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ING. ENRICO LAMMERS ONDERZOEKT HAALBAARHEID MARSREIS

Man met een missie
PROCESTECHNOLOOG ING. ENRICO LAMMERS ONDERZOEKT DE TECHNOLOGISCHE HAALBAARHEID VAN EEN BEMANDE MISSIE NAAR MARS.
‘OOK AL BESTAAT BEPAALDE APPARATUUR NOG NIET, WE HEBBEN WEL EEN IDEE VAN WAT WE NODIG HEBBEN OM EEN VERBLIJF OP DE RODE
PLANEET MOGELIJK TE MAKEN.’
‘Toen ik van het idee hoorde

om binnen tien jaar een bemande reis naar
Mars te organiseren, dacht ik dat mijn opdrachtgever gek was’, vertelt ing. Enrico Lammers uit Hellevoetsluis. ‘Of hij moest een
project bij de Mars-fabriek in Veghel bedoelen
– daar zit ook heel wat procestechnologie in.
Maar na wat grappen over reiskostenvergoeding werd me duidelijk dat hij serieus was, zo
bevlogen was hij van de gedachte om een reis
naar Mars op poten te zetten. Inmiddels ben ik ervan overtuigd dat het
hem ook gaat lukken.’
Troubleshooter en ‘optimalisator’
Lammers, die een deelonderzoek
uitvoert naar de technologische haalbaarheid van zo’n Marsexpeditie, begon na een carrière bij verschillende
bedrijven in de procestechnologie in
2009 voor zichzelf. Met zijn bedrijf
pro6com streeft hij ernaar de procestechnologie te verbeteren. Volgens Lammers verschuift het accent
in de procesindustrie de komende
jaren naar kleinschaligere projecten.
Dat heeft te maken met toenemende
kosten van grondstoffen en energie,
de steeds veranderende wetgeving
en de continue focus op veiligheid
en betrouwbaarheid. Lammers
werkt vaak tegelijkertijd aan veel relatief kleine projecten, die doorgaans in een draaiende installatie
moeten worden uitgevoerd. ‘Daar
komt meer bij kijken dan bij een
nieuwbouwproject. Mijn bedrijf
biedt het netwerkverband dat efficiency en effectiviteit in zowel de engineering als de procestechnologie verhoogt.’
Dat Lammers zich warm maakt voor
de expeditie naar Mars, heeft te ma54

ken met zijn zienswijze dat procestechnologie
anders kan en moet. Problemen zijn op een
traditionele manier op te lossen, maar er bestaan ook alternatieven. Process intensification
is een begrip dat Lammers na aan het hart
ligt: apparatuur kan altijd efficiënter, veiliger
en kleiner. ‘Een voorbeeld: een klant had een
nieuw molecuul ontwikkeld en wilde dat op
industriële schaal gaan produceren. Hij
kwam met de vraag of wij de apparatuur kon-

Deze rubriek portretteert ingenieurs die iets bijzonders doen: zij werken aan een opvallende
vinding of project, vormen een inspiratie voor
hun omgeving of enthousiasmeren anderen voor
techniek.
den ontwikkelen. Het ging in dit geval om
een etherverbinding die als biotoevoeging
werd bijgemengd bij brandstof. We hebben
vervolgens twee procesontwerpen gemaakt.
De ene werkte op een conventionele
manier, de andere produceerde het
molecuul via een alternatieve, moderne route, waarbij de chemische
reactie en de scheiding werden gecombineerd in één destillatietoren,
zogenoemde reactieve destillatie.
Dat bespaart een aparte chemische
reactor en is efficiënter, maar het
ontwerp is veel complexer.’ Onder
normale omstandigheden zou een
kostenbesparing mogelijk zijn van
10 %, de nieuwe aanpak maakte een
reductie van 40 tot 50 % mogelijk.
MOLECULEN
Terug naar het Marsproject: Lammers kwam halverwege vorig jaar
samen met sparringpartner ing. Johan van der Kamp, die werkzaam is
bij Bronswerk Heat Transfer in Nijkerk, in contact met de in hun ogen
bizarre opdrachtgever, die voorlopig
buiten de publiciteit wil blijven. De
vraag van de opdrachtgever was welke moleculen er behalve die van water nodig zijn om een langdurig verblijf op Mars mogelijk te maken en
welke processtappen en apparatuur
daarbij horen. ‘Die vraag is complexer dan je zou vermoeden. Afgezien van de financiering – het gaat
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om een miljardenproject – zitten er
bepalen, of anders gezegd om de
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heel wat facetten aan. Denk aan het
grenzen van de technologie op te
ing.
OPLEIDING
vervoer: de tijd die ermee is gemoeid,
zoeken. Minstens twee zaken zijn in
HTS Chemische
het gewicht en de afmetingen, of bezijn voordeel. ‘Het gaat om het
Technologie
ter de beperkingen, van de raket. Er
scheppen van een nieuwe wereld.
PHTO Besturingstechnologie, Amsterdam Dat is een enorme uitdaging, ook
gaat eigenlijk een andere vraag aan
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vooraf, want eerst moet worden gevoor mijzelf, want daarmee zet je jedirecteur/eigenaar van
zorgd voor de condities om daar te
zelf wel op de kaart. Bovendien: als
pro6com
kunnen leven. Dat zal in een afgesloik zou afhaken, dan is er ongetwijten ruimte moet zijn, gezien de gemiddelde
feld iemand anders die erin springt. Een
temperatuur van -54 °C, de directe straling van tweede voordeel is dat de mogelijkheden van
de zon, de atmosfeer die voor 95 % bestaat uit de technologie alleen maar groter worden.
CO2 en met 10 mbar heel ijl is, en de bodem
Door dit project kan onderzoek gericht wordie 10 % ijs bevat. En daar komt de 24 uur en
den uitgevoerd. De eerste Marswagen Rover
27 minuten durende dag-nachtcyclus nog bij,
kon 150 kg aan gewicht meenemen, de tweede
waardoor de tijdsbeleving ook anders zal zijn.
250 kg en die voor dit project moet een veelMaar we denken te veel vanuit deze tijd.’
voud daarvan kunnen transporteren. Het
De gedachte om naar Mars te reizen is niet heeft minimaal een decennium geduurd
nieuw. ‘Het probleem met de initiatieven tot
voordat er een raket klaar was voor deze reis.
nu toe van de grote ruimtevaartorganisaties is Het Amerikaanse bedrijf SpaceX maakt ze nu
dat die afhankelijk zijn van de overheid. Daar- veel sneller.’
door zit er geen tempo in. Met particuliere
Een ander aspect van het project is dat er
projecten is dat een ander verhaal. Inmiddels
apparatuur nodig is die nog niet bestaat. Tijzijn we er wel achter dat we voorzieningen als dens zijn verkenningstocht moet Lammers in
zuurstof niet kunnen meenemen; die moeten beeld krijgen wat er nodig is. Hij geeft een
daar worden gemaakt.’
globaal overzicht: ‘Een compressor brengt de
Dat het plan vanwege te weinig financiële
CO2-rijke Mars-atmosfeer op de juiste druk
middelen spaak zou kunnen lopen, daar is
voor de leefomgeving. De compressiewarmte
Lammers zich wel van bewust. Hij steekt er
die daarbij vrijkomt, is nuttig te gebruiken om
niettemin veel tijd en energie in. Het blijft de
andere processtromen op te warmen. Memmoeite waard om er de reële kansen van te
branen scheiden de gasstroom vervolgens in
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voornamelijk CO2 en N2. Water kunnen we
winnen uit de bodem en door elektrolyse omzetten in O2 en H2. Vervolgens gaat het om
het mengen van zuurstof met stikstof in de
juiste verhouding om als lucht te dienen. Het
CO2 wordt met de gevormde waterstof omgezet in methaan (CH4) en water. Methaan
wordt opgeslagen als alternatieve brandstof
voor als er geen zonne-energie beschikbaar is,
bijvoorbeeld tijdens stofstormen. Verder zijn
er nog een waterzuivering en allerlei hulpsystemen nodig die de fabriek regelen en van
elektriciteit voorzien. Ook al bestaat bepaalde
apparatuur nog niet, we hebben dus wel een
idee van wat we nodig hebben. We stellen
strenge eisen aan gewicht en volume. Verder
is duidelijk dat eerst satellieten en onbemande raketten het voorwerk moeten doen om
een bemande reis te faciliteren.’
De eerste Marsmensen zullen emigranten
zijn. ‘Dat maakt het uniek: het gaat om een
reis with no return. Of er mensen naartoe willen? Ik denk het wel. Er zijn altijd mensen die
de extremen opzoeken – denk aan iemand die
rondjes zwemt in de Noordelijke IJszee of
met een handicap de Mount Everest wil beklimmen. Zo zijn er ook mensen die voor
zo’n Marsreis zijn te porren. Maar het moeten
er niet te veel worden: voor de eerste trip denken we aan vier, hooguit vijf liefhebbers.’
www.pro6com.nl
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