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1. INLEIDING
Voor EMS (Energie- en MateriaalgebruiksScenario’s ter beperking van emissies van CO2
en andere broeikasgassen) worden berekeningen uitgevoerd met het MARKAL-model voor
de Nederlandse energiehuishouding in de periode 2000-2040 met variabel CO2-plafond.
De resultaten van de berekeningen zijn samengevat in het volgend rapport ECN-C--92-066
[26]. Waterstofgebruik zou in deze periode een rol kunnen gaan spelen.
Het overzicht van de verschillende opties voor produktie of gebruik van waterstof die aan
het model zijn toegevoegd is te zien in figuur 1. De verschillende mogelijkheden voor
waterstofproduktie, al dan niet in combinatie met CO2-verwijdering, zijn gecompileerd in

[201.
In het voorliggende rapport zijn technisch economische gegevens en scha[tingen gecompileerd voor verschillende H2-gebruiksopties, die vervolgens in het MARKAL-model zijn
opgenomen. Bij de compilatie is uitgegaan van bestaande literatuur, alsmede van een
deelstudie waterstol~oepassingen uitgevoerd voor EM$ door bureau M+I [2].
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Figuur 1. Waterstofproduktie en gebruiksmogelijkheden in EMS
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2. WATERSTOF EN CO2-REDUCTIE
Waterstof als energiedrager kan fossiele brandstoffen zoals aardgas of aardolie vervangen.
Doordat waterstof geen koolstof bevat kunnen de CO2-emissies die anders zouden optreden bij de verbranding van aardgas of aardolie worden vermeden.
Waterstof moet echter wel gemaakt worden. Om een ml te kunnen spelen bij het reduceren
van CO2-emissies moet de waterstof zonder, of met zo weinig mogelijk, CO2-emissie
geproduceerd zijn. Tot voor kort dacht men daarbij vooral aan waterstofproduktie door
elektrolyse van water met behulp van ’schone’ (d.w.z. zonder CO2 emissie geproduceerde)
elektriciteit, bijvoorbeeld afkomstig van kemcentrales, waterkracht of zonnecellen. Elektrolyse is echter een kostbare techniek; het is momenteel goedkoper om waterstof te
produceren uit aardgas. Wereldwijd wordt tegenwoordig dan ook bijna alle waterstof
(5 E J/jaar) geproduceerd door ’steam reforming’ van aardgas.
De overall reactie van steam reforming is CH4 (aardgas) + 2H20 (stoom) 4H2 (waterstof)
+ CO2 (kooldioxide). Bij dit lproces komt CO2 in geconcentreerde vorm vrij en wordt het
in de atmosfeer geëmitteerd’. Het is goed mogelijk deze CO2 af te vangen en vervolgens
op te slaan, bijvoorbeeld ondergronds in lege aardgasvelden, zodat het niet in de atmosfeer
komt. De zo geproduceerde ’CO2-vrije’ waterstof zou beduidend goedkoper kunnen zijn
dan de waterstof geproduceerd via elektrolyse uit ’schone’ elektriciteit.
De kosten van grootschalige waterstofproduktie door elektrolyse of aardgas steam-reforming zijn goed bekend. Ook de kosten van CO2-afvang en opslag zijn te schatten op basis
van de ervaringen uit de kunstmest-industrie en met ondergrondse CO2-injectie voor
tertiaire aardoliewinning. Het energetisch omzettings~endement (van elektriciteit of aardgas naar waterstof, op onderste verbrandingswaarde) ligt voor beide processen momenteel
rond 70 % Er is veel onderzoek gaande naar verbeteringen van het omzettingsrendement
naar ca.80%, bijvoorbeeld met kunststofmembranen en geavanceerde alkalische elektrolyse respectievelijk met verbeterde katalytische aardgas reforming. Op basis van [20] zijn
de toekomstige produktiekosten van ’CO2-vrije’ waterstof in guldens-1990 per GJ te
benaderen met de kosten-formules:
Uit aardgas met CO2-opslag:
Uit ’schone’ elektriciteit:

4,5 + G/0,8 (G-- aardgasprijs)
14 + E/0,8 (E= elektriciteitsprijs)

Waterstof kan aardgas vervangen in allerlei energietoepassingen. In figuur 2 zijn voor beide
produktieroutes de toekomstige meerkosten uitgezet bij vervanging van aardgas door
’CO2-vrije’ waterstof, afhankelijk van de prijzen van aardgas en elektriciteit. Door aardgas
te vervangen worden CO2 emissies bij aardgas-verbranding vermeden, in figuur 2 zijn
tevens de kosten per ton vermeden CO2 emissie weergegeven.
De huidige wereldmarkt-prijs van aardgas is ca. f 7,50 per GJ (voortschrijdend 10-jaar
gemiddelde van de industriële grootverbruikersprijzen en aardgas-knportprijzen in de EG
en USA volgens [25]). Bij deze aardgasprijs lijkt omze~ting in waterstof met opslag van CO2
dus een goede mogelijkheid om het broeikas-effect te bestrijden voor ca. f 100,- per ton
CO2 (om de gedachte te bepalen: dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van het
In de huidige situatie wordt wereldwijd slechts 1 à 2% van de bij de 5 EJ
waterstofproduktie vrijkomende CO2 afgevangen en gebruikt in speciale
toepassingen zoals frisdranken, brandblussers, tuinbouwkassen en aardoliewinning.
In Nederland vindt dit bijvoorbeeld plaats in de kunstmestindustrie. Van de bij
aardgasreforming in de Nederlandse kunstmestindustrie (ammoniak-synthese via
waterstof) vrijkomende CO2 werd in 1990 0,2 MtCO2 geconcentreerd en verkocht,
0,1 MtCO2 vastgelegd in ureum en de overige 4 MtCO2 in de atmosfeer geëmitteerd.
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pakket opties voor ’20% CO2-reductie in 2005’ uit [22]). Vanwege het omzettingsverlies
(geprojeeteerd omzettingsrendement 80%) nemen bij aardgasreforming de meerkosten toe
met een hogere aardgasprijs, en dientengevolge zijn de kosten van CO2-reductie hoger.
Uit figuur 2 is af te lezen dat bij omzetting van aardgas in waterstof met opslag van (]02,
bij een gasprijs van f 16,50/GJ (prijsprojectie voor het jaar 2030 [8]) de kosten verdubbe]en naar f 200,- per ton CO2.
Bij de elektrolyseroute verminderen de meerkosten ten opzichte van aardgas met een
hogere aardgasprijs. Echter pas bij een combinatie van een nog hogere aardgas-prijs en
een zeer lage elektdciteitsprijs is de elektrolyse-route goedkoper.
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Meerkosten van waterstof vergeleken met aardgas, afhankelijk van de aardgas-

prijs, by 2 mogelijke C02-vrije produktieroutes: Elektrolyse met C02-vrije elektriciteit bij" drie verschillende elektriciteitsprijzen, of Aardgasreforming met C02opslag
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3. STATIONAIRE TOEPASSINGEN
3.1 Inleiding
Waterstof kan als gasvormige brandstof gebruikt worden in stationaire toepassingen.
Daarbij is dan, net als bij aardgas, vervoer via pijpleidingen nodig. In het algemeen is
aangenomen dat bij waterstofconversietechniêken dezelfde kosten en rendementen optreden als bij overeenkomstige aardgastechnieken in het model, met dezelfde emissies van
NOx (doorgaans 1 of 50 g/MJ in brandstofcellen resp. atmosferische branders) en dezelfde
NOx beperkingstechnieken (pre-mix branders, katalytische verbranding, etc). De kostenrelaties in figuur 2 zijn dan geldig.
Toch kunnen bij vervanging van aardgas door waterstof veranderingen in kosten en
rendement van conversie-technieken optreden. Deze worden hieronder beschreven.

3.2 Bijmenging van 10% waterstof bij aardgas
Bijmenging van waterstof bij aardgas kan zowel in distributienetten als in transportnetten
van aardgas plaatsvinden. Omdat voor industriële verbruikers direkte levering van waterstof meer voor de hand ligt, is aangenomen dat bijmenging van waterstof bij aardgas niet
plaatsvindt bij gasmengstations van Gasunie, zoals is gesuggereerd in [1 ], maar bij voeding
van de distributienetten. Bijmenging van 10 % waterstof is zonder meer mogelijk binnen de
limieten voor de Wobbê-index van aardgas.
Waterstofbijmenging heeft als neveneffekt dat de lekverliezen toenemen. Bij transport van
waterstof worden dan ook hogere eisen gesteld aan leidingen, afsluiters en reduceer-intallaties dan bij aardgastransport [1]. Bij gebruik van de bestaande aardgasinfrastruktuur
zullen de lekverliezen noodzakelijkerwijs toenemen. Aardgaslekkage vindt voornamelijk
plaats in de distributienetten. Het aardgasgebruik in woningen en gebouwen maakt in
Nederland een belangrijk deel uit van het totale aardgasverbruik. Hier vinden dan ook de
meeste lekverliezen plaats. Door M+I [2] is de mogelijkheid van bijmenging van waterstof
in het aardgasnet besproken met vertegenwoordigers van Gasunie en VEGIN. Daaruit
kwam naar voren dat 10% bijmenging van waterstof mogelijk is binnen de limieten van de
Wobbe-index, en dat de lekverliezen toenemen met ~. 0% (omdat H2 een kleiner molecuul
is dan CH4). Volgens TNO [3] is de lekkage van aardgas in het distributienêt ca. 0,6%. In
het MARKAL-model is dit aardgasverlies verdisconteerd in het rendement van gasapparatuur. Indien het lekverlies toeneemt met 10% moet dus een extra 0,06% gasverlies worden
meegerekend.
Ook is rekening gehouden met een geringe verhoging van de kosten van transport van het
gasmengsel (fl 0,04/G J), o.a. vanwege de lagere dichtheid van waterstof. Voor meer
informatie over waterstoftransport per pijpleiding wordt verwezen naar [20]. De suggestie
[2] dat het rendement terugloopt omdat bij H2 het verschil tussen onderste en bovenste
verbrandingswaarde groter is dan bij aardgas (18 resp. 11%) gaat voor MARKAL/NL niet
op omdat, zoals te doen gebruikelijk in Europese landen (Sl-standaard), op onderste
verbrandingswaarde gerekend wordt.
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Tabel3.1 I O~ mix
Input(s)

0,9
0,101

NGG
HYD

Output(s)

1,0

GAS

VAROM

0,04

[f/GJ]

Toelichting:
De input van aardgas ’NGG’ is 9x zo groot als die van waterstof ’HYD’, het hogere
lekverlies is in een additionele 0,001 waterstof-input verdisconteerd. De output is gas
voor midden- en klein-verbruik, met 0,04 f/GJ extra afleverlngskosten.

3.3 100% Waterstoflevering aan gasgebruikers
In de verre toekomst is te overwegen het hele aardgasnet op waterstof om te zetten, in
plaats van langzamerhand het percentage waterstoftoevoeging op te voeren, d.w.z, in een
keer de stap van 10% naar 100% te maken voor (clusters van) groot- en kleinverbruikers.
Hierbij worden vaak bedragen genoemd voor kleinverbruikers in de orde van f 4,- extra
kosten per geleverde GJ waterstof of van f 2000,- per woning, waarbij o.a. wordt verwezen
naar de ervaring in Nederland met de overschakeling van stadsgas op aardgas in de jaren

’60 [],3,51.
Dit bedrag zou als volgt kunnen zijn opgebouwd: voor kleinverbruikers wordt in EMS
gerekend met investeringskosten voor een VR ketel en een gemiddelde gasgestookte
warmtapwater-installatie van f 1500,- en f 640,- [21]. Daarbij komen nog de kosten van
een gasmeter (ca.f 500,) en een fomuis/kookplaat (ca. f 500,-). Tenslotte zijn er nog
kosten voor de aansluiting op het waterstofgasnet. De kosten van een aardgas-aansluiting
zijn ca. f 1200,- per woning, bij waterstof zouden deze volgens [2] 50% hoger kunnen zijn
vanwege de lagere dichtheid van waterstof vergeleken met aardgas (meer transportcapaciteit nodig). Aan de andere kant echter zal tegen de tijd dat overgeschakeld wordt op een
H2 infrastructuur het gasgebruik per woning sterk verlaagd zijn vergeleken met de huidige
situatie (o.a. als gevolg van normen voor woningisolat~e [21]). Aangenomen is dat een
toekomstige H2-aansluiting per woning ongeveer even duur is als een aardgasaansluiting.
Indien bij overschakeling op waterstof al deze onderdelen (ketel, warmwatertoestel, forhuis, gasmeter, aardgasaansluiting) vervangen zouden moeten worden dan is dus f 4340,nodig per woning, of aangenomen dat deze onderdelen gemiddeld voor iets meer dan de
helft zijn afgeschreven: f 2000,-. Hierbij wordt dus aangenomen dat vervanging een
statistisch proces is. De ervaring uit de jaren zestig leert dat men in de praktijk zal trachten,
door verstandige planning, de vervanging van onderdelen en de overschakeling op een
ander gas zoveel mogelijk synchroon te laten verlopen waardoor de kosten verlaagd
kunnen worden. Aan de andere kant zullen er ook onderdelen vervangen moeten worden
zonder dat deze zijn afgeschreven.
De combinatie van een gemiddelde, aan de waterstofomschakeling toe te schrijven,
investering van f 2000,- per woning, een gemiddeld gasverbruik van 30GJ per woning per
jaar en een levensduur van 30 jaar komt overeen met f 4,- per GJ waterstof.
Bij middelgrote verbuikers (kantoren, tuinbouw, tankstations) is met lagere kosten van
f 1,- per GJ gerekend.
Voor grootverbruikers in de industrie is aangenomen dat vervanging van aardgas door
waterstof in de regel kostenneutraal kan verlopen; er behoeft dus geen rekening te worden
gehouden met additionele investeringen. Zo is verondersteld dat waterstofbranders ongeveer even duur zullen zijn als aardgasbranders.
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3.4 Directe stoomgenerator in industrie
Naast de vervanging van aardgas door waterstof in industriële branders en ketels is de optie
van een directe stoomgenerator opgenomen. Door verbranding van waterstof met zuivere
zuurstof, gevolgd door water-injectie, kan stoom geproduceerd worden met een hoger
rendement dan bij een normale industriële aardgasketel (99% resp. 92%). Aan de andere
kant zijn er kosten en energie-inzet verbonden aan de produktie van zuurstof voor de
stoomgenerator.
Volgens [4] kost een cryogene luchtscheidingsinstallatie met een capaciteit van 128,5 ton
zuurstof/uur f 124.106 (-- f 0,11/kg zuurstof/jaar). Omrekening naar een waterstof-gestookte stoomgenerator lever~ als investering voor de luchtscheidingsinstallatie
0,11 "66,1 = f 7,3 per GJ/j.
Daarnaast is een stoomketel nodig. De investeringskosten van de aardgasgestookte
stoomketel in MARKAL zijn f 5,7/GJ/j. Bij een waterstofstoomgenerator kunnen rook-afvoer en ketel achterwege blijven. Wel zijn voorzieningen nodig voor voedingwater-toevoer
en -injectie, stoichiometrische gasmenging en het op druk brengen van stoom. Kostenschattingen zijn niet bekend, naar verwachting zullen de kosten kleiner zijn dan voor een
aardgasketel of luchtscheiding. Ruwweg zijn ze geschat op f 4,- per GJ/j.
Aan de andere kant kunnen er kosten-voordelen optreden vanwege de neven-produktie
van water (ongeveer 1/5 deel van de stoom is ’rechtstreeks’ uit de waterstof afkomstig, dit
deel kan dus iedere stoomcyclus als water worden afgetapt) en eventuele nuttige bestemming van de stikstof (bijvoorbeeld in de voedingsmiddelen-industrie) die bij de cryogene
zuurstofproduktie als nevenproduct vrijkomt. Hier is verder geen rekening mee gehouden.
Voor de produktie van technisch zuivere zuurstof is ongeveer 0,28 kWh/kg nodig [4]. Bij
een onderste verbrandingswaarde van 121 MJ/kg is per GJ H2 103"32/4"121 = 66,1 kg
02 nodig, ofwel 66,1"0,28"3,6 = 66,6 M Je. Belangrijke verbetering in het energetisch
rendement zou in de toekomst mogelijk kunnen optreden bij andere luchtscheidingstechnieken (bijvoorbeeld met membranen?) of wanneer grote hoeveelheden zuurstof beschikbaar komen bij elektrolytische waterstofproduktie (hoewel voor deze zuurstof ook andere
toepassingsmogeljkheden denkbaar zijn, zoals kolenvergassing [20]). Dit zou nader onderzocht kunnen worden.
Tabel 3.2

Direct hydrogen steam/largeindustry2030

Input(s)

0,94
0,06

EFF

0,93

INVCOST
FIXOM
VAROM
LIFE

MA:HYD
MA:ELC

11,3

[f/GJ/jl

0,6

[f/GJ/jl
[f/GJ]
[jaar]

20

Toelichting:
het energetisch rendement van de stoomproduktie uit waterstof is 0,93/0,94 = 99%, de
additionete input van elektriciteit voor luchtscheiding is 0,0666*0,94 = 0,06. De
investeringskosten (INV) zijn gerekend per GJ stoomcapaciteit per jaar, met een
onderhoudspercentage van 5% (o&b kosten). De havesteringskosten zijn die van een
stoomketel met bijpassende luchtscheidingsinstallatie. Extra investeringen
(waterinjectie, gasmenging) en neven-voordelen (stikstof, water) zijn niet verrekend. De
levensduur van de stoomgenerator is 20 jaar.
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3.5 Brandstofcellen
Waterstof kan ~~ brandstofcellen worden toegepast voor elektriciteitsopwekking en industriële warmte-k~ ocht-toepassingen. Brandstofcellen zijn nog in ontwikkeling; de technischeconomische onderbouwing van de model-parameters is dus onzeker. De huidige investeringskosten en variabele kosten van brandstofcellen zijn nog hoog vergeleken met de
kostprijs-projecties. Brandstofcellen werken op waterstof. Zolang nog geen (aansluitin9
op) een waterstofgasnet tot stand is gebracht kan waterstof ter plaatse gemaakt worden
uit aardgas of kolengas, d.m.v, reforming, daarvoor is extra energie nodig. Kosten en
energetisch rendment van reforming zijn goed bekend [20]. Bij gesmolten carbonaatbrandstofcellen is een toekomstige mogelijkheid de integratie van de refroming in de anode
(’intemal reforming’) van de brandstofcel, waardoor kosten en energiegebruik beperkt
kunnen blijven. Het is duidelijk dat bij overschakeling van aardgas op waterstof het
energetisch rendement van de brandstofcel zal toenemen en de investeringskosten kunnen
dalen omdat de stap van (intemal) aardgasreforming achterwege kan blijven.
Voor MARKAL/NL zijn in 1987 aardgasbrandstofcellen gedefinieerd [6]. Sindsdien zijn de
parameters gewijzlgd, deze wijzigingen worden hier gedocumenteerd. De definitie in 1987
was gebaseerd op een viertal systeemstudies door Fluor, Haskoning/IME-consult,
KEMAfI’NO en KTI waren uitgevoerd. Uit deze studies kwam consensus over mogelijke
energetische rendementen naar voren, maar de onzekerheidsmarge in de kostprijsschattingen bedroeg minstens een factor 2. Deze onzekerheid betreft vooral de levensduur van
de stack. Bij de aangenomen stack-levensduur van 40.000 uur leidt de noodzakelijke
vervanging van de stack tot relatief hoge onderhoudskosten (o&b). Gemiddeldes van de
rendements- en prijsschattingen voor brandstofcelconcepten uit de genoemde systeemstudies zijn becijferd [6], en gebruikt in de MARKAL-berekeningen voor EMS zichtjaar
2020. De kosten en rendementen van de PAFC-ER (fosforzure Phosphoric Acid Fuel Cell,
met externe reforming) zijn redelijk nauwkeurig bekend, omdat dit type in de L!SA en Japan
in de markt-introductie-fase is. Kosten en rendementen van de MCFC-IR (gesmolten
carbonaat MoltenCarbonate Fuel Cell, met intemal reforming) zijn nog erg onzeker. In de
berekeningen werd een sterke toename van de penetratie van MCFC-IR brandstofcellen
geconstateerd bij CO~-plafonds [7].
Tabel3.3

Parametersaardgasbrandstofcellen202Ovolgens[ó,7]

Brandstofcel

Inv

o&b

Var

E.eff

W.eff

W

Ind.WK groot MCFC-1R

2300

115

3,0

0,56

0,23

P/S

SV WKK 20MWe PAFC-ER

2100

126

2,5

0,48

0,35

LT

SV WKK 20MWe MCFC-1R

2500

125

3,0

0,65

0,24

LT

TE WKK 0,SMWe MCFC-IR

3500

245

4,5

0,53

0,35

LT

Toelichting:
Investeringskosten in f/kWe, onderhoud en bediening in f/j per kWe, variabele kosten in
f/G Je. De industdële brandstofcellen produceren warmte van middelhoge temperatuur
(500 à 600 °C) voor proceswarmte (P) of stoom (S). De brandstofcellen voor stadsverwarming (SV) of voor Total Energy units in de gebouwde omgeving (TE) produceren lage
temperatuur warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater voor kantoren, tuinbouw
en blokverwarming. De levensduur van de brandstofcellen is 25 jaar.
In de berekeningen voor EMS periode 2000-2040 wordt uitgegaan van de KIS-studie [8].
In de KIS-studie zijn de cijfers voor onderhoudskosten en energetisch rendement voor
aardgasbrandstofcellen naar beneden bijgesteld, vanwege optimistischer verwachtingen
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over de uiteindelijk mogelijk te realiseren levensduur en een pessimistischer inschatting
van de energetische rendementen. Tevens is een brandstofcel voor TE toegevoegd. Bij
toepassing voor proceswarmte (P) is integratie met een procesfomuis (gas-bijstook)
verondersteld.2
Tabel 3.4 Parameters aardgasbrandstofcellen WKK 2030 in KIS en EMS
Brandstofcel

lnvest,

o&b

Fomuis groot

2300

Fomuis klein

Varkost

El.eff

W.eff

W

52

2,0

0,23

0,63

P

2400

50

2,5

0,22

0,60

P

Stoom groot

2300

52

2,0

0,54

0,30

S

Stoom klein

2400

50

2,5

0,50

0,28

S

Stadsverwarming

2300

52

2,0

0,652

0,26

LT

TE unit

2600

55

2,7

0,50

0,28

LT

TE unit

3000

225

7,0

0,45

0,35

LT

Uit vergelijking met de STEG-optie in het model [20] blijkt dat, vanwege elektrische
efficiency-verbetering en het beschikbaar komen van kleinere installaties en NO×-arme
turbines, de aardgasgestookte STEG een geduchte concurrent blijft. Aan de andere kant
zou ook bij brandstofcellen wellicht nog een aanzienlijk hoger elektrisch rendement (tot
70 à 80% aan toe) mogelijk kunnen zijn, door verdere integratie van brandstofcellen en
turbines, daarom is voor de Stadsverwarming brandstofcel medio 2030 het elektrisch
rendement verhoogd van 55% in KIS naar 65% [20].
Uit het voorgaande blijkt dat nog onduidelijk is wat de toekomstig te verwachten technischeconomische karakteristieken van brandstofcellen zullen zijn. De status van de MARKAL
brandstofcel-parameters is zodanig dat voor de optie waterstofl~randstofcellen wordt
volstaan met een simpele toename van het energe’tisch totaalrendement van aardgasbrandstofcellen met 1/20 deel (5%), zonder verandering van de investeringskosten, aannemende dat een eventuele kostprijsdaling door het weglaten van de internal aardgasreforming en een eventuele kostprijsstijging vanwege waterstof-voorbehandeling binnen de
onzekerheidsmarges van de kostprijsschattingen voor het hele systeem valIen. Gezien de
grote verschillen in kostprijs- en rendementsschattingen van brandstofcellen in het algemeen lijkt deze aanname gerechtvaardigd. Hoewel kosten en rendementen van brandstofcelsystemen dus nader onderzoek verdienen, kunnen voor taakstelling van R&D-programma’s de uitkomsten van MARKAL-berekeningen in combinatie met de aannames van
kosten en rendementen wellicht enige betekenis hebben.

2

0,55 in KIS-studie [8]
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Tabel 3.5 Parameters waterstof-brandstofcellen WKK EMS 2030
Brandstofcel

lnvest,

o&b

Fornuis groot

2300

Fornuis klein

Varkost

El.elf

W.eff

w

52

2,0

0,24

0,62

P

2400

50

2,5

0,23

0,59

P

Stoom groot

2300

52

2,0

0,57

0,31

S

Stoom klein

2400

50

2,5

0,53

0,29

S

Stadsverwarming

2300

52

2,0

0,68

0,27

LT

TE unit

2600

55

2,7

0,53

0,29

LT

TE unit

3000

225

7,0

0,47

0,37

LT
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4. MOBIELE TOEPASSINGEN
4.11nleiding
Een ander mogelijk belangrijk toepassingsgebied voor waterstof is de transport-sector.
Hiervoor zijn diverse mogeljkheden gedefinieerd, opgedeeld in opslag en voorbehandeling
(4.2) en voertuigen (4.3).

4.20pslag en voorbehandeling
4.2.1 lnleiding
Opslag van waterstof in het voertuig is op verschillende manieren mogelijk: als vloeistof
bij zeer lage temperatuur (cryogeen), als gas onder hoge druk of in metaalhydriden. Ieder
opslagsysteem heeft echter z’n eigen problemen. Bij cryogene opslag zijn dit de extreem
lage temperatuur (20K), de lekverliezen en de kosten en energie-inzet (ca. 80 kWh/GJ) bij
liquefactie. Bij dmk-opslag zijn vanwege de hoge druk (bijvoorbeeld 650 bar -- 65 MPa)
voor de tank speciale materialen nodig, zoals aluminium versterkt met supersterke
kunststofvezels bekend uit hydrazine-tanks in de luchtvaart. Bij metaalhydriden is de
energiedichtheid van de opslag erg laag (enkele gewichtsprocenten), zodat het voordeel
vergeleken met accu-auto’s vermindert. De keuze van het opslagsysteern bepaalt tevens
de waterstofdistributie, het is immers niet te verwachten dat toekomstige tankstations de
waterstof èn vloeibaar èn gecomprimeerd èn als metaalhydride zullen aanbieden.
Bij gebruik van vloeibaar waterstof in kleinschaliger wegtransporttoepassingen zijn de
risico’s bij (ondeskundig) tanken en de continue lekverliezen uit de cryogene opslagtanks
in voertuigen (stilstandsverlies 1 à 2%/dag vanwege de ortho/para-omzetting van waterstof
bij lage temperatuur) een nadeel. Aan de andere kant is bij metaalhydride-opslag de
energiedichtheid van de brandstof-opslag gering (hooguit 7 gewichtsprocent in het meest
gunstige geval (Mg)), waardoor een personen-auto ca. 200 à 400 kg zwaarder zou worden.
Bij wegtransport is daarom gekozen voor gecomprimeerd waterstof’. Bij vliegtuigen en
binnenschepen zijn schaalgrootte en bedrijfsvoering dusdanig dat de problemen van
ondeskundig tanken en stilstandsverliezen bij vloeibaar waterstot: van minder belang
worden geacht.
Gekozen is voor vloeibare waterstof voor grootschalige niet-wegtransport toepassingen
(binnenschepen en vliegtuigen) en gecomprimeerd waterstof voor wegtransport-toepassingen (auto, bus, vrachtauto). Daarnaast zijn aparte wegvoertuigen gemodelleerd met
methanol-reforming aan boord van het voertuig (4.3.6) en met magnesiumhydride als
brandstof in combinatie met hydride-produktie met CO2-verwijdering (4.3.4).

4.2.2 Waterstofcompressiestation
Voor gebruik van waterstof in hoge druk tanks (650 bar) voor auto’s, bussen en vrachtauto’s is compressie van waterstof nodig. Kosten en rendementen van compressorstations
zijn ontleend aan [9]. Deze zijn als Delivery costs van f 7/GJ voor HFC (hydrogen for cars)
bij de verschillende voertuigen (car, truck, bus) opgenomen. Daamaast is transport van
waterstof via een gasnet naar deze compressiestations nodig.
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Tabel 4.1 Hydrugen Compression
Input(s)

0,97
0,03

HYD
ELC

Output(s)

1 ;0

HFC/
HFV

INVCOST
FIXOM
VAROM
L1FE
DELIV -HYD
-ELC

I~/GJ/j]
[f/G J/j]
[f/G J]
[jaar]
[f/G Jij

8,0
8,3

Toelichting:
voor de compressie van 1 GJ H2 is ca. 0,03 GJ elektriciteit nodig. Voor de aflevering van
waterstof gelden dezelfde kosten als voor aflevering van aardgas (f 7/GJ voor
middelgrote verbruikers) vermeerderd met de verwachte extra kosten bij
waterstofdistributie (f l/G J, zie 3.3). De afleveringskosten van elektriciteit voor
middelgrote gebruikers zijn f 8,3/G Je.

4.2.3 Vloeibare waterstofproduktie
Waterstof kan als vloeistof bewaard worden in supergeisoleerde ciIinders (Dewar-vaten
20K, 2bar). Lekverliezen, stilstandsverliezen en veiligheid zijn echter bij personenauto’s
een bezwaar. Bij fleet-owners met continue-gebruik van voertuigen en faciliteiten voor
afzuiging en opslag van waterstof kan gebruik van vloeibaar waterstof gunstig zijn. Te
denken valt aan vliegtuigen en binnenschepen. Voor wegvoertuigen (stadsbussen, trucks)
wordt vooralsnog uitgegaan van gecomprimeerd waterstof.
Vloeibare waterstof wordt in de ruimtevaart gebruikt als raketbrandstof. Van de belangrijkste Amerikaanse leverancier zijn kosten- en rendementsgegevens bekend [9]. De kostprijs
van een grote fabriek (schaal 1/10 Schiphol) die 227 t/d vloeibaar waterstof (LHD)
produceert zou in 1985 100.106 $ bedragen. De leverancier gaat uit van 5% voor
onderhoud en bediening, een levensduur van 20 tot 25 jaar en een bedrijfstijd van 347 d/j.
Daarnaast zou nog zo’n 15% extra investeringskosten nodig zijn voor grundkosten, engineering en opstarten van de fabriek. Aangenomen mag worden dat bij de fabriek tevens
een zekere opslagcapacitelt voor vloeibaar waterstof is inbegrepen, met recompressie-faciliteiten voor bij overslag verdampende waterstof. Gerekend wordt met een produktie van
9,53 PJ LHD per jaar(227.10"6 347.10-6 121.10-6) en een investering van f 345.106, dus
f 36,1/GJ, met 5% o&b, en een levensduur van 25 jaar.
Voor de liquefactie is nogal wat elektriciteit nodig, in moderne installaties van deze omvang
is een (vergeleken met eerdere installaties laag) gebruik van 0.28 P Je per PJ LHD mogelijk
door integratie van warmtestromen en cascading [8,9]. Ter vergelijking: bij een recent
gebouwde 50x kleinere installatie (4 t/d) is de specifieke elektriciteitsconsumptie omgerekend 0,39 MJe/MJ LHD [10]. Geen rekening is gehouden met andere processen die op
lange termijn beschikbaar zouden kunnen komen, zoals magnetische liquefactie.
De elektriciteits-inzet bij H2 liquefactie komt grotendeels weer vrij in de vorm van lage
temperatuur warmte (LHW), die nuttig gebruikt zou kunnen worden voor bijvoorbeeld
verwarming van kantoren en glastuinbouw in de regio Schiphol Aangenomen is dat de
helft van de jaarlijks vrijkomende restwarmte nuttig gebruikt kan worden in de kantoren en
glastuinbouw. (Indicatie: bij maximale inzet van vloeibare waterstofproduktie (d.w.z. voor
alle vliegtuigen en binnenschepen) zou zodoende voorzien kunnen worden in ca. 10% van
de totale verwarmingsbehoefte in genoemde sectoren).
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Tabel4.2 Hydrogen Lique[action

input(s)

1,0
0,28

HYD
KLC

Output(s)

1,0
0,14

LHD
LHW

INVCOST
FIXOM
VAROM
LIFE
DELIV -HYD
-ELC

36, l
1,8

[f/G J/j]
[f/GJ/jl
[f/GJI
[jaar]
[f/GJi]

25
8,0
8,3

4.3 Voertuigen
4.3.1 Inleiding
Waterstof kan als brandstof in voertuigen worden gebruikt. Op dit gebied is veel onderzoek
en ontwikkeling gaande. Kostenschattingen van waterstof-voertuigen zijn echter inherent
onzeker. Van sommige componenten van dergelijke voertuigen kunnen nauwelijks kostprijsschattingen gegeven worden omdat ze nog in ontwikkeling zijn (bijvoorbeeld brandstofcellen). Als de componenten van zo’n voertuig wel ontwikkeld zijn, is het vaak moeilijk
in te schatten is wat de kosten zullen zijn bij massa-produktie (bijvoorbeeld druktanks in
auto’s). Aangetekend moet worden dat de onzekerheidsmarges in de kostprijzen van
waterstofvoertuigen dus veel groter zijn dan bij waterstofvoorbehandeling (4.2) en stationaire toepassingen (3.2-3.4). Overigens geldt eenzelfde onzekerheid eveneens voor andere altematieven in de transportsector zoals de elektdsche accu-voertuigen en stirling-hybride voertuigen die al in MARKAL zijn opgenomen [11 ].
In het model is voor wegtransport onderscheid gemaakt in personen-auto’s, wacht-auto’s
en stadsbussen. Daarnaast zijn treinen, binnenschepen en luchtvaart opgenomen.
Bij personen-auto’s, wacht-auto’s en stadsbussen zijn kosten en rendementen bepaald
voor het parkgemiddeld voertuig medio 1985 [1 t ], als referentie voor de alternatieven. Er
is dus geen verdere onderverdeling gemaakt in bijvoorbeeld, forensen-verkeer, stads-auto,
zaken-auto, taxi, etc. Daarmee gaan de subtiele verschillen verloren die de consumentenvoorkeur voor benzine of diesel, of meer of minder energiezuinig, etc bepalen. Een
volwaardig alternatief zal dus voor het parkgemiddeld voertuig aantrekkelijk moet zijn om
te kunnen penetreren.
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Tabel 4.3 Kencijfers parkgemiddeld wegvoertuig
Voertuig

Investering

Rendement

15000

16,6%

f 2090/GJr

10 j

Vracht-auto

182500

23,0%

f 1750/GJr

15 j

Stadsbus

245000

20,6%

f 1800/GJr

15 j

Benzine-auto

Spec.invest.

Levensduur

Toelichting:
Gemiddelde investeringskosten, exclusief belastingen en uitlaatgasreiniging. Het
rendement is berekend als GJ nuttige voortstuwingsenergie op (GJr --GJ ’road’) dwz
energie op de weg (dit gaat dus verder dan energie aan de as, ’shatì power’, om tevens
rekening te kunnen houden met rem-energie-opslag en ontwikkelingen bij banden en
wegdek). Uit deze investering en rendement, in combinatie met het totaal
brandstofverbruik van de voertuigen en de gemiddelde jaarkilometrage, zijn de specifieke
investeringskosten berekend.
In MARKAL/NL zijn de NO×-emissies vanuit de transportsector apart opgenomen. Voor
waterstof-voertuigen met een interne verbrandingsmotor zijn dezelfde NOx-emissiecoëflîcienten verondersteld als bij overeenkomstige benzine- en diesel-voertuigen, alsmede de
daarbij mogelijke NO×-beperkingstechnieken (3-weg-katalysator, lean-bum, SCR met
ureum, etc.). In het geval van brandstofcel-voertuigen zijn geen NOx-emissies verondersteld.

4.3.2 Waterstof-personenauto met otto-motor
In MARKAL was reeds een auto gedefinieerd met een op waterstof omgebouwde benzinemotor [11]. De parameters zijn hierbij consistent met de op aardgas omgebouwde benzine-auto (CNG-auto = Compressed Natural Gas auto), de investeringskosten zijn ca. 10%
hoger dan bij CNG vanwege de hogere druk bij brandstof-opslag (650 resp. 200 bar)
waardoor een sterkere en dus duurdere opslagtank nodig is. Met op waterstof omgebouwde
benzine-auto’s zijn in het buitenland diverse praktijk-proeven en fleet-tests verricht, o.a. in
Duitsland, Japan en de VS.

4.3.3 Waterstof-personenauto met brandstofcel
De aandacht voor brandstofcellen in de transpor~sector is sterk toegenomen sinds de
wetsvoorstellen uit 1990 van de CARB (Califomia Air Resources Board). In dit wetsvoornemen zijn de autofabrikanten verplicht medio 1998 2% en medio 2003 ]0% van hun
verkoop als ’zero emission vehicles’ af te zetten. De verwachtingen van dit Callfomische
initiatief zijn hooggespannen: immers een soortgelijke verplichting in 1973 heeiî geleid tot
de eerste grootschalige toepassing van de 3-weg-katalysator, de uitlaatgasreinigingstechnologie die daarna de hele (auto)wereld heetì veroverd. Volgens [12] voldoen niet
alleen elektrische accu-auto’s, maar ook brandstofcel-auto’s aan het predicaat ’zero
emission vehicle’.
Voor EMS is door bureau M÷I een studie gedaan naar kosten en rendementen van een H2
brandstofcel wegvoertuig [2]. Daarbij is een vast polymeer brandstofcel (PEMFC), met
vloeibare H2 als brandstof, die een speciaal voor deze toepassing ontwikkelde elektromotor
(bijvoorbeeld een asynchrone motor met dc-ac inverter) aandrijft als uitgangspunt genomen. Het energetisch rendement ,van brandstof naar energie op de weg, kan volgens [2]
uiteindelijk 55% bereiken [2]. Ook volgens [18] is het maximale conversierendement, van
brandstof naar as, 55% (47% op bovenste verbrandingswaarde ofwel 55% op onderste
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verbrandingswaarde). Dit is 2 à 2,5 x het rendement van een benzine of diesel-auto,
inclusief de daarbij veronderstelde efficiency-verbeteringen [11 ]. Het hoge deellast-rendement bij PEM-brandstofcellen is een belangrijke factor in het totaal-rendement [18].
De kosten van een 50kW brandstofcel medio het jaar 2020 zouden volgens M÷I f 25000,(-- f 500,-/kW) bedragen, bij massaproduktie zouden deze wellicht verder kunnen dalen [2].
Over de kosten van de brandstofcel bestaat echter nog veel onduidelijkheid. De PEM
(proton exchange membrane) ofwel polymeer of SPFC brandstofcel die in [2] als uitgangspunt is gekozen werkt bij lage temperatuur en heef~ geen vloeibaar elektroliet zoals de
meeste andere brandstofcel-types, waardoor deze beter geschikt lijkt voor mobiele massa-toepassingen (lage temperatuur, enige schokbestendigheid, lange levensduur en mogelijkheden voor massa-produktie). De belangrijkste componenten van de PEM-cel zijn
een vast elektroliet-membraan (een soort ’Teflon~)~ zekere hoeveelheden platina (katalysator) en separatorplaat.
Onderzoek is gaande om de platina-consumptie te verminderen. Tot voor kor~ was 2,4 g Pt
per kW cel-vermogen de laagst gerealiseerde waarde, maar onlangs is een verdere
vermindering van de Pt-belading tot 1 g/kW bereikt [13]. Bij een platina-prijs van ca.
f 30,-/g komt dit heer op f 30,~/kW. Platina is een schaars (edel)metaal. Zelfs bij zo’n
relatief geringe platina-behoefte van 1 g/kW zou de fabricage van 1 miljoen 20kW
brandstofcel-auto’s 20% van de huidige jaarlijkse wereldproduktie van platina voor z’n
rekening nemen [13]. Om dit schaarste-probleem te vermijden is platina-recycling uit
afgedankte cellen nodig, of de ontwikkeling moet nog verder gaan naar nog kleinere
hoeveelheden platina of gebruik van andere materialen.
Het vaste elektroliet, een andere belangrijke celcomponent, zou volgens [13] bij een
cel-prijs van f 500~-/kW ca. f 1500,- per kg kosten; de materiaalkosten van dit fluor-sulfon-zuur~polymeer bedragen echter niet meer dan f 100~-/kg [13,23].
De separator-plaat in de huidige PEM-brandstofcellen bestaat uit gasdicht grafiet of
kostbare metalen. Omdat deze cellen voor ruimtevaarttoepassingen ontwikkeld zijn speelt
de kostprijs van de separatorplaat geen rol. De mogelijkheden van gebruik van andere
matefialen voor de separatorplaat, zoals staal of kunststof met metaal-afdekking, worden
onderzocht. Deze materialen zijn veel goedkoper, de invloed op de levensduur van de cel
is echter nog niet duidelijk [23]. Vergeleken met de huidige prijs van een PEM-cel lijken
door materiaal-ontwikkeling en massa-produktie dus sterke kostprijsdalingen mogelijk.
Onderstaande is een tentatieve schatting weergegeven van een mogelijke kostprijsopbouw
van een toekomstige brandstofcel.
Tabel4.4

Kosten*opbouw PEM-cel (f/kW cel-vermogen)

Onderdeel

Kostprijs nu [18]

Mogelijk? 113,23]

Katalysator

550

30

Membraan

700

70

Separatorplaat

2500

100

Montage

p.m.

50

Totaal

3750

250

Hoewel de huidige kosten van een brandstofcel dus nog erg hoog zijn lijkt uiteindelijk bij
massa-produktie een kostprijs van de brandstofcel van f 250,-/kW of nog minder dus niet
uitgesloten.
Aangenomen is dat 40kW brandstofcelvermogen ~~oldoende is voor een gemiddelde
personen-auto (dit komt qua prestaties overeen met een benzine-motor met een nominaal
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vermogen van 60 kW of meer; een elektromotor heef~ een gunstiger koppel dan een
benzinemotor, en een PEMFC kan kortstondig overbelast worden wat bij een benzinemotor
niet mogelijk is). Naast de brandstofcel zijn er kosten voor waterstofopslag, beveiligingen,
regeling, AC/DC-omvormer, elektromotoren. Deze zijn op lange termijn geschat op
f 7000,- per voer~uig. Aan de andere kant zijn er geen kosten voor een benzine-motor en
benzinetank. Aangenomen is dat van de extra investeringskosten in opslagtank etc ca.
f 2000,- wordt gecompenseerd door de kostenbesparing door weglating van benzinemotor
Met name de kosten voor de opslagtank zijn van belang. Deze zijn hoger dan bij CNG,
omdat de gasdruk hoger is (650 resp. 200 bar) om tot een acceptabele actieradius te
komen. Voor H2-opslag zouden bijvoorbeeld aluminiumtanks versterkt met koolstof-,
kevlar- of aramide-vezels in aanmerking komen, die duurder zijn dan de glasvezelversterkte tanks die bij CNG-opslag gebruikt kunnen worden.
De meerkosten van een brandstofcel personenauto-auto medio 2030 zouden er dan als
volgt uit kunnen zien:
meerkosten opslagtank + motor versus benzinemotor
brandstofcel (40x250)
totaal

5000,10000,15000,Het is duidelijk dat een dergelijke meer-prijs alleen bij een succesvolle ontwikkeling en
grootschalige produktie is te realiseren. Volgens [12] hangt daarbij veel af van de overheidssteun bij het ontwikkelen van brandstofcelvoertuigen (’Ievel of funding’) en van de
uitwerking van het Californische initiatief op de (wereld) auto-markt. Bij massale marktintroductie is een verdere kostprijsverlaging niet uitgesloten.
De meerinvestering van f 15000,- is als tentatieve kostprijsschatting voor een brandstofcelauto medio 2030 in MARKAL opgenomen. De onzekerheidsmarge is groot. In tussenliggende jaren (2000-2030) is de kostprijs geinterpoleerd met gebruikmaking van de
schatting volgens [2].
Tabel 4.5 PEM fuel cell car 2030
Input(s)
EFF
INVCOST
FIXOM
VAROM
UFE
DELIV-HFV

1,0
0,553

HFV

4175
150

[f/G J/j]
[f/G J/j]
[f/G J]
[jaar]
[f/GJi]

10
7,0

Toelichting:
de investeringskosten zijn berekend voor een personenauto met een nuttige energievraag
van 7,2 GJ/j op de weg, de referentie-benzine-auto kost 2090/GJ/j [11]; de PEM auto
kost dan 2090 + 15000/7,2 = 4]75. De onderhouds en bedieningskosten zijn gelijk
genomen aan een elektrische auto [1 ]1, de afleveringskosten van de waterstof bedragen
7 f/GJ (zie 4.2.2)

4.3.4 Hybride hydride auto
Naast de hiervoor besproken typen waterstof-auto’s: de omgebouwde benzine-auto en de
PEM-brandstofcel-auto beide met gecomprimeerd waterstof als brandstof, zijn er nog zeer
veel andere combinaties denkbaar en in de literatuur beschreven. Het is in het kader van
deze studie uiteraard niet mogelijk deze allemaal te compileren. Soms betreft het combinaties waarbij de waterstof-auto is geïntegreerd in een industrieel complex van produktie
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van waterstof en andere energiedragers. Voor beleidsmakers is het moeilijk de merites van
dergelijke combinaties te beoordelen. Op het eerste gezicht is het namelijk niet duideljk in
hoeverre de voordelen van de combinatie aan de waterstof-auto of aan het industrieel
complex moeten worden toegerekend en of deze voordelen ook in een toekomstige
laag-CO2 energiehuishouding blijven bestaan. MARKAL biedt mogelijkheden voor het
beoordelen van dergelijke ’ondoorzichtige’ combinaties, doordat energiegebruik in industriecomplexen, met ontwikkelingen en besparingsmogelijkheden, eveneens worden meegerekend. Als voorbeeld voor EMS is een concept van een hybride-hydride voerLuig met
produktie van hydride in combinatie met C02 verwijdering genomen zoals beschreven in

[141.
Het betreft een hybride auto die een mengsel van benzine en waterstof gebruikt. De
waterstof is opgeslagen in de vorm van magnesium-hydride. Bij hydride-opslag wordt de
waterstof normaliter vrijgemaakt met motor-restwarmte. Bij MgH2 is de desorptie-temperatuur relatief hoog (360 °C) en verloopt het vrijmaken traag, btormaliter is de motor-restwarmte daarbij niet voldoende; reden waarom deze vorm van waterstof-opslag, ondanks
de hoogste energiedichtheid van 7%, niet geschikt wordt geacht voor voertuigen [8]. In [14]
is voorgesteld om de waterstof chemisch vrij te maken door omzetting in MgCO3 met
behulp van de uitlaatgassen van een benzine-waterstof hybride-motor die CO2 en H20
bevatten. Per hoeveelheid hydride komt daarbij 2 x zoveel H2 vrij als bij desorptie, met als
nadeel dat MgCO3 daarna weer in MgH2 moet worden omgezet.
Overall reactie: MgH2 ÷ H20 ÷ CO2 --~ MgCO3 ÷ 2H2
Doordat de auto mwweg de helft van de energie uit benzine en de andere helft uit H2 betrekt
is het totaal meergewicht van de auto als gevolg van de MgH2-0pslag-cilinder beperkt. Bij
het tankstation wordt benzine getankt en wordt de inmiddels met MgCO3 gevulde cilinder
ingeruild voor een nieuwe cilinder met MgH2. De MgCO3 wordt naar een centrale plaats
gebracht en daar in een stapsgewijs proces van thermische decompositie, reactie met
chloor, elektrolyse, CO-shift en hydrogenering omgezet in MgH2 (via tussenproducten
MgO en MgCL2).
Overall reactie: MgCO3 ÷ C ÷ H20 -~ MgH2 ÷ 2CO2
De in deze reactie voor omzetting van carbonaat in hydride benodigde C wordt geleverd
door steenkool [14]. De vrijkomende CO2 (voor de helft afkomstig uit steenkool en voor
de andere helft oorspronkelijk uit de benzine) wordt afgevangen en opgeslagen, bijvoorbeeld in een leeg aardgasveld (zie [20]). Voor het omzettingsproces is nogal wat energie
nodig in de vorm van elektriciteit (elektrolyse); daamaast is hoge temperatuur warmte
(550 °C) nodig en komt lage temperatuur stoom vrij (bij chloreren en CO-shift) die nuttig
gebruikt kan worden.
De energetische kencijfers voor de proces-stappen zijn berekend uit [14], waarbij (optimistisch) is aangenomen dat geen verliezen optreden bij energie- en materiaal-conversie,
afgezien voor de elektrolysestap waar (analoog aan [14]) een rendement van 80% is
ingezet.
De investeringskosten voor een dergelijk fabriekscomplex zijn niet bekend. Het produktieproces lijkt enigszins op de produktie van Al via Aluin-aarde uit bauxiet, met de kant~ekening dat de elektrolysestap eenvoudiger is omdat Mg 2-waardig is en A13-waardig. Volgens
[15] zijn de investeringskosten bij At-produktie f 9500 per ton produktiecapaciteit/jaar; en
bij diverse andere (zwaardere) 2-waardige metalen zoals koper, zink en lood f 3000 à
6000,- per ton. De investeringskosten voor de fabriek voor conversie van MgCO3 naar
MgH2 worden tentatief ingezet op f 5000,- per ton Mg/j. Op mol-basis is per GJ hydride
24,3/2"121 = 0,1 ton Mg nodig (mol.gew.Mg:24,3; mol.gew.H2:2,0; onderste verbrandingswaarde waterstof 121 G J/t). De investeringskosten zijn dan dus 5000"0,1 -- f
500,-/GJ/j. De jaarlijkse kosten voor onderhoud en bediening zijn geschat op 5% van de
investering.
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De ’brandstof’ MgH2 en de ’grondstof’ MgC03 moeten vervoerd worden van fabriekscomplex naar tankstation en weer terug. Voor de variabele kosten en energie-inzet bij dit
transpor[ is gerekend met een transportafstand van gemiddeld 60 km heen en terug à f
0,25 en 3 MJ per ton.km. Per GJ hydride moet 26,3/2"121 = 0,11 t MgH2 en 84,3/2"121
= 0,35 t MgCO3 getranspor~eerd worden: kosten 60*0,25*0,46 = f 6,9/GJMgH2; diesel-inzet 0,06*3*0,46 = 0,08 GJdiesel/GJMgH2.
Tabel4.6 Hydride productinn 2030

Input(s)

1,27
3,3
0,49
0,08

HCO
ELC
PSH
DSL

Output(s)

1,0
0,8

MGH
PSL

1NVCOST
FIXOM
VAROM
LIFE

[f/GJ/jl

500
16
7
25

Il/G J/il
[f/G J]
[jaar]

Het hybride-hydride voer[uig zal meer kosten dan een overeenkomstig benzine-voer~uig,
vanwege de dubbele brandstoftoevoer en de verwisselbare hydride-cilinder. De hydride/carbonaat-opslag leidt bij een gemiddelde personen-auto tot een extra voertuiggewicht
van 50 tot 100 kg (begin resp. eind van de rit). Kostprijsschattingen zijn niet bekend.
Gemakshalve is daarom dezelfde kostprijs ingezet als bij LPG-auto’s (die eveneens een
dubbele brandstoftoevoer en een extra brandstofcilinder aan boord hebben).
’Conform [14] is aangenomen dat 44% van de aandrijvingsenergie van het voertuig
afkomstig is van waterstof uit het hydride, en 56 % afkomstig van benzine. Daarbij past de
kanttekening dat deze aandelen alleen bij een ideale (stoichiometrische) voer~uigcyclus
mogelijk zijn.

Voor wat betreft CO2-verwijdering is optimistisch aangenomen dat de uit de voertuig-cyclus verwijderde CO2 (overeenkomend met de C-inhoud van de benzine en de bij hydrideproduktie gebmikte steenkool) volledig (ondergronds) kan worden opgeslagen à f 10/tCO2
I201.

4.3.5 Waterstof vrachtwagen
Een vrachtauto kan op waterstof rijden in plaats van op diesel. Voor de MARKAL-parametrisatie is uitgegaan van de CNG-truck. Voor de CNG-opslag aan boord is in [11 ] gerekend
met f 6000,- per vrachtauto; dit komt goed overeen met recente praktijkgegevens van het
Energiebedrijf Amsterdam, waarbij een tank+appendages f 960,- kost [24]; voor een grote
track zijn 6 van dergelijke tanks nodig. Daarbij is aangenomen dat de kosten voor de hoge
druk waterstoftank (650 bar) ca. 3 x hoger zijn dan een CNG-tank (200 bar), d.w.z.
f 19000,- resp. 6000,-. De kosten voor ombouw van de dieselvrachtauto (f 7000,-) zijn
hetzelfde genomen als bij CNG in [11]. De NO× emissie bij waterstofmotoren kan sterk
gereduceerd worden doordat zeer arme waterstof-mengsels mogelijk zijn. Gerekend is met
een arme mengsel (lean-bum) motor met uitlaatgasrecirculatie (EGR), extra kosten
f 5000,-. De totale extra kosten vergeleken met een diesel-wachtauto zijn dan
19000+7000+5000=31000.
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Tabel 4.7 Hydrogen truck 2030
Input(s)

1,0

EFF

0,26

INVCOST
FIXOM
VAROM
LIFE
DELIV-HFC

HFC

20.50
115

fl/G J/j]
[f/G J/il
[f/GJ]
[jaar]
fl/G Jij

15
7,0

Toelichting:
de investeringskosten zijn berekend voor een vrachtauto met een nuttige energievraag
van 104 GJ/j op de weg, de referentie vrachtauto kost f 1750/GJ/j [11 ]; de waterstoftruck
kost dan 1750 + 31000/104 = 2050. De onderhouds en bedieningskosten zijn gelijk
genomen aan [11], de afleveringskosten van de waterstof bedragen 7 f/GJ (zie 4.2.2)

4.3.6 Vrachtwagen met methanol brandstofcel
Een mogelijk toekomstig interessante optie is een vrachtwagen, aangedreven door een
brandstofcel-elektromotor-combinatie. Het energetisch omzettingsrendement van een
brandstofcel is hoger dan voor een vrachtwagen-dieselmotor. Een probleem bij een
brandstofcel die waterstof als brandstof gebruikt is de opslag van waterstof in het voertuig.
Bij deze schaalgrootte kan produktie van waterstof aan boord van het voertuig uit methanol
een altematief zijn. Methanol is een vloeibare brandstof die makkelijker vervoerd en
opgeslagen kan worden. Voor de produktie is nodig een methanol-reformer (katalytische
dissociatie). Volgens [13] lijken methanol-reformers te groot en te zwaar voor toepassing
in personen-auto’s, in de wat grotere vrachtauto’s zou de techniek wel toepasbaar kunnen
zijn. Een nadeel is dat reformers meer moeite hebben om vereiste venínogensfluctuaties
op te rangen, daarom is tevens een accu nodig [2]. Het productgas van de reformer bevat
(afi~ankelijk van condities van druk, temperatuuur, katalysator, etc) enkele (volume)procenten CO (koolmonoxide). Een PEM-brandstofcel is gevoelig voor CO (tolerantie rond
0,1%), daarom is na de reformer CO-verwijdering nodig. Volgens [17] is katalytische
methanisering (2CO + 2H2 --> CO2 + CH4) de beste optie, waarbij de gevormde CH4
ongehinderd de brandstofcel zou kunnen passeren. Voor de reforming is warmte nodig, die
in dit geval geleverd kan worden door restwarmte van de brandstofcel, en door verbranding
van methaan en rest-waterstof die de afgassen van de brandstofcel aanwezig zijn.
In de onlangs bij ESC uitgevoerde berekeningen voor de Nationale Energie Verkenningen
2015 is een methanoIvrachtauto opgenomen, waarvan de meerkosten mw geschat zijn op
f 100000,- en het energetisch omzettingsrendement 40% hoger is aangenomen dan een
overeenkomstig dieselvoertuig [ 16].
Bij een lange termijn prijs van brandstofcellen van f 250/kWe (4.3.3) en een benodigd
vermogen van de vrachtwagenmotor van 400 KW [16] komen de investeringen in de
brandstofcel overeen met f 100000,-. De extra investeringen voor katalytische dissociatie
( f 10000,- [11 ]), methanisering, accu’s, elektromotoren bedragen naar schatting f 50000,-.
De investering voor een dieselmotor, met overbrenging etc. kan in mindering gebracht
worden (f 50000,- volgens [16]). Blijft over een extra investering van f 100000,-. Aangenomen is dat er geen NOx emissies zijn.
Het energetisch rendement (op onderste verbrandingswaarde),(methanol naar wielen)
voor een dergelijk voer[uig is volgens [2] in 2030 45%. Volgens [18] is het maximale
converslerendement, van brandstof naar as, 38% (30% op bovenste verbrandingswaarde
ofwel 38% op onderste verbrandingswaarde), zonder evenwel rekening te houden met
bovengenoemde methaniseringsstap. [16] geeft geen rendementsbecijfering, maar wel een
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rendementstoenamefactor van 1,4 vergeleken met diesel (ter illustratie: het rendement van
een overeenkomstige dieselvrachtauto in MARKAL medio 2030 is 28,4% [11 ], inclusief de
daarbij veronderstelde efficiency-verbeteringen; een rendementstoenamefactor van 1,4
zou dan dus overeenkomen met 1,4*28,4=40%). Voor EMS is een rendement van 45%
gehanteerd.
Tabel 4.8 Methanol PEM-cell truck 2030

Input(s)

1,0

EFF

0,45

INVCOST
FIXOM
VAROM
LIFE
DELIV-MTT

M-rT

2710
160

[f/G J/j]
Il/G J/j]
Il/G J]
[jaar]
[f/G Jij

15
8,0

Toelichting:
de InvesterIngskosten zijn berekend voor een vrachtauto met een nuttige energiewaag
van 104 GJ/j op de weg, de referentie-dieselvrachtauto kost f 1750/GJ/j [11]; de
methanol-brandstofcel-truck kost dan 1750 + 100000/104 = 2710. De onderhouds en
bedieningskosten zijn recht evenredig verondersteld met de investeringskosten. De
afleverIngskosten van methanol zijn overgenomen uit [I 1 ].

4.3.7 Waterstof-bus
In MARKAL/NL was reeds een waterstofbus gedefinieerd [11]. De onderhouds en bedieningskosten voor deze brandstofcel/vliegwiel-combinatie-bus waren inclusief de kosten
van een waterstofcompressor-station, die nu apart is gemodelleerd (4.2.2), hiervoor is
gecorrigeerd.

4.3.8 Waterstof-brandstofcel binnenschip
Voor de optie binnenschepen op waterstof is gekozen voor gebruik van vloeibare waterstof
voor scheepsaandrijving met een brandstofcel-elektromotor-combinatie. Het omzettingsrendement van een brandstofcel-elektromotor-combinatie is ontleend aan [2], oplopend
tot 56%. De brandstofcel vervangt een dieselmotor. Scheepsdieselmotoren hebben in het
algemeen een hoog as-rendement. Thans zijn reeds diesels te koop met 39% rendement,
gerekend wordt met een gemiddeld rendement oplopend tot 42%. Dus kan 1 GJ waterstof
1.3 GJ diesel vervangen.
Er zijn in MARKAL geen investeringskosten voor binnensehepen berekend, de extra kosten
voor de brandstofcel moeten wel meegerekend worden. Voor de kosten van de brandstofcel
in het brandstofcel-schip is uitgegaan van f 250,-/kWe (zie 3.2.3). Daamaast is opslag van
vloeibare waterstof nodig. Een opslagcapaciteit voldoende voor 100 vollast-uren (4 dagen)
komt overeen met 9 l/kWe. In een schip zijn enkele tanks van 2501 nodig. Kosten van
opslagtanks (Dewarvaten, 20K, 2 bar) van deze grootte liggen bij massaproduktie in de
orde van $10/1 [9], ofwel f 150,- per kWe. De noodzakelijke continue ontiuchting (boil-off)
van de tanks, in de orde van 1% per dag vanwege de para/ortho-omzetting, wordt gebruikt
voor stand-by elektriciteitsvoorziening aan boord. De kosten van een scheepsdieselmotor
kunnen in mindering gebracht worden. De meerkosten van een scheepsdiesel t.o.v, een
elektromotor van dit vermogen zijn ca. f 100,-/kW. De meerkosten van deze optie zijn dus
f250 + 150 - 100 = 300,-/kWe.
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Aangenomen dat een brandstofcel op een binnenschip 2500 vollast-uren per jaar maakt,
dan wordt per kWe brandstofcel voorzien in 2500*3,6*0,36 = 3,24 GJ nuttige vraag; en
bedragen de meer-investeringskosten per GJ nuttige vraag 300/3,24 = 92. De jaarlijkse
kosten voor onderhoud en bediening zijn gesteld op 6% van de (meer)investering.
De afleveringskosten bestaan uit transport en opslagkosten. Bij een gemiddelde transportafstand van 100 km zou LHD-transport volgens [9] omstreeks f 1-3/GJ kosten. Daarnaast
zijn opslag en overslag-faciliteiten nodig. Voor een tankstation voor wegvoer~uigen zijn
door [9] kosten van f 6 tot 8/GJ LHD becijferd. Bij binnenschepen is de schaalgrootte
groter, en de afleveringskosten navenant lager; gerekend wordt met f 5/GJ. Bij overslag
van LHD treden volgens [9] per overslag-stap 8-13% boil-off verliezen op (doordat de
receptor-tank een hogere temperatuur heeft dan LHD). Bij grootschalige toepassing op
schepen lijkt het mogelijk deze boil-off verliezen te beperken door terugwinning van energie
(bijvoorbeeld door het schip tijdens het tanken elektriciteit te laten produceren voor het
elektriciteitsnet) en het aantal overslag-stappen te verminderen (bijvoorbeeld door een
deel van de brandstof rechtstreeks bij de liquefactie-installatie te tanken). Gerekend wordt
met een gecumuleerd boil-off-verlies van 10%; het rendement wordt hiervoor gecorrigeerd.
In MARKAL wordt voor een binnenschip gerekend met een effectief vaartuigrendement van
0,29 in 2030. Het overeenkomstige hogere rendement voor een brandstofcel-binnenschip
is dan 0,9"56/42 -- 0,35.
In de berekeningen is deze optie alleen toegelaten bij binnenscheepvaart in Nederland
(dieselvraag 2000:22 P J). Het zal echter gezien de ligging van Nederland duidelijk zijn dat
een nog veel grotere impact op de mondiale CO2-emissie mogelijk zou zijn wanneer ook
waterstof bij internationale scheepsbunkering in Nederlandse havens door visvangst,
kustvaart en zeeschepen (brandstofvraag in 2000:295 P J) mogelijk zou zijn.
Tabel 4.9

Hydmgen Fuel cell ship 2030

Input(s)

1,0

EFF

0,35

INVCOST
FIXOM
VAI~OM
LIFE
DEHV-LHD

LHD

92
6

[f/G J/j]
Il/G J/j]
Il/G J]
[jaar]
[f/GJi]

20
5,0

4.3.9 Waterstofvliegtuig
Er wordt geexperimenteerd met vliegtuigen die vloeibare waterstof als brandstof gebruiken.
Een bekend voorbeeld zijn de testvluchten met een Tupolev Tu-155 in de jaren’80. In de
luchtvaart, verantwoordelijk voor 3% van de mondiale CO2 emissie, is waterstof een van
de weinige mogelijkheden de emissie terug te dringen. Na het jaar 2000 zouden waterstofvliegtuigen op ûrotere schaal geintroduceerd kunnen worden. Een belangrijk voordeel van
LH2 is de 2,5 x hogere energiedichtheid per kg verûeleken met kerosine. Daardoor kan het
leeg-gewicht van vliegtuigen verminderen. Uit [19] valt af te leiden dat daardoor het
energiegebruik door vliegtuigen gemiddeld met ca. 12% terug kan lopen. Cryogene
waterstoftanks zijn echter veel groter en anders gevormd dan kerosinetanks, zodat een
geheel nieuw vliegtuigontwerp nodig zou zijn, en dat kost tijd en geld. Over de kosten valt
dus weinig te zeggen. De brandstoftanks zullen duurder zijn, aan de andere kant kan het
vliegtuig lichter zijn; in ieder geval moet het geheel opnieuw ontworpen worden. In
MARKAL/NL zijn geen kosten voor vliegtuigen opgenomen. Geen rekening is gehouden
met andere milieu voor- of nadelen, zoals luchtverontreiniging door koolwaterstoffen,
koolmonoxide, risico’s, etc.
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Een belangijk issue is het ontwerp-proces van vliegtuigen, dat al snel 15 of meer jaren in
beslag neemt. De levensduur van vliegtuigen in de burgeriuchtvaart zo’n 25 jaar, dit maakt
dat de penetratiesnelheid van deze optie in MARKAL begrensd is tot 1/6 vervanging per
periode van 5 jaar.
Tabel 4. I0 Hydrogen International bunkers air 2030
Input(s)

1,0

EFF

1,12

INVCO8T
FlXOM
VAROM
LIFE
DELIV-LHD

1

LHD

Il/G J/il
Il/G J/il
Il/G J]
[jaar]
[f/GJi]

25
0,6

Toelichting:
12% energiebesparing ten opzichte van kerosine-vliegtuig. Voor de investering is een
symbolisch bedrag ingezet. De afleveringskosten van de brandstof zijn gelijk
verondersteld aan kerosine (de kosten en energiebenodigdheden voor waterstofproduktie
en -liquefactie worden apart verrekend, zie [20] en 3.1.2).
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BIJLAGE
In dit rappor~ zijn invoergegevens voor het MARKAL-model gekarakteriseerd. Hier wordt
het format van deze karakterisatie verklaard.
Omschrijving van MARKAL-code’ s.
CODE

EENHEDEN

EFF
MA***

[G J/G J]
[G J/G J]

OUT**
L1FE
IN**
INVCOST

FIXOM
VAROM
DELIV***

OMSCHRIJVING

Rendement van omzetting inputs naar outputs
Aandeel van energiedrager *** in totale input van
techniek. Indien weggelaten gelijk aan 1.
[G J/G J]
output van energ~edrager.
[JAAR*5]
Technische levensduur van techniek.
input van energiedrager.
IGJ/GJ]
[GLD/GJ/jaar] lnvesteringskosten van techniek. Wordt berekend
door investeringskosten van een technologie te
delen door de specifieke eenheidsgrootte van een
nuttige input of output die op 1. is gesteld.
[GLD/GJ/jaar] Kosten voor onderhoud en bediening. Berekening
ervan is identiek aan berekening INVCOST. Vaak
een percentage van INVCOST.
[GLD/GJ]
Variabele kosten, bijvoorbeeld voor hulpstoffen en
chemicaliën
[GLD/GJ]
Afleveringskosten van een energiedrager ***.

Gebruikte afkor~ingen voor energiedragers in dit rappor~
DSL

Diesel

ELC

Electricity

GAS

Gas for small users

HCO

Hard coal

HFC

Hydrogen for cars

HFV

Hydrogen for vehicles

HYD

Hydrogen

LHD

Liquid hydrogen

LHW

Liquid hydrogen waste heat

MGH

Magnesium hydride

MTT

Methanol for trucks

NGG

Natural gas from grid

PSH

Process heat high temperature (130-550°C)

PSL

Process steam low temperature (~130°C)
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