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Konstgfort löv ska ge alternativ
Växter har ett fiffigt
sätt att göra energi av
solliuset - fotosyntes.
fohannes lfessingers
forskargrupp vid Umeä
universitet försöker att
härma fotosyntesen.
ilälet är ett "konstgiort
löY" som gör vätgas av
sollius - ett rent bränsle
vars enda avfallsprodukt
är vatten.

- Vi vill utveckla en manick
som konverterar solenergi
direkt till ett bränsle som
gär att lagra. Inspirationen
far vi fran naturen och foto-
syntesen, men vi f<irs<iker
korta vägen frän solljus till
bränsle, sägerhan.

Nyligen beviljades fors-
kargruppen, i dagsläget sju
personer, 40,3 miljoner kro-
nor i anslag frän Wallen-
bergstiftelserna. Anstaget
gör det möjliet ör gruppen
av växa och fä luft under
vingarna. I det nya projektet

"Vi vill utveckla en manick som
konverterar solenergi direkt till
ett bränsle som gär att lagra.
Inspirationen fär vi frän naturen
och fotosyntesen."
fohannes lrlessinger vid Umeä uniyersitet,

I

ska de samarbeta med fors-
kare inom bland annat fysik,
matematih och växtff siologi
vid Umeä universitet.

Kunna lagra energin
Själv har Johannes Mes-
singer i mänga är uforskat
hur vatten delas upp till syre
och väteliknande produkter
i den naturliga fotosyntesen.
Att ftirsüi det i detalj är näd-
vändigt ör att kunna härma
prlocessen.

Iddn att apa efter växter-
nas solljusomvandling är in-
te unik, de senaste aren har
forskare världen över frir-
sökt.

- En forskargrupp vid
MIT i Cambridge, USA, har
precis publicerat resultat
om ett "konstgiort löv". Den-
na ftirsta variant är inte sä
effektiv, men resultaten
uppmuntrar fcir de visar att
grundiddnfunkar.

TYaditionella solceller är
ett sätt att ta vara prä sol-
energi, men det är svärt att
lagra elenergin, vilket be-

hövs i norr där solen knappt
syns till under länga vinter-
mänader. Därför sneglar
forskarna pä växters finurli-
ga sätt att i bladen suga ät
sigsolenergin.

Men, medanväxten gören
massa annat som att växa
och fortplanta sig, vill fors-
karna ta raka steget till
bränslet. De frirsöker ut-
veckla ett membran, ett löv-
Iiknande skikt, som doppat i
vatten kan stä och absorbera
sol{us och sedan dela upp
vatten i väte och syre.

- Vätet blir vär energibä-
rare, när man ftirbränner
det med syre igen blir det
vatten, sä allt grir runt i en
komplettcykel.

Vanliga metaller
De jobbar nu pä membra-
nets egenskaper, bland an-
nat behövs pä dess yta lämp
liga metaller som katalysa-
torer fcir att snabba pä pro-
cessen.

- Utrnaningen är att göra
membranet tilräckliet bil-
ligt att användas i stor skala,
säger Johannes Messinger.
Vi färsöker använda metal-
krr dot finns gott om pä jor-
rk'rr, till lxr.mpcl mangan
rx:h kolxrll.

En växt karr nrllirrr.r.ir stll
fotosyntesmaskineri om tlcl
gär sönder. Denna meka-
nism gär inte att härma, där-
fär mäste konstgiord foto-

Professor fohannes Messingers forskargrupp vid Umeä universitet arbetar med att härma fo-
tosyntesen i ett "konstgiort löv", ett membran som kan producera lagringsbar vätgas som
framtida energikälla. FoTo: KTNNETH sANDELINis,

'.,,J1

syntes göras mer stabil
i grunden än naturens.

Har fem är pä sig
'l'rll lxr.rrrpr,l 11:ill'r dct att ut-
lirrtttir ktrlrrlvsrrlorr.t.n:r sji att
dessa intc giir rr;4r r rrrk
i energiomvandlingen.

Att fä fram alternativ till

olja och kol brädskar. Jo-
hannes Messinger ser sol-
energi som den mest logiska
vägen att gä. Wallenbergstif-
telsens anslag är femärigt.
Pä den tiden ska forskarna
l;i lr';rrn t'n prototyp till det
"kottsl glorr ltr li rvct ".

-Vi komrncr irlt joblxr viil

digt härt fcir att klara detta
och jag är övertygad om att
det kommer att gä.
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bränsleform
Detta är fotosyntesen
. Växters

sätt att om-
vandla sol-
tjus titl ke-
miskt bun-
den energi.

. Med hiälp
av kloro-
fyu, det
gröna i bla-
den, absor-
berar väx-
ten lius.

. Ljusenergin används sedan för att sönderdela vatten och kol-
dioxid, sä att kolhydrater bildas. Under processen frigörs sy-
re, som en slags avgas.

. Aven alger och vissa bakterier skaffar sig energi genom foto-
syntes.

FAKTA

fohannes
Messinger

Alder: zrg är.
Yrke: Professor i biolo-
gisk kemi.
Kommerfrän: Berlin,
Tyskland.
Bor: Hus pä Tomtebo.
Famili: Fru och fyra
barn, tre döttrar och
en son i äldrarna
11-19 är.
Gör pä fritiden: Foto-
graferar, ioggar, pyss-
lar i trädgärden och
äker skidor pä vintern.
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