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source: Groninger Archieven

Presentator
Presentatienotities
Nieuw ? De productie van waterstof en het gebruik daarvan is in het geheel niet nieuw. Deze foto is van het CiBoGa terrain, Circus, Bode en Gas terrein. Dat was het gebied tussen het boterdiep en het UMCG in Groningen. Op deze foto zien we de gasfabriek ca 60 jaar geleden. Deze fabriek maakte met behulp van kolen en stoom ‘ stadsgas’ . Een gas dat voor wel 50% uit waterstof bestond.  
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1839 Grove Fuel Cell
1860 Lenoir Hydrogen Car



source: wikimedia commons, Asadwarraich
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Waterstof is het meest voorkomende element in het heelal. Naar schatting 90% van alle atomen heelal breed zijn waterstof atomen. Ongeveer drie kwart van alle massa in het heelal bestata uit waterstof. Toch is het op aarde in zuivere vorm schaars. Minder dan een procent van onze atmosfeer bestaat uit waterstof. Dit komt doordat het atoom klein en licht is. Het ontsnapt makkelijk aan onze zwaartekracht. Een van de uitdagingen rondom waterstof is dan ook om het te houden daar waar je het wilt hebben.



source: NASAsource: US dep. of Energy

Hydrogen
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Er zijn veel verschillende manieren om waterstof te maken. Iedereen kent wel de proefjes op de middelbare school, waar met elektrolyser waterstof en zuurstof wordt gemaakt. Een principe dat al bekend was in de tijd van de oude Grieken. Als je hiervoor duurzaam opgewekte stroom gebruikt, heb je ook schone of groene waterstof.  De meeste waterstof wordt momenteel echter van aardgas gemaakt met behulp van stoom en is dus niet duurzaam. Dat noemen we grijze waterstof. Grijze waterstof wordt veel in de chemie of raffinage gebruikt. Sla je de vrijgekomen CO2 op, dan hebben we het over blauwe waterstof. Waterstof is wat we noemen een energiedrager. Je kan de energie op een ander moment weer ontsluiten.Dit kan bijvoorbeeld door het te verbranden, maar veel efficienter is het gebruiken van een zogenaamde brandstofcel. Wat deze doet is de waterstof weer met zuurstof combineren en een electron daarbij afgeven. Als je die elektronen afvangt, heb je stroom ! Gebruik je zowel de stroom als de vrijgekomen warmte, dan zet een brandstofcel tot 95% van de energie in het waterstof om in nuttige energie.



So Why Hydrogen?

• There is enough renewable energy potential
not at the right spot on the right time;

• Storage of renewable energy is key;
• Intermittency of renewable production needs 

buffering in the network;
• Mobility needs clean energy-carriers;
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Maar waarom zouden we waterstof als maatschappij moeten gebruiken ? Wat voor bijdrage kan dat aan een duurzamere wereld leveren ?Eigenlijk is er op de aarde ruim voldoende duurzame energie voor iedereen. Het probleem is alleen dat het op de verkeerde plek is op de verkeerde tijd. Het kunnen opslaan en het eventueel transporteren van duurzame energie is daarom een belangrijke stap in de verduurzaming. Het is een beetje de heilige graal van de duurzame energievoorziening. Kortcyclische opslag kan in een accu, maar hoe doen we dat met seizoensopslag. Stel je eens voor dat je in de zomer je zonnepanelen energie kan laten maken voor de verwarming in de winter. Of stel je eens voor dat Japan, die weinig natuurlijke grondstoffen hebben, zonne-energie uit Australie kan halen per tanker.  Een vreemd idee ? Nee, beiden dichter bij dan we denken. En daar kan groene waterstof een belangrijke rol in spelen. Voordeel daarnaast is dat bestaande infrastructuur zoals gasleidingen en ondergrondse opslag voor een groot deel ook voor waterstof gebruikt kunnen worden. Daarnaast is behoud en creeeren van banen een belangrijke drijfveer. Een nieuwe industrie heeft ook nieuwe mensen nodig.



Source : IEA Renewables 2017

Wind&Solar Action Prices.



Source: Martien Visser @hanze



10





Dr. Ir. Jan-jaap Aué
Dean EnTranCe, Centre of Expertise Energy
Lector toepassing van waterstof in de energietransitie
j.aue@pl.hanze.nl


	De mogelijke rol van Waterstof binnen de Energietransitie�“een introductie op Waterstof ”
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	So Why Hydrogen?
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12

