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Professor Johannes Messinger
Biologisk kemi , Umeå universitet

Det artificiella
lövet
Många forskargrupper i världen arbetar
med artificiell fotosyntes. Drömmen är

att lära av den naturliga fotosyntesen och

att med solen som utgångspunkt skapa en
långsiktigt hållbar och ren energikälla både
för elektricitet och produktion av bränsle.
    Vid Umeå universitet är forskare inom
många discipliner engagerade i att utnyttja
solljuset för att spjälka vatten. Ett stort
projekt gäller ett tryckbart membran som när man lägger det i vatten - utvecklar syre
på ena sidan och väte på den andra, när
solen lyser.
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FOTOSYNTES

text  LARS ALVEGÅRD

JOHANNES MESSINGER,

ångrat mitt val. I Umeå finns mycket goda möjligheter att

professor i Biologisk

samarbeta med andra grupper inom exempelvis fysik, kemi

kemi vid Umeå universi-

och biologi. Artificiell fotosyntes är ett utpräglat interdisci-

tet, kommer från Berlin

plinärt forskningsfält med mycket stor framtidspotential.

där han doktorerade.

– Vi arbetar med två forskningsinriktningar, berättar

Sedan blev det olika

Johannes Messinger. Den ena handlar om att studera den

postdocs i Australien, England och USA, innan han fick en

naturliga fotosyntesen - därför att vi tror att vi kan lära oss

tjänst vid Max Planck Institutet i Müllheim. Därifrån flyt-

mera av den - och den andra inriktningen är att utveckla

tade han till Umeå. Men det var väl knappast klimatet som

artificiell fotosyntes för att spjälka vatten med hjälp av ljus-

lockade honom till Norrland?

energi och därmed kunna producera någon form av bränsle.

– Nej, skrattar han, däremot forskningsklimatet. Jag

– Jag startade min forskarkarriär med studier av den

hade lärt känna några Umeå-forskare och de bjöd mig hit.

naturliga fotosyntesen. Det var när jag flyttade till Umeå

Jag hade faktiskt också ett erbjudande från London, men

som jag på allvar började engagera mig även i artificiell

möjligheterna i Umeå lockade mig mer. Och jag har inte

fotosyntes.

Tryckbart membran

ciella lövet” förflyttar sig de positiva laddningarna till den

– Målet är att utveckla ett tryckbart membran som kan läg-

ena sidan av membranet och de negativa till den andra. För

gas i vatten och med ljusets hjälp skapa syre på ena sidan av

att kunna nyttiggöra ett bredare spektrum av solljuset har

membranet och väte på den andra. Att omvandla solljus till

vi utvecklat nya färgpigment, eller kromoforer, det vill säga

elektrisk energi är ju viktigt för en del av vårt energibehov,

molekyler vars struktur tillåter elektronerna att exciteras. Vi

men vi behöver också bränslen, både för att lagra solenergi

har också arbetat med att kombinera kolnanostrukturen i

och som drivmedel. Då är väte det enklaste och renaste att

den organiska solcellen med olika katalysatorer för spjälk-

producera.

ning av vatten.

Ännu handlar det givetvis om laboratorieförsök, men i

– I min grupp studerar vi specifikt just olika katalysato-

framtiden är målet att det skall gå enkelt att skala upp tek-

rer för att spjälka vatten. Vi försöker förstå vad som händer

niken och det kräver att den är stabil, effektiv och billig. Då

i detalj och att hitta metoder att förbättra funktionen ytter-

kan den bli verkligt intressant till och med på global nivå.

ligare. Vi arbetar främst med metalloxider, eftersom de är

– Solljuset absorberas i ett färgpigment och energin från
ljuset skapar positiva och negativa laddningar. I ”det artifi-

stabila och kan skalas upp. På lång sikt är det ju inte bra att
använda sällsynta metaller, såsom rutenium eller iridium,

Professor Johannes Messinger och
Guangye Han, Umeå universitet
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utan vi vill använda katalysatorer av mangan, kalcium eller

i framtiden. Skillnaden i vad man kan få ut av solenergin i

kobolt som finns i stor mängd och fungerar för kommande

Sahara jämfört med till exempel Umeå är ca en faktor två

uppskalning.

till tre över en årscykel.

– Vårt huvudkoncept handlar ju om organiska solceller, men vi har faktiskt också en
postdoc i min grupp som arbetar med att modifiera kiselsolceller för att passa vårt koncept
med ”artificiella löv”. Detta sker genom att addera ett extra skikt av vismutvanadat (BiVO4)
samt två katalysatorskikt för väte- respektive
syreproduktionen.

Verkningsgraden mångfacetterad
– Växtfotosyntesen har en verkningsgrad på
endast någon procent från solljus till bränsle,
men växterna använder ju fotosyntesen även
för att växa och föröka sig. Rekordet för
oorganiska solceller är över fyrtio procents

”Jag ser goda möjligheter för att
denna teknik kan
få stor betydelse
för världens framtida, rena energiförsörjning.

verkningsgrad från ljus till elektricitet i labo-

16

– När man pratar om verkningsgrad är det också viktigt
att komma ihåg att solstrålningen är intermittent. Det innebär
ju att man även behöver kunna
lagra energin, till exempel i
bränslen. Just nu expanderar
intresset för el-bilar, men fokus
kan istället mycket väl komma
att flyttas till vätgasdrift eller
andra bränslen producerade
med solenergi. Dels handlar det
ju om räckvidd och laddningsmöjligheter, men också om att
de flesta batterier innehåller
sällsynta metaller som det kan

ratoriemiljö och ungefär hälften för kommersiella solceller.

bli brist på. Väte kanske inte är det optimala bränslet, men

Organiska solceller har en verkningsgrad på kanske en tred-

det är en bra utgångspunkt. Man kan också använda andra

jedel av det, men vi kommer antagligen upp i 10-20 procent

katalysatorer och tillverka till exempel metanol eller etanol.
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Framtida ingenjörslösningar
– När vi väl får vårt koncept ”artificial leaf” att fungera
och bli optimerat, så återstår naturligtvis en mängd mera

– Jag ser goda möjligheter för att denna teknik kan få
stor betydelse för världens framtida, rena energiförsörjning,
avslutar Johannes Messinger. •••

ingenjörsmässiga problem, konstaterar Johannes Messinger. I laboratoriet bubblar ju bara vätet och syret upp i två
behållare, men i stora fullskaleanläggningar är det troligt att
man kommer att komprimera gaserna innan transporten i
gasbehållare eller pipeline. Syret kommer eventuellt bara att
släppas ut i atmosfären. Men det beror på marknadspriset.
– Även designen är ju en ingenjörsmässig fråga. Jag kan
tänka mig att storleken på de första kommersiella solcellerna utifrån vårt koncept blir ungefär som för dagens kiselsolceller för att enkelt anpassas till hustak på noll-energihus.
– Den största utmaningen är att kombinera alla delar till
ett system med bra verkningsgrad och att skapa en långsiktig stabilitet. Jag tror att vi inom några år har nått en
komplett förståelse av den naturliga fotosyntesen som en

För mer information:
http://www.youtube.com/watch?v=-kuKa1VkNkg
hogbom@dbb.su.se
johannes.messinger@chem.umu.se

bra utgångspunkt och att vi inom ungefär samma tidsrymd
också kan demonstrera ett komplett system för artificiell
fotosyntes med god verkningsgrad. Sedan behöver vi nog
ytterligare några år för optimeringar på systemnivån.
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