KUNSTMATIG
BLAD KAN
CHEMISCHE
PRODUCTEN
MAKEN

Onderzoekers van de TU Eindho-

ven hebben een 'kunstmatig blad•
ontwikkeld, een mlcroreactordle
zonlicht opvangt en met deze
energie een chemiKhe reactie
laat verlopen.

D

e basis van de reactor is een
luminescent sol.ar concentrator
(LSC). een plaatje van doorzichtig kunststof dat licht van de zon
opvangt en bundelt. In het plastic
van de LSC werd een kleurstof bij-

gemengd, die dient om het invallende zonlicht zo efficiënt mogelijk
in te zetten. De kleurstofdeeltjes
vangen een groot deel van het
zonnespectrum op en zenden licht
met een grotere golflengte weer uit.
Het licht heeft dan de golflengte
waar een fotokatalysator, de stof die
de chemische reactie in gang zet en
aan de gang houdt, het absorbeert.
Volgens de onderzoekers is dit een
efficiënte manier om met duurzame
energie chemische producten zoals
medicijnen te maken. Zij testten een
eenvoudige microreactor lso x so x 3
mm) met smalle kanaaltjes, omdat
in grotere reactievaten zonlicht niet
ver genoeg doordringt. Die bleek
ongeveer 10 procent van invallend
zonlicht om te zetten in voor de
reactie nuttige energie. Dr. Timothy
Noël, onderzoeksleider: MDat lijkt
misschien nietveel, maar de natuur
doet het bij de beste planten met
ongeveer 1 procent efficiëntie, dus
we doen het al beter. Er zit bovendien nog rek in." Het ontwerp kan
handig zijn voor reacties waarbij
licht een rol speelt. ·Met dit systeem
kunnen we bijvoorbeeld rose oxide
maken, een bestanddeel van parfum. Ook artemisinine, een antimalariamiddel, moet gaan lukken.~ •

Chitine komt voor in ondermeerhet
f!X'O:Skeletvan geleedpotigen, zoals
insecten en kreeftachtigen.

STUDENTEN M.AXEN BIOPLASTIC ,

MINDERW'ATERDOORLATEND

De derde Toptedor Chemie Studentencompetitie is gewonnen
door het team Perfect Package van de Wageningen Universiteit.
Het team, bestaande uit bachelorstudenten Layta Broers,
Sjoerd van Dongen en Veerle de Goederen, ontwikkelde een
nieuwe generatie bioplastics.
mdat de meeste bioplastics een broze structuur hebben en
permeabel zijn, zijn ze niet geschikt om als verpakkingsmateriaal (voor voedsel] te dienen. Perfect Package onderzocht het gebruik van bio-afbreekbare nano particl.es om de eigenschappen van deze plastics te verbeteren. De toevoeging van
chitine, een waterafstotende stof afkomstig uit schaaldieren, gaf
stabielere, sterkere, minder waterdoorlatende plastics, met verder vergelijkbare eigenschappen als 'gewoon' plastic van polyethyleen.
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Bert-Jan Lommerts, bestuurslid van de Topsector Chemie, en
Marco Waas, directeur R&D en technologie bijAkzoNobel, reikten
de prijs uit tijdens CHAINS 2016 en lichtten de keuze van de jury
toe: ·Perfect Package heeft een creatieve manier gevonden om
chemie toe te passen ten behoeve van een maatschappelijk relevante uitdaging. Dit team heeft een helder onderzoeksplan
geschreven, heeft daar bij de uitvoering van dat onderzoek uitstekend invulling aan gegeven en heeft mooie resultaten behaald."
Layla Broers is studente voeding en gezondheid, Sjoerd van Dongen studeert moleculaire levenswetenschappen en Veerle de
Goederen studeert biologie. ·we konden onderzoek doen in vier
verschillende gebouwen met verschillende apparatuur", aldus
Van Dongen. ·Het unieke van de campus is dat alles bij elkaar zit."
De Studentencompetitie wordt mede mogelijk gemaakt door
AkzoNobel, NWO en de Topsector Chemie. •
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