Sneller van biomassa tot waterstof
Waterstof gaat mogelijk een belangrijke
rol spelen in de duurzame energievoorziening van de toekomst. Onder leiding
van onderzoekers van Wageningen UR
Food & Biobased Research worden de
eerste stap gezet naar commerciële
productie van waterstof uit biomassa
met behulp van bacteriën.

waterstof per dag geproduceerd, vertelt
Pieternel Claassen. Ze is biotechnoloog en
projectleider van onderzoeken op dit gebied.
Het nieuwe project HyTIME heeft als doel een
continue productie te halen van tenminste
één tot tien kilo waterstof per dag. Om dat te
halen, is een grotere installatie van vijfhonderd
liter en een grotere omzetsnelheid nodig. Eén
van de problemen die daarvoor moeten worden opgelost, is dat de gebruikte bacteriën
Het kan nu nog alleen op kleine schaal en
niet graag in grote concentraties bij elkaar
duurt lang, het fermentatieproces waarbij
bacteriën biomassa in zuurstofloze omstandig- zitten. Ook worden ze afgeremd door de
waterstof die ze zelf produceren. Om de bacheden, omzetten in waterstof. Ze werken wel
teriën toch goed aan het werk te krijgen en te
al aardig efficiënt: driekwart van de waterstof
houden, maken de onderzoekers samen met
die biomassa als stro, keukenafval of resten
gespecialiseerde bedrijven om te beginnen
uit de voedingsmiddelen industrie in theorie
een installatie waarin de bacteriën op films
bevat, kan er uitgehaald worden.
zitten. Daarnaast wordt in de nieuwe installatie
In de installaties in de laboratoria van Food &
de geproduceerde waterstof zo snel mogelijk
Biobased Research wordt nu in een reactor
afgevoerd. Een ander belangrijk onderdeel van
van een liter iets meer dan een halve gram

het project is het opwerken van het product
tot bijna zuivere waterstof.
HyTIME is onderdeel van een Europees
publiek-private samenwerking, The Fuel Cells
and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). Het
project is gestart in januari 2012 en loopt drie
jaar. Daarna volgen nog twee fases van elk
minstens twee jaar waarin een demonstratiemodel en een industriële installatie gemaakt
worden. Over zeven tot tien jaar kan het
systeem in praktijk gaan werken en kunnen
bestaande biogasinstallaties bij boeren
omgebouwd gaan worden tot waterstofinstallaties, verwacht Claassen.

Informatie:
Contact:

www.hy-time.eu
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Uit elkaar geplukt levert zeewier meer op

Zeesla is mogelijk een bron van brandstof, eiwitten en oplosmiddelen.

Onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased Research zijn erin geslaagd
om twee soorten zeewier te raffineren. Het levert naast een goede hoeveelheid
biobrandstof ook interessante polymeren, eiwitten en oplosmiddelen op.
In het onderzoek is om te beginnen van vier
soorten inheemse zeewieren de samenstelling bepaald. Drie van de soorten werden in
het wild geoogst voor de kust bij Ierland, de
vierde kwam van de zeewierboerderij in de
Oosterschelde die zeewieren kweekt. Daarna
is voor de twee meest veelbelovende soorten
zeewier een strategie uitgewerkt om ze in
verschillende componenten uiteen te laten
vallen. ‘Omdat de zeewieren zo blijken te
verschillen in samenstelling, moet voor iedere
soort een aparte raffinagestrategie worden ont-

wikkeld’, aldus Ana López Contreras van FBR.
Het blijkt goed mogelijk om de suikers uit suikerwier (het bruinwier Saccharina latissima) via
fermentatie om te zetten naar butanol, met
een hoge opbrengst. Ook uit het perssap
kan butanol worden gewonnen. ‘De voedingsindustrie gebruikt een component uit dit bruinwier al als geleermiddel. Wij hebben daarom
gekeken naar de ongebruikte fracties, zoals
de suikers. Andere polymeren zijn mogelijk
te gebruiken voor plastic. Ze zijn alleen nog
moeilijk afbreekbaar, dat vraagt dus nog
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meer werk’, vertelt López Contreras.
Het tweede zeewier, Ulva lactuca, dat ook
bekend is als zeesla, heeft een heel andere
samenstelling dan suikerwier. Dit groene
zeewier is rijk aan eiwitten en andere suikers,
vooral ramnose. Ook deze blijken goed te
fermenteren naar butanol, maar via een andere
route dan het bruinwier. Lopez: ‘Het mooie is
dat daarbij ook een interessant oplosmiddel
wordt gevormd. En de eiwitten zijn rijk aan
essentiële aminozuren die de voer- en voedingsindustrie zou kunnen gebruiken.’ In een ander
project wordt nu gekeken naar toepassing van
die eiwitten. ‘We praten met bedrijven over het
gebruik van deze fracties.’
De komende twee jaar wordt nog onderzoek
gedaan naar de economische aspecten van de
zeewierraffinage en een levenscyclusanalyse
gemaakt. López Contreras ziet het met vertrouwen tegemoet: ‘Vergeleken met lignocellulose is zeewier een stuk makkelijk te raffineren.’
Op 18-19 september wordt in Zeeland een
internationaal congres over het verbouwen van
zeewier gehouden, zie www.seagriculture.eu.
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