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Dé uitdaging in de energietransitie

→ Noodzaak voor transport, conversie en opslag van duurzame energie

Vraag en aanbod afstemmenin tijd en plaats



Groene waterstof is een belangrijke route…

circulaire chemiewater elektrolyse waterstof

Duurzame materialen en 

brandstoffen

zuurstof

→ Belangrijke randvoorwaarde is voldoende groene stroom

credits: Thijs de Groot (TU/e & HyCC)



…maar geen silver bullet!

→ Alleen inzetten wanneer er geen andere (directe elektrische) opties zijn



Belangrijkste elektrolyser technologieën

Alkaline PEM Solid oxide AEM

Stack omvang (MW) 1 – 6 0.5 – 2.5 0.01 0.0025

Grootste fabriek in 
operatie (MW)

150 
Ningxia (China)

20 
Bécancour (Canada)

0.72
Salzgitter

(Duitsland)

0.02
Rozenburg

(Nederland)

Aantal leveranciers 9 4 2 1

Sterktes
Goedkoop materiaal en 
bewezen technologie

Compact en flexibel Efficient
Combineert sterktes
van Alkaline en PEM

Zwaktes Minst efficient (<70%) Vereist Iridium
Thermo-mechanisch

uitdagend
Staat nog in 

kinderschoenen



Een stack bevat meer dan 100 cellen
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Maar is slechts één onderdeel in de totale fabriek

Stack

transmissie

Fabriek

HV elektrische aansluiting
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Remote 
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credits: Thijs de Groot (TU/e & HyCC)



MW elektrolyse: hoe moeilijk kan het zijn?

• 20e eeuw: grootschalige H2 productie met waterkrachtcentrales in 
Canada, Chili, Egypte, IJsland, India, Noorwegen, Peru en Zimbabwe

• Gericht op ammonia (kunstmest) productie - in afwezigheid aardgas
en aanwezigheid goedkope, continue, duurzame stroom

• Vandaag nog maar 1 in bedrijf voor zover bekend: Cuzco, Peru –
operationeel sinds 1962

Sustain. Chem. 2022, 3, 149–171. 
https://doi.org/10.3390/suschem3020011
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Upscaling water electrolysis: 
How difficult can it be?

165 MW alkaline elektrolyse
Glomfjord, Noorwegen, 1953-1991

98 MW 30 bar alkaline elektrolyse
Kwe Kwe, Zimbabwe, 1972-2015

165MW alkaline electrolyse
Aswandam Egypte, 1960

25 MW 30 bar alkaline elektrolyse
Cusco, Peru, 1962-heden



Terug naar vandaag: 
2020 ontwerp voor een GW fabriek

Source: https://ispt.eu/gigawattscale/

Uitdagingen:

• Veiligheid

• Flexibiliteit

• Betrouwbaarheid & levensduur

• Ruimtegebruik

https://ispt.eu/gigawattscale/


Waterstofinnovaties: kansen voor de NL 
maakindustrie

• Kostenreductie potentieel in bewezen technologie

• Schaalsprong in productie: omvang en aantal

• Ruimte voor alternatieve innovatieve concepten

• Bredere kansen in de waterstofeconomie



Kostenreductie potentieel in bewezen technologie

IRENA (2020), Green Hydrogen Cost Reduction: Scaling up Electrolysers to Meet the 1.5⁰C Climate Goal, 
International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi



Schaalsprong in 
productie: 
omvang en aantal

• Opschalen in omvang: bij
grotere installaties minder 
kosten in mn balance of plant: 
compressie, scheiding, 
zuivering, etc.

• Opschalen in aantallen: 
elektrolysers worden tot nu toe 
veelal met de hand 
geproduceerd, veel ruimte voor
automatisering en 
standaardisatie

C Wilson et al., Science 368, 6486 (2020) 

images taken from Wikipedia



Ruimte voor 
alternatieve 
concepten

• Solid oxide met enorm groei-potentieel
door hogere efficiëntie

• AEM, membraanloos, E-TAC thermal 
cycling, …

• Andere ‘kleuren’ waterstof

• Slimmer gebruik van oxidatiereactie aan
anode



Bredere kansen in de 
waterstofeconomie
• Brandstofcellen

• Waterstofdragers: metal fuels, LOHC, solar fuels

• BoP apparatuur: compressie, transport, warmte-
integratie,…

• Toeleverancier: bipolaire platen, membranen, 
coatings, sealants,…



VDL waterstofapparatuur

H2Haul project: Hydrogen Truck

Alkaline electrolysers for hydrogen production

h-PU50 en h-PU250: Gensets
Electricity produced fromhydrogen

Courtesy Paul Gosselink (BOM)



Prodrive gelijkrichter voor H2 toepassing

RES / Grid

Electrolyser

Green H2

FC Generators

RES / Grid

Generation

Hydra600 (AC/DC)
• SiC based bulk rectifier system

• Very low output voltage ripple (<1%), increasing efficiency and potentially
extending lifetime of electrolyser stack

• No active harmonic filtering required: reducing footprint
• High efficiency (peak 98.4%) 
• Predictive maintenance reducing OPEX

• Flexible and highly standardized system due to cabinet approach
• Closed loop liquid cooling enabling very environmentally robust system
• Facility for 3GW production capacity in planning phase

Usage

Airdra25 (DC/AC)
• SiC based bidirectional converter system

• High efficiency up to 98%
• Galvanic isolation

• Highly versatile
• Accepts fuel cell and battery
• Grid connected or micro-grid forming
• Scalable from 25kW to 500kW
• Complies with the latest international Grid codes

Courtesy Paul Gosselink (BOM)



Conclusies

• Dé uitdaging van de energietransitie is opslag, transport en conversie van 
duurzame energie

• Waterstof gaat daarbij een belangrijke rol spelen, maar is geen panacee

• Realizeren van >10MW elektrolyzer fabrieken brengt de nodige
uitdagingen met zich mee maar is zeker haalbaar – en noodzakelijk

• Dit gaat een gigantische nieuwe industrie op gang brengen met enorm
veel kansen voor de maakindustrie in onze regio, en nog veel potentieel
voor innovatie

Rjukan Noorwegen: 165 MW, 27,900 Nm3/h 
Gesloten in 1971



Questions or comments?


	Dia 1
	Dia 2: Dé uitdaging in de energietransitie
	Dia 3: Groene waterstof is een belangrijke route…
	Dia 4: …maar geen silver bullet!
	Dia 5: Belangrijkste elektrolyser technologieën
	Dia 6: Een stack bevat meer dan 100 cellen
	Dia 7: Maar is slechts één onderdeel in de totale fabriek
	Dia 8: MW elektrolyse: hoe moeilijk kan het zijn?
	Dia 9: Upscaling water electrolysis:  How difficult can it be?
	Dia 10: Terug naar vandaag:  2020 ontwerp voor een GW fabriek
	Dia 11: Waterstofinnovaties: kansen voor de NL maakindustrie
	Dia 12: Kostenreductie potentieel in bewezen technologie 
	Dia 13: Schaalsprong in productie: omvang en aantal
	Dia 14: Ruimte voor alternatieve concepten
	Dia 15: Bredere kansen in de waterstofeconomie
	Dia 16: VDL waterstofapparatuur
	Dia 17: Prodrive gelijkrichter voor H2 toepassing
	Dia 18: Conclusies
	Dia 19

