de meest efficiënte manier zUn om zonneenergie te gebruiken. Realisatie hiervan lijkt echter
nog ver ·in de toekomst te 'liggen.
Eén van' de belangrUkste argumenten tegen het op

sel ~n energIe te voorzien zijn; zo-nnrge cijfers bij
De meest recente en nog zeer in een beginstadium

cell proteïn, dat als veevoerder 'kan dienen.

grote schaal gebruiken van zonne-energie ,is, aldus

Op het AAAS-symposium werden nog andere mogelijkheden besproken om de vla fotosynthese opgeslagen zonne-energie te gebruiken. Het ging daarbij om

Graham Ohedd in de New Scientist, vaak geweest
dat de zon ....iet "ItUd schijnt als je hem nodi'g hebt

organ'ismen die niet zo rijk aan cellulose zijn, zoals
algen en zeewier.

opgeslagen moet worden.
Bovendien 'is 'het huidige enel"9levraagstuk eerder
een tekont aan handige en eenvoudig bruikbare
brandstoffen dan een tekort aan energie In het alge-

Onderzees

en dat de energie dus op één of andere manier

meen. En tenskltte kan je een auto niet op zonnebat-

Dr. Howard Wilcox van het Naval Undersea Centre
van de Amerikaanse marine ,jn San Diego besprak
het idee van de onderzeese voedsel- en energieboerderijen. Deze zouden moeten bestaan uit dicht onder

het wateroppervlak gelegen vlotten, waarop met behulp van voedselrijk zeewater dat door kunshnatige
stromingen vanuit grotere diepten naar de oppervlakte moet worden gebracht algen en wieren worden
gekweekt. Deze algen en wieren kunnen na oogsten

worden omgezet in methaan (aardgas!) en andere
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terlJen laten ·rijden. Maar het gebruik van fotosynthese
om zonlicht in cellulose om te zetten waaruit weer

methaan of ethanol wordt 'gemaakt lost deze problemen op, kennelijk zonder dat ernsti'ge gevolgen voor
het milieu te verwachten zijn.

En wanneer eenmaal werkelijk de zonne-energie direkt uit de planten afgetapt kan worden zou dit wel
zeer grote gevalgen kunnen hebben voor de wereldenergievoorziienrng.

