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ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEID VAN ECONOMISCHE 

PRODUKTIE VAN ALGEN. 

Afstudeeronderzoek. 

WoP.M. van Swaaij. Deoember 1964. 

Afdeling der Fysisohe Teohnologie. 
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Hoofdstuk 1. Sa.menvatting. 

Een aantal eencellige, eiwitrijke, groene algeneoorten, 

Ooa. Chlorella pyrenoidosa, zijn gedurende de laatste twintig 

jaar onderzocht op de mogelijkheid om ze te kweken op zeer grote 

schaal met behulp van zonlioht. 

De uit laboratorium-experimenten berekende hoge opbrengsten werden 

in de praktijk niet verkregen, terwijl de concentratie van de algen 

in de suspeneie niet hoog was ("" 1-2 g/1). 

l 

Bij het onderzoek werd nagegaa.n of het mogelijk is algen te produoeren, 

gebruik makende va.n de methoden van de prooee-industrie. 

Onderzooht werd welke faotoren de ooncentratie van de algen bij het 

kweken op natriumlicht begrensdeno 

Naaat het assimilatieprooes is er in algen ook steeds een geringe 

deeeimilatie. Bevind een alg zioh in het donker da.n zal alleen het --dessimilatie-prooes werkzaam zijn, en in dichte suspensies bevinden zioh 

steeds algen in het donker. Met dit versohijnsel was de begrenzing te 

beschrijven. 

De invloed van verblijftijd in lioht en donker werd na.gegaa.n. Het 

bleek mogelijk deling va.n de algen in niet te dichte suspensies gelijk

tijdig te laten verlopen (synohronisatie). 

Synohronisatie bleak niet van grote praktisohe betekenis te zijn. De in-

vloed va.n de verblijftijd licht-donker bleak goad voorspelbaar. Verder 

bleek uit een eenvoudige berekening dat het kweken van algen op kunst-

lioht onder de huidige omsta.ndigheden eoonomisoh niet mogelijk iso ,..,,,,, 

Algen bleken goed te groeien en een hoge oonoentratie te bereiken op 

enige subetraten (ooa. glucose). Op deze wijze kunnen algeh geproduoeerd 

worden in een eenvoudige apparatuur en ver beneden de huidige markt-

prijs (• f 50,--/kg). 



Onder bepaalde omstandigheden verloren de algen hun chlorophyl en ont

wikkelden zij een gele kleuretof. 

Deze algen hadden vrijwel geen geur of emaak. Het eiwitgehalte van de 

gele Chlorella'a was eohter lager dan van groene. 



Hoofdstuk 2. Inleiding. 

1. Algemeen. 

Algen of wieren maken deel uit v~n het plantenrijk. Er 

zijn soorten welke een lengte van vele meters kunnen 

bereiken naast microscopische eencelligen. Zij wor-

den geklassificeerd in afdelingen, klassen, orden, 

families, geslachten en soorten. Vele duizenden soorten 

zijn ge!soleerd en beschreven. 

Gedurende de laatste twintig jaar zijn een aantal een-

cellige soorten onderzocht op de mogelijkheid om ze op 

grote schaal te kweken. Speciaal Chlorella pyrenoidosa en 

in mindere mate Scenedesmus obliguus. 

Beide hebben hoge groeisnelheden en hoog eiwitgehalte. 

Chlorella heeft bolvormige cellen met een diameter van 3-8/U 

0
---------wand van cellulose. 

k 
__________ ,..chloroplasten met pigmenten. 

ern ... ---
- - - - - - -... ci to plasma. . 

CHLORELLA. 

De cellen bevatten chlorofyl en zijn in staat fotosynthese 

te verrichten. Al de voor de eel benodigde stoffen warden 

samengesteld uit uitsluitend anorganische zouten co 2 en 

water onder invloed van licht. 

Primair wordt glucose gevormd. 

co
2 

+ 4 H
2
o + (3-1oh~) --(cH2o) + 3 H2o + o2t 

in glucose 

De liohtkwanten warden geabsorbeerd door pigmenten in de 

chloroplasten en door fluorisentie, botsing en transport in de 

pigment agglomeraties, overgebracht naar ohlorofyl-b (Krauss 22). 



Het chlorofyl-b is het pigment dat de overdracht naar de aerie 

donkere enzymatische reacties bewerkstelligt. Daarbij wordt (H) 

geactiveerd in H2o, wordt o2 uit het water ontwikkeld en co2 

gereduceerd. 

Bij de groei zijn twee fasen te onderscheiden: vermeerdering 

van eel-volume en vermeerdering van het aantal oellen. 

De oellen vormen autosporen: 2, 4, 8, of 16 sporen ontstaan uit een 

oel. 

Sohematiach: 

Donkercel 
d < 3 _.,-u 

liohtcel 
d>5/44 -n Donkeroellen. 

Volgens Tamiya (47) is voor deling geen licht nodig (Kd), maar 

worden de donkeroellen eerst aotief na een belichtings-periode. 

Deze cyclus wordt bij maximale groeisnelheid 1-2 keer per dag 

doorgemaakt. Voor optimale groei- en cyolussnelheid heeft 

Chlorella nodig: 

1) Licht. 

2) Temperatuur 25°c. 

3) Voedingsmedium in evenwicht met lucht waarin 0,1-5% C02 o (37) 

4) Gebonden n, Mg, P en Fe in acceptabele vorm. (35) 

5) Sporen elementen, Ca(?), B, Zn, Mn, Cu. (36) (40) 

6) o2 in danker. 

7) Verder moet het medium vrij zijn van protozoen, remstoffen en 

vergiften zoals H2s, rubber en Cu in te grate conoentratie. 

Volgens sommigen aou Chlorella autotoxinen vormen. (9) 



2. Produktiemethoden, Prijzen, Marktsituatie en Toepassingen. 

Het landbouw-areaal kan niet onbeperkt uitgebreid wordeno Bij 

toename van de wereldbevolking kan men trachten de opbrengst 

van de landbouw te vergroten. 

Algen kunnen onder speoiale condities hoge groeisnelheden be-

reiken. Deze condities kunnen gemakkelijk gehandhaafd warden 

doordat de suspensie gethermost~eerd en voedingszouten en co2 

eenvoudig toegevoerd kunnen warden. 

2 
De opbrengst per m is, indien men laboratoriumresultaten extra-

poleerd, factoren hoger dan bij conventionele landbouw. Speciaal 

de hoge eiwit produktie is interessant, daar hoogwaardig eiwit 

duur is. Algen-eiwit (5~/o van de droge stof) is van uitstekende 

kwaliteit, vergelijkbaar met melkeiwit. 

(volgens Taschdjian 1953) (47) 

Eiwit-produktie uit: 

Chlorella 14.000 LB/acre 

Gras 600 

Olienoten 420 

Bonen 370 

Erwten 353 

Tarwe 269 

Melk 90 

Vlees 54 

TABEL I. 

De genoemde hoge opbrengsten warden in de praktijk bij massa-

cultures echter niet bereikt. Sinds 1950 heeft men op verschil-

lende wijzen getracht om massa-cultures op zonlicht voor zo laag 

mogelijke prijs te produceren. 

6 



Ondiepe vijvers, plastic vaten, polyethyleen-buizen, dunne plas-

tic zakken welke uitgespreid werden, fermentors met roerders en 

vele andere soorten vaten zijn ala kweekapparatuur onderzocht. 

(24) (9) (10) (23) (42) (28) 

De kostprijs van de algen op deze wijzen gekweekt was echter hoog. 

Thacker en Babcock (47) berekenden dat de kosten voor het kweken 

van algen op zonlicht onder de meest gunstige kondities tenminste 

f 5,-- per kg zouden bedragen en de werkelijke kosten waarachijn-

lijk f 10,--. De meest recente indivatie voor de koatprijs geeft de 

Chlorella-farm van de Japan Chlorella Company. 

Technische gegevens van deze algenkweekinstallatie op pilot plant-

schaal welke sinds 1960 in bedrijf iss 

2 oppervlaktes 3000 m 

vorm: open ronde vijversfl= 20m, diepte 0,15-0,3 m. 

licht: zonlicht. 

Algen worden in suspensie gehouden door roerarmen waaruit tevens 

co2 wordt toegevoerd. 

opbrengsts 8g/m2/dag. 

jaarproduktie: 6 ton/jaar. 

produktiekosten: f 20,--/kg. 

marktprijss f 50,--/kg. 

Het uiteindelijke gedroogde produkt is een groen poeder met een 

typische geur en smaak vergelijkbaar met die van Japanse groene thee 

en die van andere eetbare wieren. Totaal wordt in Japan jaarlijks voor 

f 100.000oOOO,-- aan algen omgezet. Speciaal Porphyra tenera , markt-

prijs f 40,--/kg. (Maorosoopieohe bladvormige Rood-alg) 

De omzet van de microscopisohe Chlorella is hierbij te verwaarlozen. 

1 



Dit wordt veroorzaakt doori a. te hoge kostprijzen. 

b. beperkte beschikbaarheid. 

c. onbekend bij bevolking. 

d. kleur, geur en smaak zijn te sterk 

en dit beperkt de toepassing tot 

aromastof. 

Voor de westerse landen is daarom toepassing van Chlorella voor mense

lijke consumptie, indien conventioneel voedsel ter beschikking is, 

niet te verwachten. In Japan verwerkt men Chlorella in een soort 

yogh•rt en in koekjes. 

Men kan algen behalve als voedsel voor de mens ook gebruiken ala voed

se l voor de dieren, zoals visembryo's en oesters (Kyushu). 

Verder voor reiniging van afvalwater, (Kobe, Gottingen en California) 

Chlorophyl-produktie ( Chlorella beva t tot 4~,; Chlorophyl), accumulatie 

van radio-actieve ionen en mogelijk voor de ruimtevaart. Voor verdere 

ontwikkeling van afzetmogelijkheden is het van belang dat grate hoeveel

heden goedkope Chlorella ter beschikking komen. Hiervoor is het volgens 

Tamiya noodzakelijk dat een nieuwe produktiemethode wordt ontwikkeld. 

3. Dael van het onderzoeko 

Bij voorgaand onderzoek is steeds het kweken van algen beschouwd als een 

landbouwkundig proces. Het kweken van algen kan men ook beschouwen als 

een industrieel proces. Dit houdt in dat energie moat worden toegevoerd 

anders dan door middel van zonlichtinstraling. Dael van het onderzoek is, 

na te gaan of op deze wijze een economische produktie van algen mogelljk is 

en wat de begrenzende factoren zijn. 

De voordelen van een proceskundige benadering zijna 

1. Eenvoudige procesbeheersing. 

2) Hogere conoentratie bereikbaar. vgl. hoofdstuk 4. 



3o Kleiner grondoppervlak benodigd. 
9 

4. Infectie is gemakkelijk te vermijden. 

5o Turbulentie is toe te passen. vgl. hoofdstuk 7. 

De nadelen zijn: 

a. ingewikkelde apperatuur. 

b. hoge energiekosten. 

ad 2. Bij de gebruikelijke concentratie van 1-2 g/l droge stof zijn de 

oogstkosten een belangrijke frac,ie van de totale kosten. 

ad b. Uit het onderzoek is e9hter gebleken dat bij het kweken op substraat 

de energiekosten laag zijn. vgl. hoofdstuk 6. 

Hoofdstuk 3. Materiaal en analysemethoden. 

1. Voorbehandeling en werkwijze. 

Chlorella pyronoidosa (Emerson strain) werd gekweekt op schuiagestolde 

agar-agarbuizen. (samenstellingvgl. tabel a.) 

Daarna werden de algen overgebracht in een waterige voedingsbodem 

(samenstelling tabel b.) 

Als lichtbron werden natriumlampen gebruikt vanwege het hoge lichtenergie

rendemen t en vanwege de vrij lange golflengte van Na licht (5890 ~). 

Licht van kortere golflengte wordt met steeds lager rendement gebruikt. 

De kwantenenergie van Na licht is 48 cal/E. Kwanten met een energie van 

40 cal worden met volledige rendement gebruikt. 

~ x 10~~ = 83% van het natriumlicht is dus voor fotosynthese beschikbaar. 
48 
(Echter niet alle fotonen worden bij fotosynthese gebruikt, het kwanten-

rendement is meestalrv 20%) (38). 

Hoewel voedingsbodem en kweekapperatuur gester~liseerd werden werd niet 

onder strikt asceptische condities gewerkt. Nooit ward echter onder 

normale condities belnngrijke bacteriengroei geconstateerd, terwijl nimmer 

protozoan warden waargenomen. 



2. Bepaling van algenconcentratieo 
10 

De voor produktie van algen belangrijkste grootheid is de conoentratie 

in grammen droge stof per liter. Om deze te bepalen werd 10 om3 algen

suspensie geoentrifugeerd (10 minuten 3000 t/min), gedecanteerd, gewassen 

met gedestileerd water en weer gecentrifugeerd. Het residu werd daarna 

gedraegd (1 uur 90°c) en gewogen. Deze methode werd steeds ala referentie 

gebruikt, maar heeft ala nadeel dat hij alleen voor concentraties > ig/l 

voldoende nauwkeurig is. 

Een gevoeligere methode bleek de bepaling van de optische dioht-heid en 

lichtverstrooiing. Deze werd verrioht op een Zeise P.MQ speotrofotometero 

De algensuspensie werd in een 1 om cuvet gebraoht en de verstrooiing en 

a~sorptie van het licht door de suspensie warden vergele~n met die van een 

bla.noo voedingsbodem. IIIet behulp van een standaardlijn kon aldus de algen

concen tratie bepaald worden. 

Teneinde na te gaan welke golflengte van het licht het meest gesohikt was 

voor deze metingen werd het abaorptiespectrum voor chlorophyl bepaald. 

(grafiek 1). Ala golflengte werd gekozen 5000 j zodat het percentage 

chlorophyl van de algen weinig invloed hado 

Tevens ward nagegaan of de grootte verdeling van de algen signifioante 

afwijkingen kon veroorzaken. De extinktie - waarden van twee suspensies 

met gelijke oonoentraties aan algen betrokken op het drooggewioht maar met 

afwijkende grootte verdeling,werden vergeleken. Deze suspeneies warden be

trokken uit experimenten met synchrone cultures (vgl. hoofdstuk 4.) 

Binnen de nauwkeurigheid van de meting kon geen verschil worden vastge

steld. De verklaring hiervan zou kunnen zijn dat de reflectie van lioht 

door algen voor een groot deel veroorzaakt wordt door de plastiden en 

andere struoturen in het protoplasma en in mindere mate door de oelwand. 

Grafiek 2 geeft een indruk van de spreiding van deze metingen. 

Figuur 1 geeft schematisoh het principe van de meting aan. 



Bij concentraties groter dan 1 g/l was een andere methode bater bruik

baar, daar men bij de extinktie-methode te vaak moet verdunnen. 

De algensuspensie werd daartoe gebracht in een heamatokrytbuisje. Dit 

is een oentrifugebuisje welke uitloopt in een gecallibreerd capillair 

(fig. 2). Het buisje werd gedurende tien minuten gecentrifugeerd. 

(3000 t/min.) 

// 

De bepalingen warden uitgevoerd in duplo en met een drogeetofbepaling en 

een verdunnings-reeks geijkt. Gebleken is dat tien minuten oentrifugeren 

niet voldoende is om een constante kolomlengte te verkrijgen. Langer 

centrifugeren heeft eohter het nadeel dat de analyses te lang duren en 

bovendien expansie optreed gedurende de afleesperiode. Een indruk van de 

nauwkeurigheid van daze meting geeft grafiek 3, welke de afwijkingen van 

een verdunningsreeks van de standaardlijn aangeeft. 

Een andere grootheid welke van betekenis is voor het volgen van het grmei

proces is hat aantal algen per volume-eenheid. 

Gebruikelijke methoden in de mioro-biologie zijni 

1. Kolonievorming op agar-agarplaten. 

2. Verdunningsreeksen. 

3. Tellen in telkamers. 

4. Andere methoden voor directe telling. 

De eerste twee tellen alleen levende en generatieve mioro-organiemen, 

de derde telt ook dode en de vierde telt vaak ook stofdeeltjes, kris

tallen enz. mee. 

Aangezien algen een lage groeisnelheid hebben zijn de aerate twee te•wljzen 

niet bruikbaar. De derde methode werd nader onderzocht. 

In een telkamer van hat type dat men wel bij bloedonderzoek gebruikt 

(fig. 3) werd algensuspeneie ingebraoht. Daarna werd het aantal algen 

per volume-eenheid berekend door van een groot aantal ingegraveerde hokjes 

hat aantal daarin ziohtbare algen te tellen onder een microsooop. 



12 
Het gemiddelde aantal algen wordt gedeeld door oppervlak hokje x hoogte 

kamer. 

-n 

c--
0 x h 

-1 vol. 

11 In een algenauspensie van 1g/l bevonden zich ongeveer 10 algen. 

Dit is in overeensteraming met de volgende globale berekening. 

1g/1"'4 cc/liter natte algen, stel de algen zijn kubiach met 

ribbe 4,;Y • Inhoud van een alg is dus 4~ 3~aantal algen is 

0,6.10
11 

per liter. 

Reproduoeerbare resultaten warden alleen verkregen indien de tel-

kamer juist gevuld was en geen vloeistof "overhing". (vgl. fig.3) 

»ij hat inbrengen van te veel suspensie traden onder het dekglas 

secundaire stromingen op, welke de statistisoh toevallige var-

deling van de algen verstoorden. Na het inbrengen van de sus-

pensie werd steeds gedurende vijf minutan gawacht alvorens te 

tellen, teneinde de algen allen op het bodemvlak van de telkamer 

tekkunnen waarnemeno Door het fotograferen van het beeld van de 

microscoop kon de bepaling minder vermoeiend gemaakt worden. 

(foto 1)p Grafiek 4 geeft de spreiding van een aantal duplo 

bepalingen uit een verdunningsreeks. Door het optreden van variabele 

eystematieohe fouten bij het inbrengen van de algensuspenaie zijn 

statistische grootheden van de algenverdeling van beperkte 

betekenis. 

Een tweeda methode ter bepaling van hat aantal algen was telling 

met behulp van de Coulter Countero Hierbij werd de algensuspensie door 

een kleine ronde opening gevoerd. Bij de doorgang van een alg werd een 

eleotrisohe stroom door de nauwe opening verminderdo Uit de grootte van 

de puls welke hiardoor ontstond kon tevens de grootte-verdeling van de al

gen worden bepaald. Daze methode gaf bij vergelijking met de telkamer 20% 

hogere waarden. Een nadeel van deze methode is dat ook kristalletjes en 

kleine verontreinigingen word.en geteld. 



/3 
Overzicht van de analysemethoden: 

1. drooggewiohtbepaling. 

A massa 2. extinktiemeting. 

3. volumemeting. 

1. tellen onder de microscoop. 
B aantal 

2. Coulter Counter. 



Hoofcis tuk 4. Groeidynamica van een alcensuspensie. 

1. Groeikurven. 

Bij constante incidentele belichtin<; en bij constante samenstel-

lin1s vun voedingsmedium vertonen al,;:;enkolonies groeikurven zoals 

grafiek 5. De ze li jnen vertonen de ze lfde ";)-vorm" als bacterien-

groeikurven. De verklaring is echter essentieel verschillend. 

Bij zeer lage waarden van de concentratie vindt men de zogenaamde 

logarithmische faseo In deze fase is de conditie voor iedere alg 

optimaal en de toename van de concentratie zal evenredig zijn 

met de concentratie: 

dC 
dt 

Kmax , 
log •v 

c 
__..,. ln C 

0 

max K. t log 

Voor Chlorella pyrenoidosa is bij 25°c Km ax 
log = 1,96 per dag. 

Bij toenemende concentratie zal in steeds sterkere mate afscherming 

optreden van de algen in da van de lic~tbron verwijderde lagen van 

de suspensie. Deze algen zullen niet meer de maximale groei-

snelheid vertonen. De groeisnelheid vnn de kolonie zal dus tot een 

const~nte waarde naderen. d'' 
d~ = constant. 

stel de dikte van de suspensielaag L 

dCL 
~ ~ constante x L = Klin 

Kl. in 
35-40 g/m

2
dag voor q,?}2.E~}~_a_y_y~_n_<?id_~.~!1: bij 25°c en 

I 750000 lux. (Natrium licnt) (grafieken 5 en 13). 
0 

Bij nog hogere concentratie of grotere suspensielaag-dikten 

neemt de groei weer af. 

dC 
0 dt 

'" 



Vol.sens :.lyres ( 9) zou. eeen afvlakkin;_:;sfnse optreden. Bij zijn 

ex)erimenten ~ebruikte hij echter een suspensiedikte van 0,5 cm 

en ee:> hoce lichtintensiteit, zodat zijn C x L waarde te laag 

·; .. s 0,1 de ;,fvlo.kKingsfase te kunnen constateren. 

;.ilner (J) von1 bij een 1, 7cn.dikke suspensielaag en met als 

be lien tin0 zonlicr1 t een maximum. concentra tie vun 1 3, 6 c/1. 

"ij bewees dat de begrenzinc:; niet veroorzaakt werd door de 

conuitie v~n de viedin~shodem. riieruit trok Milner de con

clusie dat door afscherminc tenslotte begrenzing optreedt. 

Van Oorscnot (3~) meende dat,begrenzing verklaard kon warden door 

des;imiL~tie van l!,l:·en ir1 llet danker, dooh hij betrok deze 

factor niet in zijn quantitatieve relaties. Bij de eigen 

experimen tc '1 ter be paling van groeidynamische verschijnse len van 

alcensuspensies werd eveneens begrenzing van de groei gevonden welke 

niet verklaard kon warden uit voedingszouten-of co
2 

limitatie. 

Gezien het belan.-s van de begrenzinc voor het ontwerpen van een 

proces-apperaat werd deze nader onderzocht. 

2o Limiterende fase en dewi.milatie. 

In een batterij Batch-cultures (figuur 5) werden algenkolonies 

van Chlorella pyrenoidosa gekweekt tot een concentratie waar

bij 0roeilimi t2.tie optru,d o Het medium werd op constante condi tie 

8"ehouden door de 0,lgen ui t te oentrifugeren en vervolgens te 

resuspenderen in nieuw medium. (Samenstelling tabel C) 

Voor de belichting zorcde een natriumlamp (200 Watt, 20"000 lumen) 

Aan de binnenzijde van de bodem van de flessen was de inten-

si tei t 75.000 lux. De flessen warden afgeschermd van daglicht 

en op 25°c cehouden. 

IS" 



Een luohtstroom van 5% co2 werd met een snelheid van 850 om3/min. 

door de !lessen geleid. De metingen bij een oultuur-hoogte van 8 om 

zijn afgebeeld in grafiek 5o 

De getrokken ourven zijn berekend als volgts 

Voor een laagje dD van de oultuur geldts 

KD = f(I) 
I 

en I • I(D)--
--

D 

(de) 1 [Le~ dD 
voor de hele koloniea (dt) • L) '--~~---'-'-~~~~ 

0 
0 clP 

Tamiya (9) nam aan dat de funotie I· I(CD) besohreven kan worden 

met de wet van de Beers 

1. • 
9

-E CD 
Io 

E· speoifiek extinktieo 

Verder nam hij a.an data 

L 

K(I) • ~!;I waarin a• :~(I) voor r----o en k is K(I) voor grote I 

dC k ln 
Hij vond data dT "" • 

E L 

Voor kleine CxL is hierbij de groei evenredig met c. (log. fase) 

Voor zeer gro~ OxL is ~ onafhankelijk van C (lin. fase). Het model 

geeft geen verklaring voor de begrensde faseo Om de bruikbaarheid van de 

relaties te testen voor het eigen onderzoek werden de aa.nnamen van Tamiya 

I(, 

nagegaan voor de gebruikte apperatuur en de ometa.ndigheden waarbij gewerkt werd. 

K·K(I) werd bepaald in dezelfde opetelling met tussensohakeling van 

liohtfilters welke de intensiteit reduoeerden. Gemeten werd bij lage 

oonoentratie (0,01 - 0,1 g/1 ) om afsoherming te vermijdeno Resultaten zijn 

uitgezet in grafiek 6. De afname van de liohtintensiteit ala funotie van 

oonoentratie x dikte (grafiek 7) werd gemeten in een opstelling volgens 

figuur 4o 



Uit de metingen bleek dat de a.anname van Tamiya voor de 

benadering van K(I) ontoelaatbaar was hetgeen van Oorsohot 

reeds eerder vermeldde. Verder was I=I(D) niet de funotie 

van Beero De lichttransmissie hangt eohter sterk af van de 

optische eigensohappen van het systeem en liohtbron. Bij de gebruikte 

apparatuur was het opvallende lioht vrijwel evenwijiig en ver-

strooiing veroorzaakte due in de eerste lagen van de suspensie een 

sterkere liohtintensiteitsafname. Met 

dC nummerieke oplossing mogelijk vandt • 

de gevonden funoties is een 

dC 1 ( D 
f (c). uit dt - 1 \ CKI dD 

0 
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Er werd eohter nog een andere factor in de berekening opgenomen namelijk 

de deseimila.tie. 

Door vale onderzoekers is de ademhaling van algensuspensies in het 

donker, onderzooht. Deze dessimilatie verloopt volgenss 

o2 + 3 H2o + (cH20) -4 H2o + co
2 

+a oal. 

in glucose 

en is due tegengesteld a.an het opbouwproceso Deze afbraakreaotie 

verlaagd de groeisnelheid van een algenkolonie en wordt van betekenis 

bij hoge C x D waarden. 

De deesimilatie ward gesohat op 5% van de maxima.le waarde van het op-

bouwprooes. (vgl. grafiek 6) 

K "' opbouw 2° Kafbraak 

Bij afgesohermde algen eta.an de opbouwprooessen stil, dooh de af-

·braakprooesaen gaan door. De in de literatuur vermeldde waarden 

voor Kdeesimilatie varieren van 1 - 13 % en volgens Sorokin en 

Myers (44) is de dessimilatie stark afhankelijk van de levensoyolus 

van de algo De grote epreiding in de vermelde wa.arden zou due 

a.an synohronisatie van de betreffende algenkolonies toe te sohrijven 

zijn. 



Grafiek 8 geeft K~ ale functie van C x Do Deze gra.fiek is berekend 

door bij de gemiddelde lichtintensiteit in iedere laag de 

bijbehorende groeiconstante uit grafiek 6 , K1 • K(I), 
og 

te bepaleno De andere getrokken kurve geeft de intensiteit a.ls 

functie van de C x D waarde. De horizontale as heeft een onderdrukt 

'" 

I 6 -1. nulpunt. Voor C x L 1 om g l is de specifieke groeisnalheid K· 1,9 dag 

Daar nu de groeisnelheid in iedere laag bekend is, kan de groeisnelheid 

van een hale kolonie ala functie van C x L berekend worden. (gra.fiek 9) 

Door extrapolatie vindt men die wa.arde voor C x D waarbij de groei 

van de kolonie als geheel, tengevolge van de dessimilatie tot nul 

is gereduoeerdo 

In grafiek 5 is de groeikurve uitgezet zoals daze berekend ka.n worden 

uit de groeisnelheid grafieko 

De waarnemingen waren allen hoger dan de berekening aangeefto Dit 

wordt mogelijk veroorza.akt doordat licht van de Natriumlamp door 

reflectie ook de zijkant van de binnenfles ka.n bereiken en dit 

geeft bij de glaswa.nd iets hogere groeisnelheden. 

Bij hogera conoentraties (4 - 5 g/l) trad uitvlokking en sedimantatie op 

van algen en konden geen goede reaultaten verkregen wordene De ex-

perimenten beschreven in hoofdstuk ' gaven reeultaten welke het 

b~venataande beveetigden. 

3. Invloed van verblijftijdspreiding en synohronisatie. 

Een faotor welke de groeisnelheid van zeer dichte suspensies zou 

kunnen verlagen is de verblijftijd licht-donker. In het donker 

zou een oel inaotief kunnen worden en pas na enige tijd belichting 

zijn synthase kunnen hervatten. Om deza invloed na ta gaan werd 

bij euspensies in de logarithmische fase de lichtbundel telkens onder-

broke no 



De verhouding van lioht - donker was ,,n, met perioden van 0,5 min, 1min, 

10 min, en 60 minuten. Grafiek 10 geeft de meetresultaten en de 

berekende reohte. Zoals blijkt uit de grafiek was er geen inaoti-

vering onder deze omstandigheden. Indian eohter een donkertijd 

van versoheidene dagen werd ingevoerd resulteerde dit in een 

aotiveringe-tijd van vele ureno 

Een tweede effeot dat meetbaar was bij zeer verdunde suspensies 

was gedeeltelijke aoheiding van deling en 5roeio Een suspensie werd 

gedurende 24 uur in het donker bewaard. Vervolgens warden gedurende 

8 uur de algen belioht, daarna wederom in het donker gebraoht. 

Uit grafiek 11 blijkt de gedeeltelijke soheiding van deling en groei. 

Bij een zeer geoonoentreerde suspensie kon in hetzelfde tijdspatroon 

vrijwel geen soheiding van deling en groei worden aangetoond. Daar bij een 

prooes steeds met grote concentratiee gewerkt zal worden lijkt het 

synohroniseren (gelijktijdig laten verlopen van deling bij alle algen) 

nauwelijks van betekenis voor het kweken van Chlorellao 

Bovendien zal door individuele versohillen bij algen het bepalen 

van een optimale liohtoyolus zeer moeilijk zijn. Intussen blijven 

gesynohronieeerde cultures wel van belang voor het beatuderen van 

de levensoyolus van algen. (-.rl. Tamiya). 



io 

Hoofdstuk .5..~ Reduktie van lichtverzadiging door turbulentie. 

1. Fotosynthese en lichtverzadiging. 

Zoals blijkt uit grafiek 6 neemt bij hogere intensiteit de speci-

fieke groeisnelheid K
1 

niet meer evenredig toe 1 met de lichtintensiteito og 

De fotosynthese is hier mede beperkende factor. Daze verzadiging verlaagd 

het fotosynthese rendement bij hoge lichtintensiteiten. Een algenlaag 

absorbeerd namelijk steeds een bepaalde fractie van het doorvallende 

licht. Bij hoge intensiteit is deze fractie kennelijk meer dan de 

algen met hun fotosynthese-systeem kunnen verwerken. Het restant 

wordt omgezet in warmte. Daar men bij de beliohting van dichte sus-

pansies hoge intensiteiten wenst te gebruiken daalt op daze wijza 

het energierendement. Zo heeft bijvoorbeeld direct zonlicht een 

intensiteit welke tot 10 x hoger is dan efficient gebruikt kan warden. 

Volgens Damasohke (1955) kan de fotosynthese gesplitst worden in 

een lichtreactie, gevolgd,door een enzymatische reactie in het donkero 

K licht K donker 
nh)i\ + Chlorophyl tussenprodukt chemisch vastgelegde 

energie. 

Damaschke (13) vond dat de langste donkere reactie 0,016 sec. was. Hij 

belichtte algen met korte lichtflitsen van hoge intensiteit, welke 

de lichtreactie verzadigden en stelde vast welke donkere tijd minimaal 

nodig was om de lichtflitsen met zo groat mogelijk rendement ta 

gebruiken (grafiek A). Dit bleek 0,016 sec. te zijn. (25°c en 5% co2) 

Soortgelijke experimenten werden verricht door Arnold,Emerson en 

Graffron. Uit bovenstaande experimenten blijkt dat indien een alg 

geduraade 0,0016 sec.licht ontvangt met een intensiteit van 10 x de 

optimale, en gedurende de daarop volgende 0,016 seco zioh in het donker 

bevind, de liohtflita met hoog ~endement gebruikt wordt. 



D2 al,; intergreerd als hr:t ware licht x tijd en brent~t P..l:'us de 

gemiddelde intensiteit teru~ tot een waarde waarbij fotosynthese 

met hoger energierendemen t geschic~d t. 

2. Turbulentie voor intermitterende belichting. 

Door een geschikt gekozr'n turbulentiepatroon kunnen alt;en in en 

uit de suspensielaag bewecen waarin het licht nog kan doordringen. 

Door het in 1. genoemde intergratie-effect kan op deze wijze 

licht van hoge intensiteit met beter rendement gebruikt warden, 

dan indien geen turb ..tlen tie a4nwe zig is. 

De algen moeten een zeer bepaalde cyolus licht-donker doormaken. 

ien andere cyclus heeft steeds een la~er rendement. Indien een 

alg eerder dan na 0,016 sec. terug is in een lichte laag, dan znl 

een bepaalde fractie van het fotosynthese-systeem nog niet beschik-

baar zijn voor de reactie met yolgende lichtkwanten. Het rendement 

van deze te snelle oyolus volct uit grafiek Ao 

Vooral de tijd gedurende welke de alg belicht wordt, mag niet te 

lang zijn. Dit betekent datt voor intergratie een zeer snelle en 

liefst [~richte turbulentie gewenst is. 

Teneinde dit te bereiken bracht Davis (9) een alcensuspensie tussen 

twee concentrische cylinders, waarvan hij de binnenste liet roteren • 
., .. 

Hij bereikte ueen lr.agdikte van 0, 5 cm en een concen tra tie van~ 35/l/l. 

'l I 

een 80:1i hogere groe isne lhe id dan in Verge lijking tot stilstaande rotor. 

hiller eoa• (27) berekenden van een soortgelijk apparaat de "overall 

efficiency" van fotosynthese betrokken op lichtenergie en toege-

voerde energie voor de turbulentie, als functie van het toerental. 

Boewel een zeer grate lichtintensiteit gebruikt werd yonden zij.11 

een optimum bij vrij lage toerentallen V3n de binnencylinder. 
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Voor het economisch kweken v•n al~en op kunstlicht is het eci1ter 

hel:rngTijk een zo hoog mogelijk totn.al energierendef'lent te y-erkrij;;en 

(Kg alg/Watt)a Dit betekent dat bij een dergelijk apparaat bij meer 

economische belichting, het enereie optimum verkregen wordt bij zeer 

lage toerentallen of bij stilstaande rotor. 

Met een natte-wandkolom kan een turbulente stroming warden gecre~erd, 

gecombineord met een kleine vloeistof-laagdikteo In het verrichte 

onderzoek werd nagegaan of een dergelijk apparaat geschikt was 

om Glgen in te kweken. 

3o Natte-wandkolom. 

In het in figuur 6 getekende appa.ra.at werd een algensuspensie ge-

bracht. Er werd voor gezorGd dat buiten het natte-wand gedeelte 

de suspensie geen licht ontving. Daartoe waren Q.a. twee licntsluizen 

inc;ebouwd. ~.let behulp van een thermostaat werd de algensuspensie op 

25°c tSehouden. Lucht met Jj co 2 werd in gelijkstroom langs de natte 

wand gevoerdo Met behulp van 4 T.L. huizen werd de kolom belicht~ De 

gemiddelde intensiteit aan de buitenkant van de koelmantel bedroeg 

on~eveer 5000 lux. 

3 De suspensie-inhoud van het gehele apparaat was ongeveer 70cm a 

Alleen de fractie alcen die zich aan de natte-wand bevonden konden 

een bijdrage leveren aan de groei van de algensuspensie als geheel. 

De invloed van deze discontinue belichting werd nagegaan. 

Bij gemiddeld 15;1a en later 22~; van de algensuspensie aan de wand 

warden de groeikurven gemeten. (Grafiek 16) Indien men aanneemt dat 

de algen aan de wand de voor Chlorella maximale groeisnelheid 

hebben (Kmlax - 1, )6 /do.g- 1
) kan men berekenen welke dessimilatie

og 

snelheid in het donker men meet aannemen om de gevonden groeisnel-

heden te verklaren. 



d0 x V = C(Klog x V -K 
ci. t ( max lioht dessimila tie 

x v ) 
donker) 

V = totaal suspensie-volameo 

c- concentratie van de algen. 

Vlicht = volume van de suspensie aan de wando 

v 
danker = volume van de suspensie in het donker • 
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vlicht Kdessimilatie~ = 0,078 per dag 
Men vindt voor =v - 0,15 = 0,0110 log 

K donker max 

vlicht K ( ... o, 13 per dag 
en voor: v = 0,22 dessimilatie( 0,067 Klog = donker max 

Dit is in overeenstemming met de aanname in hoofdstuk 4. (K = 0 05Klog ) , des ' max 

Het intergratie-effect kon bij de gebruikte lage conoentratie niet 

gemeten warden, daar de absorptie van het licht in de onceveer 

o,8 mm dikke suspensielaag ( £rvlg/l) gering is. 

J:lot:;ingen om het apparaat bij hogere concentratie (50g/l te doen 

functioneren zijn tot dusver mislukt. De centrifugaal-pomp vernietigde 

vooral bij hogere conoentraties (500/l) een aantal al{;'en. 

Hierdoor kwam organiscr1 materiaal in de suspensie vrij, zodat 

bucterign zich gingen ontwikkelen. Mo&elijk ender invloed van micro-

organismen vormden de al0en vlokken en draden waardoor het appa~aat 

slecht functioneerdeo Door toepassing van anti-biotica is het mis-

schien mogelijk deze moeilijkheden op te heffen. 

Bij een laaedikte vanrv0,8 mm is een alijenconcentratie van tenminste 

.100g/l ( 400 cm3 nat volume) nodig om het turbulentie-effect goed 

te kunnen meten. Of bij deze concentrctie de schuifspanningen de 

turbulentie begrenzen, is nog niet bekend. 

Of op deze wijze een energie-rendement-verhoging verkregen wordt is 

onzeker, temeer da<~r oak in de leidingen en in de pomp turbulentie op-

treedto Het~b~iK van hoee concentraties heeft wel het voordeel dat 

verwerkingskos ten van de aleen 18.ger zij no 



ioofdstuk 60 Eoonomische aspecten van groei op lioht 
en groei op aubstraat. 

Bij groei van algen op kunstlioht zal minetene de verbrandingswarmte 

va.n de algen aan liohtenergie moeten worden opgenomen. Deze ver-

brandingswarmte bedraagt ongeveer 5000 Koal/per kg alg. 

Indian men aanneemt dat het maximum bereikbare rendement van de 

fotoeynthese met algen "l r= o, 2 en dat het energierendement van de 

omzetting va.n eleotrieohe stroom in natrium-liohtstroom geeohiedt met 

een rendemen t '1. Na • 0,15 , dan volgt de minimum energieprijs1 

2000 x ~.2 x 5 ot • 970 ot/kg 3600 x 0,15 x 0,2 

( aangenomen s 1 K.W.H.~ 5 oento) 

Algen vormen primair gluooae uit co2 , H2o en liohto Deze glucose 

wordt door algen gevormd langs een ingewikkelde en koetbare wega 

Nagegaan werd of deze gluooee niet direct toegevoegd kon worden 

aan het voedingsmedium. Chlorella en Soenedesmus bleken goed te 

groeien met gluooee ale koolstofbron en onder uitsluiting van licht. 

Dat het mogelijk is algen te doen groeien op glucose was bij planten-

physiologen reeds bekend. (F.Albert Dieter, 1941, H.Samejima en J.Myers 

1958, Myers en Jonston 1949.) De kostprijs van algen gegroeid op 

glucose is laag, daar Chlorella glucose gebruikt met een rendement 

van 58% en het eiwit-gehalte onder gunstige omstandigheden 50% 
bedraagt. Gebruikt men melasse als bron voor glucose dan vindt men 

een prijs van 56 cent/kg algen, voor energie- en koolstofbron. 

· Vergelijkt men de kostprijs met die van tot heden gebruikte methoden 

dan blijkt deze veel lager te zijn. Zeker indien men overweegt dat 

algensuspensies gekweekt op deze wijze, een hoge conoentratie kunnen 

bereiken. Dit reduceerclfte oogatkoeten. 



Hoofdstuk 19 Subetraat-groei. 

1o Groeiversohijnselen op aubtraten. 

In een voedingsbodem volgens tabel Co werden Chlorella 1s gekweekt 

onder uitsluiting van licht. Er werd glucose toegevoegd tot een 

concentratie van 3%. Er werd geen co
2

, doch enkel luoht doorgeleid. 

Indien de luchttoevoer onvoldoende was, werd er in dichte suspensies 

van Chlorella, melkzuur gevormd. 

Grafiek 15 geeft de concentratietoename aano Bij c. werd N,K,P, en Mg 

zouten toegovoegd en tevens glucose (1%). Bij D. ward de helft van 

de suspensie vervangen door nieuw voedingsmedium. 

De algen vertoonden een logarithmische groei met een verdubbelings-

tijd van ongeveer 24 uur, (25°c) en bereikten een concentratie van 15g/lo 

Een aantal andere verbindingen werden door Chlorella en Scenedesmus 

ala substraat gebruikt. 

Groei op aoetaat was bij Chlorella zeer langzaam (grafiek 15) bij 

0,01 N aoetaato Bij hogere azijnzuur concentraties (0,1-0,5 N) werd 

geheel gean groei gevonden. 

alg: sucrose: aoetaat1 melasse: invertsuiker: fructose: 

Chloral la 

Scenedesmus + 

(+) lage groeisnelheid. 

( + ) 

( + ) 

TABEL 3. 

+ + 

+ + 

Bij experimenten met substraat traden soms ernstige infecties 

+ 

van bacterien op. Speciaal toen getracht werd een continu werkwijze 

te volgen. Het bleek zeer moeilijk om bij metingen infectie te 

vermijden. Door de veel hogere groeisnelheid van baoterien hadden 

daze spoedig de algen overgroeid. Getracht werd om door toepasaing 

van specifiek werkende antibiotica de groei van bacterien te ver

mijden. Een mengsel van peniciline (10 ppm) en streptomyoine (20 ppm) 

bleek goad te voldoen. 



2o Suggesties voor verdere ontwikkeling. 

Het produceren van algen op substraat kan geschieden in een een

voudige apparatuur en continu. Thermophyle soorten algen hebben 

een hogere specifieke groeisnelheid. Bij het kweken op substraten 

geven deze een grotere produktie en de hogere temperatuur is bij 

een procesapparaat eenvoudig te realiseren. Daarom is het belang

rijk dat een aantal thermophyle algen op hun groei op substraten 

worden onderzocht. 

Het is niet zeker dat glucose hat goedkoopste substraat voor algen 
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is. Prototheoa zopfii kan volgens Barker (5) (6) alcohol als koolstof en 

energiebron gebruiken en daar Prototheca zopfii ook behoort tot de 

Chlorellaceae is het waarschijnlijk dat Chlorella hiertoe ook in 

staat is. Volgens Graffron (19) kunnen sommige algen uit een mengsel 

van H2, co2 en sporen o2 in het donker op de volgende wijze hun 

glucose synthetiseren. 

6 H2 + co2 + 202 ___..(CH20) + 5 H20. 

"Chemosynthese 11 

Er zijn geen andere meldingen bekend van deze reactie in algen en er is 

nog geen verklaring voor gevonden. De laatste twee genoemde (alcohol mi H2) 

substraten zijn van bijzondere betekenis daar deze niet 

uit andere organismen behoeven te worden gewonnen. Nader onderzoek 

van deze mogelijkheden is zeer gewenst. 

Tenslotte is een onderzoek naar de goedkoopste oogstmethode van belang, 

in verband met de keuze van een optimale algenconoentratie~ 

(Sedimentatie Hydrocyolonen, centrifuge, ooagulatie, filtratie, 

flota.tie, enzo) 



Hoofdstuk ~..!. Gele algen. 

1. Het ontstaan van gele algen. 

Groene algen hebben een sterk doordringende geur en smaak en zeer 

intense kleur. Daze eigenschappen maken het noodzakelijk groene 

algen eerst te extraheren met methanol, alvorens ze voor oonsumptie 

geschikt zijn. (Tamura) (47) 

Bij een dergelijke extractie verdwijnen voedingsstoffen, terwijl 

tevens de kostprijs stijgto 

Bij het kweken van algen bij natriumlioht en voedingsbodem(b) werd 

geconstateerd dat de algen in plaats van donker groan, helder 

geel warden. Het uiteindelijke produkt, een liohtgeel poeder 

(reflectiespectrum zie grafiek 12),had vrijwel geen geur of smaak. 

Tamiya vond dat bij extreem hoge lichtintensiteit en verdunde 

1rlgensuspensies, algen een lichtere kleur kregen. Spoehr en Milner (45) 

kregen lichtgekleurde al~n in voedingsmedia met lage stikstof-

concentratie. 

Daar de in de literatuur vermelde omstandigheden verschilden van 

die van het eigen onderzoek, ward nagegaan wat de oorzaak was van 

het geel worden van de algen. De groeisnelheid van de gele algen 

bleek gelijk te zijn aflll die van groene algen. (grafiek 13) 

Indian een kolonie gele Chlorella pyrenoidosa in daglicht werd 

geplaatst, trad snel chlorophylvorming op. Hetzelfde gebeurde bij 

plaatsing in het donker. Alleen in Na-licht bleef Chlorella geel. 

Bij verhoging van de stikstofconcentratie ward Chlorella groen, 

0 indien de temperatuur op 25 C gehouden werd. Bij verlaging van 

0 de temperatuur tot 18 C verdween de groene kleur weer. Deze ver-

schijnaelen konden alleen begrepen worden door aan te nemen dat 

foto-oxidatie van chlorophyl optrad. 



Bij gunstige omstandigheden (hoge temperatuur- en stikstofconcentratie) 

werd echter sneller Chlorophyl gevormd dan geoxideerd. Ben aantal 

andere Chlorella en Scenedesmus soorten vertoonden dezelfde ver-

schijnselen. Bij gele algen was niet slechts chlorophyl verdwenen doch 

tevens een kleurstof gevormd. Dit bleek uit het verschil-spectrum van 

suspensies van gele- en groene alggn van gelijke concentratie (grafiek 14)o 

Carotenoiden vertonen een sterke absorptie in het gebied van 4000-5000R (20) 

Uit de grafieken 14 en 1 volgt dat een pigment was ontstaan met 

absorptie in dit golflengtegebiedo Het is waarschijnlijk dat dit pigment 

een carotenoide is geweest. Dentire & Accadia vermeldden het voor

komen van ~-carotene en het ontbreken van ohlorophyl in Dictyococous 

oinnabarinus. Chlorella en Scenedesmus vertoonden dus een dergelijk ver-

sohijnsel onder de hierboven beschreven omstandigheden. 

De samenstelling van gevriesdroogde groene en gele Chlorella ward ender-

zocht door ToN.O. te Utrecht. 

gele Chlorella groene Chlorella 

water 7,0 % 7' 5?·~ 

ruw eiwit 1 5' 5 c~ 
I 42,0 % 

Koolhydraten 17,0 % 18, 0 % 

ruw vet 48,0 % 10,0 % 
as 6,o c;~ 

I 1o,0 % 0 

ruw-celstof 0 5o!'. 
' /0 

o,o % 
TA BEL 2. 

2o Mogelijke toepassingen van gele algen. 

In gesloten systemen zeals ruimtesohepen zal de samenstelling van 

algen, welke men in symbiose met de mens wil laten leven, die van 

een optimaal dieet moeten benaderen. 



Gele algen voldoen hier beter aun en hebben bovendien minder geur 

en smaako Voor toepas~ing in gesloten systemen lijken deze gele 

algen meer geschikt. Krauss (9) vond dat sommige sterolen in alGen 

voorkomen~ De concentratie van deze sterolen was echter te 

gering voor econornische winning. Daar gele Chlorella een hoger 

vetgehalte had is het mogelijk dat het sterol-gehalte eveneens 

hoger waso Dit werd echter niet onderzocht. 
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Hoofdstuk S. Conelusies. 

1. Bij de huidige enercieprijzen en voedincsmiddelensituatie is het 

economisoh niet verantwoord om alcen op kunstlicht te produceren. 

2. Produktie van nlcen op organisch substraat, zeals ~lucoaa, is 

mogelijk en coedkoper dan op zonlicht, daar een hoge concentratie 

bereikt kan worden en de bewerkingen eenvouwig zijn. Onderzocht 

dient te warden welk substraat het goedkoopste is. 

3. Bij produktie van algen met licht treedt bij hogere concentratie 

begrenzing op, welke beschreven kan warden door een constante 

dessimilatie in het danker aan te nemen. 

4. Het is moeelijk gele algen te kweken welke, ender bepaalde om-

standiGheden, voordelen hebben boven groene ali;en. Gele algen 

bevatten minder eiwit, meer vet, zeer weinig of geen Chlorophyl 

en een extra hoeveelheid carotenoiden. 

5. Turbulentie is als middel om de lichtverzadiging te reduceren 

moeilijk economisch realiseerbaar. 

Daar de frequentie van de turbulentie hoog moat zijn is het 

noodzakelijk de amplitude laag te kiezen en dus een zeer dunne 

suspensielaag met hoge oonoentratie toe te paesen. 

3o 
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Lijst van gebruikte symbolen. 

h 

0 

-n 

c 

I 
0 

L 

w constante van Planck • 

= lichtfrequentie. 

= reactieconstante van processen welke in hat licht dienen te 
verlopen. 

= reactieconstante van processen welke ook in het danker kunnen 
verlopen. 

= diameter. 

= oppervlakte. 

= gemiddeld aantal algen. 

concentratie in g/l 

1 dC -1 = C ~in de logarithmische faae onder optimale condities.(dag ) 

= incidentele lichtintensiteit. 

= dikte van de gehele suspensiela[1.[;. 

• ~~L groeiconstante in de liniaire fase. (g/m2dag) 

D = afstand tot belicht oppervlak in de algen suspensie. 

K
D ( 1 dC ) 
I = ( C ~)D groeiconstante ter plaatse D. 

K des 

"l_ Na 

= reactieconstante van de deseimilatieprocessen. 

- rendement fotosynthese Chemisch vaatgelegde energie < 
Toegevoerde lichtenergie tuasen 4000 en7000J 

= rendement natriumlicht Uitgezonden lichtenergie Na-D lijn 
Totaal toegevoerde electrische energie 
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Aanhangsel. 

Samenatelling voedingsmedia. 

Ao Beyerinck agaro 

NH4No
3 0,33 g 

K2HP0
4 

0,2 g 

MgS0
4 0,4 g 

agar 20 g 

water 1000 ml 

B. Voedingsmedium met lage stikatof-concentratie. 

KN0
3 

0,5 g/l 

MgS0
4 

0,24 

KH2Po
4 

0,13 

EDTA 0,5 

CAC1 2 0,084 

HjB0
3 

o, 114 

Feso4.7H20 0,050 

Znso
4

.7H20 o,oss 

MnC1 2 0,014 

NH
4

Mo
4 

0,0095 

cuso
4

.5H20 0,016 

pH met NaOH ingeateld op 6. 

c. Voedingsmedium met hoge stikstof-concentratieo 

Dit medium had dezelfde samenstelling ala medium B. 

Alleen 0,5 g KN0
3 

was vervangen door 5 g KN0
3 

of 3 g Ore um. 
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