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Plasmageactiveerde 
CO2-neutrale 
brandstofproductie 

In een samenwerking van de Technische Universiteit Eindhoven (faculteit 

Technische Natuurkunde) en het FOM-instituut DIFFER (Dutch Institute for 

Fundamental Energy Research) zoeken we naar productieprocessen om CO2  

om te zetten naar een brandstof. Aan de basis van het productieproces staat 

een gasontlading. De energie die nodig is om het resulterende plasma te laten 

branden zal in de toekomst afkomstig zijn van duurzame energiebronnen. 

Een succesvolle methode zal leiden tot verminderde CO2-emissies en opslag 

376 
	 van duurzaam opgewekte energie. Richard Engeln 

CO2-neutrale brandstof 	een van de grootste milieuproblemen. 	te verminderen. Echter, economisch 
De uitstoot van kooldioxide in de at- 	Wereldwijd worden er steeds striktere 	gezien zijn we sterk afhankelijk van 
mosfeer wordt alom beschouwci als 	regels opgesteld om die CO3-uitstoot 	de fossiele brandstoffen en deze zijn 

voor een belangrijk deel verantwoor- 
5 	 10 	 15 	delijk voor de nog steeds toenemende 

uitstoot van CO,. Er is dan ook een 

	

20 	
grote vraag naar manieren om de 
netto uitstoot van CO, te verminde-
ren. Een veelbelovende manier is CO, 
omzetten in brandstoffen met hoge 

	

10 	 energiedichtheid en daarbij gebruik 
te maken van duurzame energie. Dit 
vermindert de netto uitstoot van CO,, 

7 	
0   	 • waardoor het huidige niveau van in- 

2 	 middels 400 ppm CO, minder snel 
cu 	 zal stijgen. Tegelijkertijd geeft dit een 
.F14)  a) 	 oplossing voor het fluctuatieprobleem 
a) 	10 	 dat gepaard gaat met de meeste duur- 

zame energiebronnen (zie figuur t). 
Die bronnen leveren namelijk energie 
op zeer onregelmatige tijden (wind) 
of alleen op bepaalde momenten van 

	

0 	 de dag (zon). Opslag van deze energie 
5 	 10 	 15 	kan de fluctuaties, die anders opge- 

vangen moeten worden door het ener- 

	

mei 2012 	 gienetwerk, uitvlakken. CO3-neutrale 
Figuuri De energieproductie uit zonnecellen (boven) en door windmolens (onder) in 	brandstoffen, geproduceerd met (de 

Duitsland in de derde week van oktober 2012 (www.transparency.eex.com). 	 overcapaciteit aan) duurzaam opge- 
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CO, 

wekte energie, zouden hiervoor zeer 
geschikt zijn. Deze brandstoffen kun-
nen eenvoudig worden opgeslagen in 
de bestaande opslagtanks en zijn ge-
schikt om te gebruiken in de bestaan-
de energie-infrastructuur. Daarnaast 
moeten we niet vergeten dat van ons 
totale energieverbruik we slechts 20% 

gebruiken in de vorm van elektriciteit. 
Dus om duurzame energiebronnen 
(de meeste wekken elektriciteit op) op 
nog grotere schaal te kunnen inzet-
ten, is het zeer nuttig om die elektri-
citeit energie-efficient om te kunnen 
zetten naar een brandstof. 

Manieren om CO2-neutraal 
brandstof te produceren 
Ben zonnebrandstof (solar fuel) is een 
brandstof die wordt geproduceerd 
door het activeren van gasmengsels 
door zonlicht, direct of indirect. Di-
recte manieren zijn onder andere ge-
baseerd op foto- of thermokatalyse, 
waarbij zonlicht de te converteren 
gassen (CO, en H20) in een conver-
siestap omzet naar syngas, een meng-
sel van CO en H,, of direct naar een 
brandstof. Hierbij richt het onderzoek 
zich met name op het ontwerpen van 
de nanogestructureerde materialen 
die het zonlicht moet activeren ter-
wijI de gassen er doorheenioverheen 
stromen. Ook de ontwikkeling van 
een kunstmatig blad, artificial leaf, dat 
in staat is om zonlicht en water direct 
om te zetten naar waterstof en zuur-
stof, is in voile gang. Hierbij wordt in 
feite een zonnecel in water geplaatst 
en het conversieproces, waarin dan 
H, en 0, worden geproduceerd, in 
gang gezet door de zonnecel met zon-
licht te beschijnen. Deze vorm van 
elektrolyse werkt echter minder goed 
voor CO2-dissociatie, omdat CO, heel 
slecht oplost in water. De hoogste 
gerapporteerde conversie-efficientie, 
zowel in termen van gas als energie, is 
voor de hiervoor genoemde processen 
minder dan lob.  Maar ook gebruiken 
eze methoden materialen die niet in 

aanwezig zijn (platina, pal- 
rhodium). Een andere manier 

m CO, te dissocieren is door een 
ttrische gasontlading te gebrui- 
::. Door een gasontlading, oftewel 

- 
 

:ma. te gebruiken voor de conver-
t s:iD van de procesgassen, denken 

conversie-efficientie met meer 
±- 

	

	ordegrootte te kunnen verbe- 
Het idee is om met duurzame 
-_=nnen het vermogen te le- 

r.111.0 CHO 
2 	x y z 

NEUTRAL 

FUEL 

Figuur  2  Schematische weergave van een CO, 

veren dat nodig is om het plasma te 
laten branden. 
In de conversie van CO, naar een 
brandstof is de reductie van CO, 
naar CO de stap die de meeste ener-
gie kost. Wij onderzoeken methoden 
om CO, met lage-temperatuur niet-
thermische plasma's energie-efficient 
te reduceren naar CO. Hiervoor is 
vorig jaar bij NWO door het Gebieds-
bestuur Chemische Wetenschappen 
een ECHO-voorstel gehonoreerd, 
dat aarisluit op twee lopende promo-
tieonderzoeken bij de groep Plasma 
and Materials Processing (PMP) aan 
de TU Eindhoven. Binnen een NWO-
Duurzaam project werken het FOM-
instituut DIFFER, de TU Eindhoven 
en de Radboud Universiteit te Nijme-
gen (Giel Berden) samen aan de ver-
volgstappen die moeten leiden tot een 
energie- en gasefficiente zonnebrand-
stofproductie. 

Op weg naar CO,- 
neutrale brandstoffen 
De traditionele manier om vloeibare 
brandstoffen te produceren is via syn-
gas, dat geproduceerd wordt uit me-
thaan en water (steam reforming) of me-
thaan en CO, (dry rd-orming). Uit het 
geproduceerde syngas wordt vervol-
gens een vloeibare brandstof (C,I-1,04) 
gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld via het 
Fischer-Tropsch-proces; een proces 
dat voor de chemische industrie sinds 
jaar en dag de basis vormt voor veel 
productieprocessen. Hierbij wordt 

H20 
-neutrale brandstofcyclus. 

een katalysator gebruikt om het pro-
ces te activeren. De basis van deze 
processen is een fossiele brandstof. 
Bij PMP gaan we een productiepro-
ces voor brandstoffen onderzoeken 
waarbij aan de basis CO, en water of 
waterstof staat. Duurzame energie-
bronnen leveren de energie die nodig 
is om het CO, te reduceren (en/of wa-
terstof te produceren uit water) naar 
bijvoorbeeld dimethylether, methanol 
of ethanol. De CO, die vrijkomt bij het 
gebruik van de brandstof wordt opge-
vangen en vormt (weer) de basis voor 
de start van het productieproces. Op 
deze manier ontstaat een CO2-neutra-
le brandstofcyclus (zie figuur 2). 

Aan de basis van ons CO3-neutrale 
brandstofproductieproces staat een 
plasma. We moeten dit plasma opti-
maliseren op zowel energie- als gas-
efficientie. Wij richten ons de eerste 
jaren met name op energie-efficientie. 
Energie-efficientie is gedefinieerd als 
de minimale energie die nodig is om 
de reactie CO, —> CO + a/2 0, te doen 
plaatsvinden gedeeld door de energie 
die het plasma verbruikt per CO3-mo-
lecuul. Om dat te optimaliseren is in 
eerste instantie van belang dat we het 
vermogen geleverd door de voeding 
optimaal inkoppelen in het plasma. 
Vervolgens moet we er voor zorgen 
het ingekoppelde vermogen optimaal 
te gebruiken om het CO, te reduce-
ren naar CO en 0,. In een p,asma 
worden de vrije elektronen als eerste 
verhit. Afhankelijk van de energie 
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van de elektronen zullen botsingen 
met CO, leiden tot interne aanslag 
(ro-vibrationeel en/of elektronisch), 
ionisatie of dissociatie. Van de laat- 
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	ste twee processen is bekend dat de 
energie-efficientie heel laag is. Rus-
sische onderzoekers rapporteerden 
al in de jaren tachtig hoge energie-
efficientie door plasma te gebruiken 
met relatief lage elektronentempera-
tuur (ongeveer ia 2 eV) [2]. Het idee is 
dat botsingen tussen elektronen met 
die temperatuur en CO3-moleculen 
leidt tot vibrationele excitatie van de 
moleculen. De CO3-moleculen krijgen 
door onderlinge botsingen van vibra-
tioneel aangeslagen moleculen en/ 
of door botsingen met elektronen zo 
veel vibrationele energie dat dissoci-
atie optreedt. Om vervolgens de hoog-
ste efficientie te behalen moet het 
atomaire zuurstof dat ontstaat bij de 
dissociatie gebruikt worden voor de 
reductie van andere CO3-mo1eculen. 
Het is daarom van belang om het pro-
ces waarin twee zuurstofatomen mo-
leculair zuurstof vormen (en ozon als 
bijproduct) te onderdrukken ten gun-
ste van dit dissociatieproces. Wij on-
derzoeken strategieen om plasma te 
genereren met een verdelingsfunctie 
van de elektronenenergie die gunstig 
is voor het vibrationeel oppompen van 
CO,. Dit moet leiden tot dissociatie en 
tegelijkertijd tot het belemmeren van 
0-associatie naar 0„ waardoor 0 be- 

schikbaar blijft voor het dissocieren 
van CO,. 

CO2-plasmachemie 
doorgronden 
Om strategieen te kunnen toetsen, die 
op basis van plasma moeten leiden 
tot energie-efficiente CO, dissociatie, 
moeten we de chemie in het CO3-plas-
ma in situ kunnen bestuderen. Hier-
voor maken we onder andere gebruik 
van op lasers gebaseerde meettech-
nieken. Zo kunnen we met behulp van 
zogenaamde quantumcascadelasers 
met een heel hoge tijdresolutie mole-
culen meten in het infrarode deel van 
het spectrum. Dit stelt ons in staat om 
de chemie in de plasmareactor te be-
studeren als functie van de extern in-
stelbare parameters zoals gasstroom, 
druk en ingekoppeld vermogen. Ook 
werken we aan de bepaling van de 
elektronendichtheid en -temperatuur 
in het plasma door gebruik te ma-
ken van Thomsonverstrooiing, een 
techniek gebaseerd op de elastische 
verstrooiing van fotonen aan vrije 
elektronen. Een Fourier-transform-
infraroodspectrometer (FTIR) stelt 
ons in staat om de gascompositie 
te bepalen van de gasstroom na het 
doorlopen van de plasmareactor. 

De plasmareactoren 
Tijdens het onderzoek maken we ook 
gebruik van verschillende plasmare- 

actoren. In de ene reactor genereren 
we het plasma door een dielektrische-
barriereontlading (DBD), in de andere 
door microgolfexcitatie. In beide ge-
vallen wordt wisselspanning gebruikt 
om het plasma te ontsteken en te la-
ten branden. De gebruikte frequen-
ties liggen rond de Ioo kHz voor de 
DBD. Voor de microgolfontlading is 
2,54 GHz een typische frequentie, net 
zoals in een keukenmagnetron, dus 
25.000 keer hoger dan voor de DBD. 
Het grote verschil in excitatiefrequen-
tie leidt ook tot significant andere 
plasmaeigenschappen en elektronen-
energieen. 
In de DBD genereren we het plasma 
tussen twee kwartsplaatjes (het di-
elektricum) om te voorkomen dat er 
een hete maar inefficiente boogont-
lading tussen de elektroden ontstaat. 
De CO-dichtheid kunnen we bepalen 
uit het FTIR-absorptiespectrum van 
het gasmengsel nadat het door de 
reactor is gestroomd. Een voorbeeld 
van zo'n spectrum is te zien in figuur 
3 (onderste figuur). De grijze spectra 
zijn gemeten zonder plasma (plasma-
uit), de zwarte spectra zijn de verschil-
metingen tussen plasma aan en uit. 
In oranje zijn de berekende spectra 
getekend. Dat er naast CO ook ozon 
(03) wordt gevormd is te zien aan her 
andere spectrum in figuur 3 (bovenste 
figuur). Voor de condities waaronder 
deze metingen zijn verricht, komt de 
efficientie van het CO3-naar-CO-om-
zettingsproces uit op ongeveer 5%. 
Voor een succesvolle toepassing moet 
deze efficientie nog veel hoger wor-
den. De plasmareactor is echter nog 
niet geoptimaliseerd voor energie-
efficientie, maar veel meer voor het 
optimaal kunnen bestuderen van het 
plasma en de chemie. Uit onderzoek 
naar DBD-reactoren blijkt vooral dat 
de energie van de elektronen niet in 
het optimale bereik zit om de vibratio-
nele excitatie van de CO3-mo1eculen te 
stimuleren [r]. Hiervoor zijn plasma's 
met hogere frequenties (bijvoorbeeld 
microgolfontladingen) beter ge-
schikt. In figuur 4 is een vergelijking 
van de energie-efficienties te zien als 
functie van de gemiddelde energie die 
per molecuul CO, wordt ingekoppeld 
in de verschillende plasmareactoren. 
Met de opgedane kennis zullen we bij 
DIFFER een microgolfreactor ontwik-
kelen die uiteindelijk grote hoeveelhe-
den CO, met hoge energie-efficientie 
kan omzetten naar een brandstof. Als 

GoMengte [gm] 
10.0 
	

9.8 	9.6 
	

9.4 

Figuur 3 FTIR-absorptiespectra van de gasstroom door de DBD (dielektrische-barriere-
ontlading) met plasma-uit (grijs), na behandeling door de DBD en gecorrigeerd 
met plasma-uit-spectrum (zwart). De simulatie in de grafieken (oranje) laat het 
spectrum van 03  (boven) en CO (onder) zien. 
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dat lukt, hebben we niet alleen een 
manier om onze totale CO3-uitstoot 
te verminderen, maar kunnen we oak 
duurzaam opgewekte energie gelijk-
matiger toevoeren aan het bestaande 
energiedistributienetwerk. 

De volgende personen zijn nauw be-
trokken bij het in dit artikel beschre-
ven onderzoek: Florian Brehmer (AFS 
GmbH, Duitsland), Bart Klarenaar 
(TU/e), Srinath Ponduri (TU/e), Ste-
fan Welzel (DIFFER en TU/e), Gerard 
van Rooij (DIFFER) en Dirk van de Be-
kerom (DIFFER). 
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Efficientie van CO-splitsing in verschillende plasmareactoren: DBD-reactoren 
komen vaak niet boven 10% (gearceerd, [1]) terwijI voor microgolfontladingen 
energie-efficienties tot 80% gerapporteerd zijn [2]. 

Figuur 5 Een uit kwarts gemaakte DBD-reactor. Speciaal voor de foto is stikstof gebruikt. Een puur CO3-plasma 
straalt veel minder zichtbaar licht uit. Het plasma van puur stikstof wordt tussen twee vlakke elektroden 
gegenereerd en straalt blauw licht uit. De groene emissie wordt veroorzaakt door verstrooiing van een 
laserbundel, afkomstig van een vaste-stoflaser, die door de reactor wordt gestuurd. Hiermee meten we in 
het plasma de elektronentemperatuur en elektronendichtheid, en ook de temperatuur en dichtheid van 
het gas. 
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