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Met alleen afval als grondstoffen hebben wetenschappers van de Nanyang Tech
Singapore een manier gevonden om biocement te creëren. Dit maakt het alterna
cement nog groener en duurzamer.

Het meest verrassende ingrediënt van dit biocement is urine. Samen met bacterië
verantwoord en eenvoudig recept ontwikkeld. Het biocement wordt al gebruikt in 
op de kustlijn van Singapore te versterken en rotsgravures in China te herstellen. 
wetenschappers gebruikten twee gewone afvalstoffen, industrieel carbide slib en
van zoogdieren – om deze hernieuwbare vorm van cement samen te stellen.

Milieuvriendelijk
Wanneer bacteriën worden toegevoegd en de uiteindelijke mix op grond of zand w
een verhardingsreactie plaats. Dit bindt de bodemdeeltjes tot een vast blok. Het p
biocement vereist minder energie en genereert minder koolstofemissies in verge
cementproductiemethoden. Biocement wordt geproduceerd bij kamertemperatuu
verbranden. Dat maakt het een groener, minder energie verbruikend en koolstofne

Monumentherstel
De onderzoekers zeggen dat hun biocement mogelijk een duurzame en kosteneff
worden voor bodemverbetering. Het is ook geschikt voor het verminderen van sto
woestijn of het bouwen van zoetwaterreservoirs op stranden of in woestijngebied
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van deze methode is dat de oplossing kleurloos is. Wanneer toegepast op bodem
wordt de oorspronkelijke kleur behouden. Dit maakt het bruikbaar voor het herste
rotsmonumenten en artefacten. Het biocement is al gebruikt om afgebroken stuk
de vingers van de handen van een Boeddha van de Dazu rotskunstwerken, een UN
in China.

Bron: NTU Singapore

 

DEEL DIT ARTIKEL

REACTIES

Geef een reactie

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

The Optimist
The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en
veranderen.
Meer over The Optimist > 

€9.95 

Bestel direct

€9.95 

Bestel direct

€22.99 

Bestel direct

€9.95

    

Magazine 204 Magazine 203

Met zen de planeet redden

Magazin

Wij gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te geven. Meer informatie vind je op onze privacy pagina. Privacy & Cookies

Academy Shop Artikelen The Optimist Live The Daily Podcasts Word Ab

https://theoptimist.nl/mijn-account
https://www.ntu.edu.sg/news/detail/urine-bacteria-and-calcium-a-green-and-simple-recipe-for-biocement
https://theoptimist.nl/wp/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Ftheoptimist.nl%2Fdaily%2Fbiocement-uit-urine-bacterien-en-calcium%2F
https://theoptimist.nl/author/ode-redactie/
https://theoptimist.nl/shop/magazines/magazine-204/
https://theoptimist.nl/shop/magazines/magazine-203/
https://theoptimist.nl/shop/boeken/natuur-milieu/met-zen-de-planeet-redden/
https://theoptimist.nl/shop/magazines/magazine-202/
https://theoptimist.nl/shop/magazines/magazine-204/
https://theoptimist.nl/shop/magazines/magazine-203/
https://theoptimist.nl/shop/boeken/natuur-milieu/met-zen-de-planeet-redden/
https://theoptimist.nl/shop/magazines/magazine-202/
https://theoptimist.nl/cookie
https://theoptimist.nl/
https://theoptimist.nl/academy/
https://theoptimist.nl/shop/
https://theoptimist.nl/nieuws/
https://theoptimist.nl/evenementen/
https://theoptimist.nl/daily/
https://theoptimist.nl/podcasts/
https://theoptimist.nl/word-abonnee/

