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Chemische fabriek op mars: toekomstmuziek? De twee Nederlandse bedrijven
Bronswerk Heat Transfer bv en pro6com bv zijn nauw betrokken bij een onderzoek
naar de technische haalbaarheid van een chemische fabriek op Mars.
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Bemande missies naar Mars
Mars is de vierde planeet in ons zonnestelsel. De
afstand ten opzichte van de aarde is circa 80 miljoen km. Het idee om bemande missies naar deze
rode planeet te sturen is niet nieuw. In 1989 heeft
de NASA een groep wetenschappers gevraagd om
de kosten van een dergelijk project te bepalen. De
astronauten zouden alle benodigde componenten
zoals water en zuurstof vanaf aarde meebrengen.
Al snel werd duidelijk dat dit financieel geen haalbare kaart was. De NASA heeft dit programma kort
daarna gestopt. Inmiddels is duidelijk dat het ook
niet noodzakelijk is om alle componenten vanaf
aarde mee te brengen. De planeet bevat immers een
atmosfeer die bruikbare moleculen bevat (Tabel 1).
Sindsdien is veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden om deze natuurlijke moleculen ter plekke te
benutten of om te zetten in andere bruikbare. Dit
principe wordt In-Situ Resource Utilization (ISRU)
genoemd. Een ISRU is een deel van een groter
geheel waarbij een atmosfeer wordt gecreëerd
waarin mensen kunnen leven, het Environmental
Control and Life Support System (ECLSS). Er zijn studies uitgevoerd waarbij (theoretisch) een vrijwel
volledig gesloten eco-systeem kan worden nagebouwd. Hierbij wordt zelfs voedsel gecreëerd uit de
fecaliën en de urine van de astronauten via formaldehyde dat wordt omgezet in glycerol en suikers.
Een ISRU levert de moleculen aan het ECLSS.
De onderzoeken richten zich doorgaans op een heel
specifiek apparaat in het systeem, maar voor zover
bekend is er nooit eerder een studie gedaan naar
een volledig proces, of is hier in ieder geval weinig
tot niets over gepubliceerd.

Plan van aanpak
Het wordt je niet elke dag gevraagd om een fabriek
te ontwerpen die zich niet op deze aarde bevindt.
Hoe pak je zoiets aan? Johan van der Kamp en
Enrico Lammers hebben eerst een brainstorm sessie gehouden. Wat zijn belangrijke aspecten als je
een normale chemische fabriek bouwt? Procesveiligheid, kapitale- en operationele kosten, betrouwbaarheid, grootte van apparatuur zijn typisch van
dit soort items. Deze items zullen hoe dan ook
terugkomen in een ontwerp voor een fabriek op
Mars. Over de belangrijkheid van die items valt
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uiteraard te twisten en het maakt niet perse uit
welk item op nummer 1 of 2 staat. Na een aantal
discussies werd toch een ranking bepaald. Zo is het
op aarde doorgaans zo dat grotere apparatuur een
voordeel van schaalvergroting biedt. Het is niet
voor niets dat chemische fabrieken zo groot zijn.
Voor een missie naar Mars moet de apparatuur juist
zo klein mogelijk zijn, anders is het bij voorbaat
kansloos. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn
daarentegen weer veel minder belangrijk dan voor
een plant op aarde. Het begrip betrouwbaarheid
heeft ook een andere lading: op aarde is het voornamelijk een economisch belang, op Mars is het
van levensbelang; toch een essentieel verschil.

Process Intensification
Aangezien minimale grootte en optimale betrouwbaarheid van apparatuur als belangrijkste items
werden gekozen, kwamen we er al snel op uit dat
we gebruik gingen maken van Process Intensification (Nederlands: proces intensivering) waar mogelijk (zie inzet: kleiner, goedkoper en veiliger). Process
Intensification houdt zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe, kleinere apparatuur waarmee een
enorme verbeteringen in productie-efficiëntie kan
worden bereikt. Dit vakgebied zal in de toekomst
enorm bijdragen aan het duurzaam opereren van
petrochemische fabrieken en andere procesindustrie. Zoals gezegd, deze technologie is ook bij uitstek geschikt om de doelstelling van het minimaliseren van het volume en gewicht van een fabriek
voor een bemande missie naar Mars te realiseren.

Soil

Atmosphere

Item
Density (kg/m3)
Water content (wt%)
Composition (mol%)
CO2
N2
Ar
O2
CO
H2O
Ambient pressure (mbara)
Average ambient
temperature (°C)

Quantity
2000
10

95,32
2,7
1,6
0,13
0,07
0,03
Dust
10
-25 (Min./Max. -140/20)

Tabel 1. Belangrijkste gegevens bodem- en atmosfeersamenstelling oppervlak van Mars
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betrokken bij ontwikkeling chemische fabriek Mars

hoog niveau
De ISRU
levert de
moleculen aan
de Habitat

Legenda
1. ARS = Air Revitalisation System:
Deze unit zorgt voor de reductie van de CO2
concentratie in de atmosfeer van de Habitat en
regelt de juiste luchtkwaliteit.
2. OGS = Oxygen Generation System:
Productie van O2
3. WRS = Water Recovery System:
Unit om het afvalwater vanuit de Habitat te
zuiveren en vers water aan de Habitat te leveren
4. GSS = Gas Separation System:
De unit die de gassen voorbehandelt die aan de
ARS worden gevoed.
5. Storage = Buffertanks:
Om de gevormde componenten op te slaan.
6. Auxiliary Systems = Hulpsystemen:
zoals de automatische regelsystemen en de energievoorziening
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Figuur 1. Deelsystemen waaruit de ISRU is opgebouwd (zie voor de afkortingen de legenda hiernaast)

Globale opbouw van het proces
De ISRU bestaat uit een aantal deelprocessen die geïntegreerd met elkaar werken (zie Figuur 1). De diverse
deelsystemen leveren de voor het menselijk leven
noodzakelijke moleculen aan de leefomgeving waarin
de astronauten leven, de zogenaamde Habitat.
De Mars atmosfeer wordt middels een meertrapscompressor met tussenkoeling van 10 mbar op de
druk gebracht die heerst in de Habitat (0,7 bar).
Hierbij wordt de compressiewarmte benut om
andere stromen op de juiste temperatuur te brengen. De Marsatmosfeer wordt in meerdere trappen
middels membraan units gescheiden in hoofdzakelijk N2 en CO2. De N2 wordt gebruikt om de Habitat
op de juiste druk te houden en als basis voor de
luchtvoorziening. De CO2 wordt gevoed aan een
reactorsysteem en met H2 omgezet in CH4 en H2O.
Het gevormde water wordt samen met vers water
op simpele wijze, middels elektrolyse gedeeltelijk
omgezet in H2 en O2. De zuurstof wordt in de juiste
samenstelling gemengd met de N2 om als lucht te
dienen voor de Habitat. De waterstof wordt met
de CO2 uit het voedingssysteem en uit de Habitat
gemengd en aan een reactor gevoed. De moleculen
die niet direct in het proces worden gebruikt, worden tot hun condensatietemperatuur afgekoeld en
cryogeen opgeslagen. De watervoorziening tenslotte, wordt als volgt geregeld: De rover (het voertuig
dat op Mars rondrijdt) graaft een hoeveelheid grond
op uit het Mars oppervlak en stort dit in een oven.
De grond is rijk aan water in de vorm van kristallen.

Dit ijs smelt vervolgens, wordt verdampt en weer
gecondenseerd en garandeert een schone, bacterievrije watervoorziening. Afvalwater uit de Habitat
wordt middels een osmose/omgekeerde osmose unit
gezuiverd en hergebruikt in de Habitat en aan de
elektrolyse unit gevoed.
De benodigde energie voor het proces wordt verkregen uit zonne-energie, opgewekt in gemiddeld 7-12
uur per etmaal (de dag-nachtcyclus op Mars duurt
24 uur en 27 minuten).

Verwijdering van CO 2

CO2 is een molecuul dat normaal in de buitenlucht
voorkomt. De mens heeft het zelfs nodig om te kunnen ademen. CO2 geeft een signaal aan de hersenen
dat er ademgehaald dient te worden. Bij hogere
concentraties wordt CO2 echter gevaarlijk. Bij 5000
ppm krijgen mensen hoofdpijn, bij 100.000 ppm
verliest men het bewustzijn binnen 10 minuten en
bij concentraties vanaf 200.000 ppm kan de dood
het gevolg zijn. De astronauten leven in een afgeProcess intensification
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Figuur 2
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sloten leefomgeving en ademen continu CO2 uit.
Deze CO2 dient dus verwijderd te worden. Er zijn
velerlei typen CO2 verwijdering mogelijk. Het mooiste is natuurlijk als er vervolgens iets nuttigs mee
gedaan kan worden. Een mooie technologie waar
veel onderzoek naar gedaan is, is de verwijdering
van CO2 door middel van omzetting in methaan,
CH4, door middel van de methanatie- of Sabatier
reactie:
CO2 + 4 H2 ➞ CH4 + 2 H2O
Deze reactie dient daarmee een tweeledig doel: het
verwijderen van CO2 uit de Habitat’s atmosfeer en
de productie van een brandstof. Deze brandstof kan
worden opgeslagen en worden gebruikt in perioden
waarbij de productie van zonne-energie te laag is
(gedurende winters op Mars kan door stofstormen
de zon soms dagenlang niet zichtbaar zijn) of waarbij de rover lange afstanden moet afleggen en daarmee op niet alle plaatsen van zonne-energie kan
worden voorzien.
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waar het dus in geconcentreerde vorm met de toegevoegde waterstof kan reageren. De gezuiverde
lucht stroomt verder door de membraankant terug
naar de Habitat. De reactie vindt plaats over een
Nikkel of Ruthenium katalysator bij een temperatuur van circa 300˚C en is sterk exotherm.

Think different
Het blijft een vreemde gewaarwording om na te
denken over een fabriek op een andere planeet. Het
lijkt nu nog ver weg, maar technologische vooruitgang wordt altijd geïnitieerd door mensen die
anders denken dan het gros van de maatschappij.
De opdrachtgevers zijn mensen die geloven in een
toekomst waarbij leven op andere planeten mogelijk zal zijn: de interplanetaire samenleving.
Het totale project is veel uitgebreider dan in dit
artikel beschreven, hoewel de chemische fabriek
wel een belangrijk onderdeel vormt van de technologische uitdagingen. De totale studie, waar veel
meer aspecten aan bod komen, moet investeerders
overtuigen dat het de moeite loont om een volgende, meer gedetailleerde, ontwerpstudiefase in te gaan. Er zijn meerdere
alternatieven voor de chemische fabrieken onderzocht: een basis, eenvoudig,
ontwerp dat vrijwel zeker aan de
gestelde gewichts- en volume criteria
voldoet en een veel uitgebreidere, die
meer comfort aan de astronauten zal
bieden, maar die ook groter en zwaarder is. De studie zal zich in een meer
gedetailleerde fase ook richten op het
verder uitwerken en specificeren van de
diverse typen apparatuur.
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Figuur 3. Principe van de membraan reactor: De scheidings- en reactiestappen worden gecombineerd,
waardoor een efficiënter proces ontstaat dan bij de twee processen afzonderlijk

De studie is gedaan door de combinatie
Bronswerk Heat Transfer bv (Johan van
der Kamp) en pro6com bv (Enrico Lammers). Bronswerk heeft veel kennis van
het bouwen van innovatieve procesapparatuur en pro6com heeft zorggedragen voor het front-end process engineering werk. ●

Membraanreactor
Om de CO2 om te zetten lijkt een membraanreactor een goede keuze (Figuur 3). Hierbij worden de
reactie- en scheidingsstappen in-situ aan elkaar
gekoppeld door middel van een hoog temperatuur membraan. Het koppelen van de reactie- en
scheidingsstappen verhoogt de efficiency van beide
stappen. De met CO2 vervuilde lucht wordt aan de
membraankant van de reactor gevoed. De CO2 diffundeert door het membraan naar de reactorkant,
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