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Reaktionsskemaet for fotosyntesen

 6 CO2 + 6 H2O →  C6H12O6 + 6 O2

Fotosyntesen har to procestrin. I det første udnyttes sollysets energi til at 
spalte vand i oxygen, protoner og elektroner. Den første proces er også 
med til at levere energien til det næste trin.

 6 H2O →  3 O2 + 12 H+ + 12 e–

Elektronerne og protonerne anvendes af de molekyler, der udfører det 
efterfølgende trin, hvor carbondioxid og vand omdannes til glucose, som 
algerne bruger til deres vækst og energiforsyning.

 6 CO2 + 12 H+ + 12 e– →  C6H12O6 + 3 O2

Når solen står op om morgenen, tyvstarter den første proces, og det 
indebærer risiko for, at reaktive elektroner ødelægger algernes fotosyn-
tetiske apparat. Derfor forsvarer algerne sig med enzymet hydrogenase, 
som forener elektronerne med protoner til harmløse hydrogenmolekyler. 

 2 H+ + 2 e– →  H2

Men så snart fotosyntesen kommer op i omdrejninger, inaktiveres hy-
drogenasen af oxygen, og derfor producerer grønalgerne ikke ret meget 
hydrogen.

De amerikanske forskere satser på at øge algernes hydrogenproduktion 
ved hjælp af genteknologi. En af deres strategier går ud på at modifi cere 
hydrogenasen, så enzymet fortsætter med producere hydrogen, selv om 
der er oxygen tilstede.

Fotobiologisk hydrogenFotobiologisk hydrogen

Amerikanske forskere ved National Renewable Energy Laboratory i 
Colorado har en vision: Fyld uopdyrkelige og solbeskinnede ørkener 
med gennemsigtige plastbeholdere, der indeholder vand og grønal-
ger, som kan producere hydrogen. Et areal på lidt over halvdelen 
af Danmarks størrelse vil være nok til at erstatte USA’s benzinfor-
brug, hvis man – vel at mærke! - kan få algerne til at bruge 10 pro-
cent af sollysets energi på at spalte vand til hydrogen og oxygen.

Dét er en forskningsmæssig udfordring af dimensioner, for endnu 
er det ikke lykkedes at få algekulturerne til at omsætte mere end 
0,1 procent af solenergien til hydrogen. Men optimismen fejler ikke 
noget, og forskningen støttes af USA’s Energiministerium.

Grønalger fremstiller hydrogen som et biprodukt ved deres fotosyn-
tese, og hydrogenet kan høstes med simpel teknik. Derfor kan alge-
hydrogen måske blive en redningskrans for de fattigste udviklings-
lande, som er mest afhængige af olie, og som vil blive ramt hårdest, 
når oliepriserne begynder at stige i takt med, at kilderne tømmes, 
og produktionen falder.
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