Interreg IVA-project:
“CO2 en CH4 als dragers voor regionale ontwikkeling”
Case 5 (Onderzoek naar de mogelijkheden van Power-To-Gas)

p. 1
DEEL V.4:
Case study P2G voor een landbouwbedrijf

Deel V.4 Case study
P2G voor een landbouwbedrijf

Opgesteld door Laurens Vandelannoote, Boerenbond.

Interreg IVA-project:
“CO2 en CH4 als dragers voor regionale ontwikkeling”
Case 5 (Onderzoek naar de mogelijkheden van Power-To-Gas)

p. 2
DEEL V.4:
Case study P2G voor een landbouwbedrijf

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

2

Figurenlijst

3

Inleiding 4
1

Verbruiksprofielen in de landbouw
1.1

Melkveesector

5

1.2

Fruitsector

6

1.3

Pluimveesector

7

1.4

Varkenshouderij

8

1.5

Conclusie

9

2

Het casusbedrijf

3

Productie van waterstof

4

5

10
13

3.1

Keuze van elektrolyser

13

3.2

Simulatie van elektriciteitsoverschotten

15

3.3

Productie van waterstof

18

3.3.1

HyLYZER 1 Nm³/h

18

3.3.2

HySTAT 15 Nm³/h

20

3.3.3

HySTAT 30 Nm³/h

22

3.3.4

Keuze van elektrolyser

24

Economisch haalbaarheid

26

4.1

Investering en jaarlijkse kosten

26

4.2

Jaarlijks inkomen door verkoop van waterstof

27

4.3

Nodige waterstofprijzen

29

Conclusie

31

Literatuurslijst

32

Interreg IVA-project:
“CO2 en CH4 als dragers voor regionale ontwikkeling”
Case 5 (Onderzoek naar de mogelijkheden van Power-To-Gas)

p. 3
DEEL V.4:
Case study P2G voor een landbouwbedrijf

FIGURENLIJST
Figuur 1: verbruiksprofiel klassiek melken (120 melkkoeien)................................................................................... 5
Figuur 2: verbruiksprofiel melkrobot (60 melkkoeien) .............................................................................................. 6
Figuur 3: verbruiksprofiel fruitsector (3 ton hardfruit) ............................................................................................... 7
Figuur 4: verbruiksprofiel pluimvee (65.000 slachtkuikens, 11 dagen) .................................................................... 8
Figuur 5: verbruiksprofiel varkenshouderij (340 zeugen, 1500 biggen, 2000 vleesvarkens) ................................... 9
Figuur 6: verbruiksprofiel casusbedrijf varkenshouderij ......................................................................................... 10
Figuur 7: oorsprong verbruikte elektriciteit bij casusbedrijf .................................................................................... 11
Figuur 8: benutting van de geproduceerde elektriciteit .......................................................................................... 11
Figuur 9: overzicht elektriciteitsfactuur .................................................................................................................. 12
Figuur 10: HyLYZER (Ref. 4)................................................................................................................................. 13
Figuur 11: technische specificaties HyLYZER (Ref. 4) .......................................................................................... 13
Figuur 12: HySTAT (Ref. 5) ................................................................................................................................... 14
Figuur 13: technische specificaties HySTAT (Ref. 5) ............................................................................................ 14
Figuur 14: werkingsgebied elektrolysers ............................................................................................................... 15
Figuur 15: simulatie productieprofiel januari .......................................................................................................... 16
Figuur 16: simulatie productieprofiel juli ................................................................................................................ 16
Figuur 17: verbruik installaties varkenshouderij ..................................................................................................... 17
Figuur 18: verbruiksprofiel varkenshouderij januari ............................................................................................... 17
Figuur 19: injectieprofiel varkenshouderij januari ................................................................................................... 18
Figuur 20: Injectieprofiel varkenshouderij juli ......................................................................................................... 18
Figuur 21: waterstofproductie 1 Nm³/h .................................................................................................................. 19
Figuur 22: waterstofproductie 1 Nm³/h op jaarbasis .............................................................................................. 19
Figuur 23: draaitijden elektrolyser .......................................................................................................................... 20
Figuur 24: waterstofproductie 15 Nm³/h................................................................................................................. 21
Figuur 25: waterstofproductie 15 Nm³/h op jaarbasis ............................................................................................ 21
Figuur 26: draaitijden elektrolyser 15 Nm³/h .......................................................................................................... 22
Figuur 27: waterstofproductie 30 Nm³/h................................................................................................................. 23
Figuur 28: waterstofproductie 30 Nm³/h op jaarbasis ............................................................................................ 23
Figuur 29: draaitijden elektrolyser 30 Nm³/h .......................................................................................................... 24
Figuur 30: conversiegraad van de verschillende installaties .................................................................................. 25
Figuur 31: geproduceerde hoeveelheid waterstof .................................................................................................. 25
Figuur 32: investering en jaarlijkse kosten ............................................................................................................. 26
Figuur 33: geaccumuleerde kosten HySTAT 15 .................................................................................................... 27
Figuur 34: economische analyse ........................................................................................................................... 28
Figuur 35: benodigde waterstof prijs in functie van gewenste terugverdientijd (huidige CAPEX en OPEX) .......... 29
Figuur 36: benodigde waterstof prijs indien investering nog slechts 25 % bedraagt .............................................. 30

Interreg IVA-project:
“CO2 en CH4 als dragers voor regionale ontwikkeling”
Case 5 (Onderzoek naar de mogelijkheden van Power-To-Gas)

p. 4
DEEL V.4:
Case study P2G voor een landbouwbedrijf

INLEIDING
De landbouwsector is sinds 2010 een netto producent van elektriciteit geworden (Ref. 1). De
jaarlijkse productie van hernieuwbare elektriciteit is dus groter dan de jaarlijkse productie. De WKK’s
in de glastuinbouw en de vele PV-installaties zijn hier verantwoordelijk voor. Door de hoge
subsidiebedragen voor zonnepanelen zijn er de afgelopen jaren enorm grote zonne-installaties
geplaatst. Door de oversubsidiëring was de primaire gedachte van de investeerder om zoveel
mogelijk certificaten (€450 per 1000 kWh) te verkrijgen door hun daken volledig vol te leggen met
panelen, zonder dat er op enig moment een bepaling is geweest van de meest energie-efficiënte
dimensie. De productie van deze installaties is meerdere malen groter dan het verbruik op de
landbouwbedrijven, waardoor er enorm hoeveelheden elektriciteit worden geïnjecteerd op het
distributienet. Deze geïnjecteerde energie wordt dan voor een “laag” bedrag gekocht door
energieleveranciers.
Daarom willen we in deze case study bekijken of we dit “overschot aan elektriciteit” niet kunnen
gebruiken om power-to-gas toe te gaan passen.
De landbouwsector heeft namelijk de mogelijkheid om de geproduceerde waterstof rechtstreeks te
gebruiken door middel van hun landbouwvoertuigen. Zoals reeds beschreven in “Deel IV: benutting
van diwaterstof en methaan voor mobiele toepassingen” kunnen er bepaalde landbouwvoertuigen
aangedreven worden door waterstof. Waar dat tractoren nog in een prototypefase zitten, zijn
logistieke voertuigen op waterstof zoals heftrucks en verreikers al veel verder in hun ontwikkeling.
Door de hernieuwbare energiedoelstellingen denken we als Boerenbond, Landelijke Gilde en het
Innovatiesteunpunt dat er in de toekomst zeer sterk zal ingezet worden op plattelandsontwikkeling
een klimaat neutrale regio’s (Ref. 2). De landbouwbedrijven zullen een zeer belangrijke rol spelen om
dit te kunnen realiseren. De boerderij van de toekomst, de zogenaamde ECO-farm, zal er naast de
basis activiteiten zoals gewassen en dieren, ook een aantal nevenactiviteiten plaatsvinden. Hierbij zal
de boerderij zijn regio voorzienop vlak van voedsel, recreatiemogelijkheden en energie. De groep
voedsel spreekt voor zich, de klanten zullen op de hoevewinkel verse (en eventueel biologische)
groenten, fruit, vlees, zuivelproducten kunnen kopen. Maar dit is niet de enige reden waarom ze het
landbouwbedrijf regelmatig zullen bezoeken. Om klimaatneutraal te zijn zal de boerderij ook een
zeer groot stuk van de energievoorziening van de regio voor zijn rekening nemen door middel van
PV, wind, WKK’s en biogasinstallaties. Naast elektriciteit en warmte kan de boerderij ook
brandstoffen produceren zoals CNG, LNG, Biodiesel, bio-ethanol en waterstof die dan op het
tankstation op de boerderij getankt kunnen worden. Elektrische voertuigen kunnen ook opgeladen
worden terwijl de mensen hun boodschappen doen in de hoevewinkel of terwijl ze even ontspannen
op één van recreatiemogelijkheden zoals welnesscentra, adventure courses, sportterreinen en
dergelijke.
Kortom het landbouwbedrijf van de toekomst kan een soort van winkelcentrum worden die een zeer
belangrijke rol kan spelen bij de economische ontwikkeling van de regio. Power-to-gas kan daar een
rol in spelen.
In deze case study wordt er nagegaan of deze visie nu al financieel realiseerbaar is, of dat dit verhaal
voorlopig nog toekomstmuziek is.
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VERBRUIKSPROFIELEN IN DE LANDBOUW

De land- en tuinbouw bestaat uit verscheidene deelsectoren met een eigen specifiek
verbruiksprofiel. Deze verbruiksprofielen zijn niet altijd even eenvoudig te matchen met het
productieprofiel van een PV-installatie.
1.1

Melkveesector

De melkveesector is op te splitsen in twee delen, en dit op de wijze waarop de runderen worden
gemolken. Op de klassieke of conventionele wijze worden de koeien tweemaal per dag handmatig
gemolken. Met handmatig wordt bedoeld dat de runderen naar de melkruimte begeleid worden en
dat de melkafhalingsinstallatie handmatig op de uier geplaatst wordt. Dit resulteert in het volgende
verbruiksprofiel (Fig. 1).
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Figuur 1: verbruiksprofiel klassiek melken (120 melkkoeien)

Het verbruiksprofiel wordt gedomineerd door de twee melkperiodes die bestaan uit het melken zelf
en het reinigen van de leidingen erna. Na deze blok van een drietal uur draait de het verbruik uit de
koeling van de warme melk, maar het benodigd vermogen hiervoor is veel lager dan datgene voor
het melken zelf. Overdag zal het verbruik relatief laag liggen waardoor een PV-installatie altijd vrij
veel zal injecteren, onafhankelijk van het feit of het systeem overgedimensioneerd is op basis van de
jaarverbruiken. Dit verbruiksprofiel is onafhankelijk van de temperatuur en daarmee constant
doorheen het jaar. Dus bij het klassiek melken zal er slechte match op dagelijkse basis zijn tussen de
productie en het verbruik.
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Bij een melkrobot gebeurd het ganse proces automatisch waardoor er geen externe hulp meer nodig
is. De koeien worden meerdere malen per dag gemolken maar ze beslissen zelf wanneer ze naar de
melkruimte gaan waar dat een laserdetectiesysteem ervoor zorgt dat de melkafhalinginstallatie
automatisch op de uier aangesloten wordt. Bij een melkrobotsysteem is het verbruik verspreid over
een ganse dag (Fig. 2).
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Figuur 2: verbruiksprofiel melkrobot (60 melkkoeien)

Het verbruik is nu egaler verspreid omdat de melkrobot continu koeien aan het melken is. De pieken
die ongeveer eenmaal verschijnen is de start van een koelcyclus. Met dit systeem is het ook niet
eenvoudig om een goede PV-installatie aan te bevelen, door het feit dat het verbruik 's nachts even
hoog is al doorheen de dag zal een PV-installatie altijd maar maximaal 40% van de energie kunnen
voorzien. De bepaling van de dimensie van de zonnepanelen kan men dan best baseren op de
basislast van 2 à 3 kW overdag.
1.2

Fruitsector

De fruitsector is ook een moeilijke sector om op een energie-efficiënte wijze te koppelen met een
zonne-installatie (lees laag injectieniveau).
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Figuur 3: verbruiksprofiel fruitsector (3 ton hardfruit)

Het grootste probleem met de fruitsector is dat er in de zomer nagenoeg geen activiteit is (Fig. 3).
Het plukken van het fruit begint eind augustus en loopt tot eind oktober. Het warme fruit moet snel
gekoeld worden in de koelcellen, waarbij de grote vermogens van koelcompressoren aangesproken
worden. Ongeveer 40 % van het jaarlijks verbruik vindt plaats in de 2 plukmaanden. Vanaf november
begint het sorteerseizoen en daalt de inhoud van de koelcellen geleidelijk aan. Vanaf mei zijn de
frigo’s vrijwel volledig leeg op de meeste bedrijven. Dus tijdens de maanden van de hoogste
energieproductie is het verbruik nihil. Er is dus een slechte match op jaarbasis.
1.3

Pluimveesector

In de pluimveesector is ventilatie veruit de grootste verbruikspost. Zonder ventilatie zou er in de
pluimveesector een groot gevaar zijn voor verstikking van de dieren. De dieren streven naar de beste
plaats in de stal qua temperatuur en verlichting. Indien de omstandigheden in de stal niet overal
dezelfde zijn (of de parameters te laag zijn), vechten ze op het beste plekje en gaan zouden ze elkaar
gaan verstikken.

Interreg IVA-project:
“CO2 en CH4 als dragers voor regionale ontwikkeling”
Case 5 (Onderzoek naar de mogelijkheden van Power-To-Gas)

p. 8
DEEL V.4:
Case study P2G voor een landbouwbedrijf

Verbruiksprofiel pluimvee
18 kW

15 kW

12 kW

9 kW

6 kW

3 kW

0 kW
16:30

22:30

4:30

10:30

16:30

22:30

4:30

Figuur 4: verbruiksprofiel pluimvee (65.000 slachtkuikens, 11 dagen)

Tussen 23h00 en 5h00 is er de verplichte 6 uur duister die voorzien is door de dierenwelzijnswetten
(Fig. 4). Na 5 uur zien we dan ook een enorme stijging in het vermogen door het aanspringen van de
verlichtingsinstallatie. Daarna zien we dat het verbruik doorheen de dag mooi het
temperatuursverloop volgt (rode curve). Dit is dus een uitstekende sector om een zonne-installatie te
plaatsen. Wanneer de zon het hardt schijnt, dan is het verbruik ook het hoogst. In de zomer ligt het
verbruik ook veel hoger dan in de winter. Met een intelligent gekozen dimensie zou het
injectiegehalte relatief beperkt moeten blijven (<20 %).
1.4

Varkenshouderij

In de varkenshouderij heeft verschillende energienoden, de kleine biggen moeten verwarmd worden
door biggenlampen en vloerverwarming, maar voor de kraamzeugen is de bijhorende temperatuur
veel te hoog. Om de noodzakelijke koeling te voorzien voor de moederdieren worden deze intens
gekoeld aan hun snuit (relatief ver weg van de biggen) door een ventilatiesysteem. De grote en zware
vleesvarkens moeten dan weer intens geventileerd worden, enerzijds voor de temperatuur niet te
hoog laten oplopen, maar vooral voor de afvoer van hun emissies.

Interreg IVA-project:
“CO2 en CH4 als dragers voor regionale ontwikkeling”
Case 5 (Onderzoek naar de mogelijkheden van Power-To-Gas)

p. 9
DEEL V.4:
Case study P2G voor een landbouwbedrijf

Verbruiksprofiel varkenshouderij
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Figuur 5: verbruiksprofiel varkenshouderij (340 zeugen, 1500 biggen, 2000 vleesvarkens)

De varkenshouderij heeft een vrij constant gebruik doorheen de dag omwille van het feit dat de
ventilatie hoofdzakelijk gestuurd worden door de emissies, en die blijven wel constant tijdens de
nacht en dag (Fig. 5). De waar te nemen pieken zijn deze van de voederinstallatie.
Dus ook in de varkenshouderij kan een PV-installatie slecht in maximaal 40 % van de benodigde
energie voorzien.
1.5

Conclusie

Voor de meeste sectoren is er dus een slechte correlatie tussen de productie van zonne-energie en
het verbruik ervan. Sommige sectoren matchen niet op een dagelijkse basis, andere dan weer niet op
jaarlijkse basis.
Dit leidt tot twee mogelijke situatie.
1. Ofwel dimensioneer je de PV-installatie op de gemiddelde basislast overdag en kan de
installatie waarschijnlijk maar 30 % van uw totale energiebehoefte produceren maar is het
injectiegehalte laag.
2. Of maak je de installatie vele malen groter waardoor je minder elektriciteit zal moeten
aankopen, maar waardoor je ook enorme hoeveelheden elektriciteit zal moeten injecteren
waarvoor je slechts een klein bedrag in de plaats krijgt.
Door de historisch hoge ondersteuning zitten de meeste landbouwbedrijven bij de tweede optie.
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HET CASUSBEDRIJF

In de landbouwsector zijn er dus veel overgedimensioneerde PV-installaties aanwezig. Om dit aan te
tonen is er op zoek gegaan naar een casusbedrijf. Uiteindelijk is de keuze gevallen op een gesloten
varkensbedrijf met 180 zeugen, 800 biggen en 1200 vleesvarkens in Limburg. Dit is een gemiddeld
grote in de Vlaamse varkenshouderij. Deze site heeft een jaarlijks energieverbruik van 50.000 kWh.
In 2008 heeft de zaakvoerder besloten om een PV-installatie te plaatsen van 213 kWp (± 900
panelen) terwijl 40 kWp de meest energie-optimale dimensie is. Dit resulteert in het volgende
productie en verbruiksprofiel (Fig. 6).
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Figuur 6: verbruiksprofiel casusbedrijf varkenshouderij

De productie van elektriciteit ligt dus meerdere malen hoger dan het verbruik. De totale productie
bedraagt op jaarbasis 180.000 kWh. In de wintermaanden valt het verschil best nog mee, maar in de
zomer is het “overschot” aan elektriciteit enorm te noemen.
Zoals reeds vermeld heeft de varkenshouderij een vrij vlak verbruiksprofiel, en kan een PV-installatie
slechts ongeveer 40 % van de benodigde energie voorzien. Dit wordt bevestigd als we naar de
oorsprong kijken van de verbruikte elektriciteit (Fig. 7).
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Figuur 7: oorsprong verbruikte elektriciteit bij casusbedrijf

Van de 50.000 kWh die er jaarlijks nodig is wordt er dus slecht 40 % of 20.000 kWh voorzien door de
PV-installatie. Dit betekent dan ook dat er 160.000 kWh van de geproduceerde 180.000 kWh
geïnjecteerd wordt in het distributienet, dit stemt overeen met een injectiegraad van 89 % (Fig. 8).
Deze installatie kan dus eerder als een kleine elektriciteitscentrale beschouwd worden dan als een
zelfvoorzienend systeem.
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Figuur 8: benutting van de geproduceerde elektriciteit
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De grote hoeveelheid geïnjecteerde elektriciteit zou op zich geen ramp zijn indien er een goede
compensatie tegen over staat. Maar dit is dus niet het geval. Onderstaande figuur geeft een
overzicht weer van de jaarlijkse factuur van het casusbedrijf (Fig. 9).
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Figuur 9: overzicht elektriciteitsfactuur

We kunnen stellen dat de verkochte elektriciteit 10 eurocent minder waard is dan de aangekochte
elektriciteit. De 54 en 34 €/MWh horen nog tot de hoogste uitgekeerde bedragen. In de meeste
landbouwbedrijven zal dit niet boven 20 €/MWh uitkomen. Voor het casusbedrijf betekent dit dat hij
op netto basis € 3.250 uitbetaald krijgt voor een injectie van 128.450 kWh, wat dus zeer weinig is.
Daarom dat we gaan onderzoeken of we niets anders kunnen gaan doen met dit overschot aan
elektriciteit.
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PRODUCTIE VAN WATERSTOF
Keuze van elektrolyser

Er is geopteerd om de elektrolysers van Hydrogenics (Ref. 3) te gebruiken als productiemedium van
waterstof. Hydrogenics biedt twee modellen aan. De eerste is de HyLYZER (Ref. 4) die een productie
heeft van 1 of 2 Nm³/h (Fig. 11). Dit model is een PEM-elektrolyser een heeft de grootte van een
kleine koelkast (Fig. 10).

Figuur 10: HyLYZER (Ref. 4)

Figuur 11: technische specificaties HyLYZER (Ref. 4)
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Het tweede model is de HySTAT (Ref. 5) en die wordt in een 20 ft containervorm aangeboden (Ref.
12). Deze gebruikt de alkaline technologie.

Figuur 12: HySTAT (Ref. 5)

Figuur 13: technische specificaties HySTAT (Ref. 5)

Bij de HySTAT-modellen kan de output variëren van 10 tot 60 Nm³/h (Fig. 13). Een zeer belangrijke
parameter van deze elektrolysers is hun minimale belasting die 40 % bedraagt van zijn maximale
belasting. Dit is er om de machine te beschermen. Bij een te lage belasting verloopt de productie van
waterstof onder ongunstige omstandigheden (werkingstemperatuur, druk). Dit betekent dan ook dat
de elektrolysers ook maar in een bepaald vermogensgebied aan elektriciteitsoverschot zullen werken
(Fig. 14).
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Type

Productie H2

Min. belasting
(40 %)

Max. belasting (100
%)

HyLYZER 1

1 Nm³/h

3 kW

6,5 kW

HyLYZER 2

2 Nm³/h

6 kW

13 kW

HySTAT 10

10 Nm³/h

22 kW

55 kW

HySTAT 15

15 Nm³/h

33 kW

83 kW

HySTAT 30

30 Nm³/h

66 kW

165 kW

Figuur 14: werkingsgebied elektrolysers

In bovenstaande vermogens zit de productie, zuivering en compressie van waterstof tot 350 bar
inbegrepen. In het verdere verloop van de case study is er de aanname gemaakt dat de installaties
ogenblikkelijk kunnen in- en uitgeschakeld worden. Als input van water kan er gewoon standaard
tapwater gebruikt worden door de aanwezigheid van een zuiveringseenheid. Een tweede aanname is
dat de elektrolyser rechtstreeks gekoppeld is aan de PV-installatie.

3.2

Simulatie van elektriciteitsoverschotten

De productiegegevens van de PV-installatie zijn afkomstig van de maandelijkse facturen van de
energieleverancier. Om de werkingstijd en inschakeltijdstippen van de waterstofinstallatie te bepalen
moeten deze gegevens een kleinere tijdsbasis moeten hebben. Omdat deze gegevens niet
beschikbaar zijn, is er voor gekozen om een simulatie te maken met het simulatieprogramma TRNSYS
(Ref. 6). Dit programma maakt het mogelijk om de jaarproductie van 180.000 kWh te verspreiden op
kwartuurbasis. Het simulatieprogramma heeft rekening met bewolking, invloed van
buitentemperatuur, etc. Zodanig wordt er een realistisch jaarprofiel verkregen een geen normaal
verdeling. Dit geeft volgend resultaat voor de maand januari en juli (Fig. 15 en Fig. 16).
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Productieprofiel januari
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Vermogen (kW)
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-

Figuur 15: simulatie productieprofiel januari

Productieprofiel juli
180
160

Vermogen (kW)

140
120
100
80
60
40
20
0

Figuur 16: simulatie productieprofiel juli

Zoals te verwachten ligt het maximale vermogen en de het aantal zonuren veel hoger in de zomer
dan in de winter. De volgende stap is een simulatie van het verbruiksprofiel.
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Net zoals bij de productie is er enkel een maandelijks verbruik gekend van de varkensstallen. Om
deze te verspreiden is er een identificatie gebeurd van de verbruikstoestellen. De volgende
installaties zijn te onderscheiden (Fig. 17):

Werkdagen

Tijdstip

Vermogen

Voederinstallatie

Elke dag

7h00-12h00

4 tot 10 kW

Stalreiniging

Dag 4 tot 6

7h00 – 15h00

7 kW

Biggenlampen

Dag 15 tot 20

0h00 – 0h00

4.8 kW en 2.4 kW

Verwarming

T < 2°C

T < 2 °C

9 kW

Ventilatie

Elke dag

0h00 – 0h00

Rest

Figuur 17: verbruik installaties varkenshouderij

Verbruiksprofiel januari
30

Vermogen (kW)

25
20
15
10
5
-

Figuur 18: verbruiksprofiel varkenshouderij januari

Het verbruiksprofiel (Fig. 18) is afhankelijk van het kweeksysteem van de varkenshouder. In dit geval
wordt het 4-weken systeem toegepast. De kleine varkens worden geboren tijdens de 15de van elke
maand en moeten vervolgens 6 dagen verwarmd worden door biggenlampen. Indien de temperatuur
lager is dan 2 °C wordt er nog extra verwarmd door elektrische kachels. Als de biggen gespeend
worden (gescheiden van zeugen), worden de stal 3 dagen intens gereinigd met hogedrukspuiten. De
dieren worden eenmaal per dag gevoederd door een voederkettingsysteem. Dit zijn de posten die
eenvoudig te identificeren zijn. Het resterend verbruik wordt toegewezen aan de ventilatie.
Het overschot aan duurzame elektriciteit is dan het verschil tussen de gesimuleerde productie en
consumptie (Fig. 19 en Fig. 20).
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Injectie januari
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Figuur 19: injectieprofiel varkenshouderij januari

Injectie
180
160
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Figuur 20: Injectieprofiel varkenshouderij juli

Bovenstaande profielen zijn dus de overschotten aan duurzame elektriciteit. Deze worden gebruikt
als input voor de elektrolysers.
3.3 Productie van waterstof
De overschotten aan hernieuwbare energie zijn in dit casusbedrijf dus inderdaad aanzienlijk. In dit
deel wordt er gesimuleerd welk aandeel van dit overschot kan getransformeerd worden in waterstof
3.3.1

HyLYZER 1 Nm³/h

De kleinste installatie van 1 Nm³/h heeft onder volle capaciteit een elektrisch vermogen 6,7 kW. Door
de minimale belasting van 40 % moet de minimale input wel 3 kW bedragen. Dit geeft volgend
productieprofiel voor de eerste week van juli (Fig. 21) en per jaar (Fig. 22).
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Waterstofproductie 1 Nm³/h
180
160

Vermogen (kW)

140
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Injectie
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Productie H2

60
40
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3/07
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Figuur 21: waterstofproductie 1 Nm³/h

Benutting van de geproduceerde elektriciteit bij 1 Nm³/h
30.000 kWh
25.000 kWh
20.000 kWh
Injection

15.000 kWh

Production H2
Consumption

10.000 kWh
5.000 kWh
0 kWh
jan

feb mrt apr mei jun

jul

aug sep okt nov dec

Figuur 22: waterstofproductie 1 Nm³/h op jaarbasis

Zoals op bovenstaande figuren te zien is, is deze elektrolyse-installatie te klein voor dit casusbedrijf.
Er wordt op jaarbasis slecht 15 % van het overschot aan duurzame energie omgevormd naar
waterstof. Als we het aantal draaiuren (Fig. 23) bekijken zien we dat deze vrij hoog liggen doordat de
minimale belasting bijna altijd overschreden wordt door het overschot aan elektriciteit.
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Draaijtijden 1 Nm³/h
100%
90%
80%
70%
60%
50%

No Load

40%

Full Load

30%

Partial Load

20%
10%
0%

Figuur 23: draaitijden elektrolyser

Deze installatie draaitijd in de zomer tot 60 % van de tijd; waarvan het overgrote deel in vollast is. Dit
is op zich goed voor de levensduur van de installatie. We kunnen besluiten dat deze installatie niet
aangepast genoeg is voor het casusbedrijf.
3.3.2 HySTAT 15 Nm³/h
Een iets grotere installatie van 15 Nm³/h heeft onder volle capaciteit een elektrisch vermogen 83 kW.
Door de minimale belasting van 40 % moet de minimale input wel 33 kW bedragen. Dit geeft volgend
productieprofiel voor de eerste week van juli (Fig. 24) en per jaar (Fig. 25).
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Waterstofproductie 15 Nm³/h
160 kW
140 kW
120 kW
100 kW

Injectie

80 kW
Production H2
60 kW
40 kW
20 kW
0 kW
1/07

3/07

5/07

7/07

Figuur 24: waterstofproductie 15 Nm³/h

Op figuur 24 valt voor de eerste keer het effect van de minimale belasting op. De installatie zal pas
opstarten wanneer het overschot aan elektriciteit de drempel heeft overgeschreden. Dit heeft als
gevolg dat de installatie minder draaiuren zal hebben. Ook stellen we vast dat in de zomermaanden
nog niet al het overschot kan getransformeerd worden naar waterstof.

Benutting van de geproduceerde elektriciteit bij 15 Nm³/h
30.000 kWh
25.000 kWh
20.000 kWh
Injection
15.000 kWh

Production H2
Consumption

10.000 kWh
5.000 kWh
0 kWh
jan

feb mrt apr mei jun

Figuur 25: waterstofproductie 15 Nm³/h op jaarbasis

jul

aug sep okt nov dec
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De waterstofproductie op jaarbasis toont aan dat de installatie een vrij groot gedeelte van het
overschot aan energie kan omzetten. De berekening tonen aan dat er 75 % gehaald kan worden. In
de winter zit er is deze 25 % te wijten aan de hoge minimale belasting, in de zomer is dit te wijten
aan het feit dat de installatie de grootste pieken van injectie niet kan opnemen. Deze installatie
neemt dus een bepaalde evenwichtspositie in waardoor er in het algemeen een goed
conversiegehalte behaald is.

Draaitijden 15 Nm³/h
100%
90%
80%
70%
60%
50%

No Load

40%

Full Load
Partial Load

30%
20%
10%
0%

Figuur 26: draaitijden elektrolyser 15 Nm³/h

De draaitijden tonen aan dat deze installatie veel minder lang draait, en dat deze meer in deellast
werkt, vooral in de winter is dit het geval (Fig. 26).
3.3.3

HySTAT 30 Nm³/h

De grootste onderzochte installatie is deze van 30 Nm³/h. Deze heeft een vrij hoge minimale
belasting van 66 kW, maar wel een maximale belasting van 166 kW die in staat moet zijn om alle
maximale overschotten om te zetten naar waterstof (Fig. 27).
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Waterstofproductie 30 Nm³/h
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Figuur 27: waterstofproductie 30 Nm³/h

Deze installatie kan dus inderdaad de maximale pieken omzetten naar waterstof. Voor deze eerste
week van juli stellen we ook vast dat deze de grootste rode oppervlakte inneemt en dat er dus het
meeste waterstof wordt gemaakt met deze installatie.

Benutting van de geproduceerde elektriciteit bij 30 Nm³/h
30.000 kWh

25.000 kWh

20.000 kWh
Injection
15.000 kWh

Production H2
Consumption

10.000 kWh

5.000 kWh

0 kWh
jan

feb mrt apr mei jun

Figuur 28: waterstofproductie 30 Nm³/h op jaarbasis

jul

aug sep okt nov dec
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Maar de waterstofproductie op jaarbasis toont aan dat deze installatie veel te groot is in de winter.
Door de hoge minimale belasting draait deze nauwelijks, en indien ze dan toch draait zal het slecht
voor een korte duur zijn wat dan weer niet gezond is voor de levensduur van de installatie. De
conversiegraad bij deze installatie is slecht 50 %.

Draaitijden 30 Nm³/h
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

No Load
Partial Load

30%
20%
10%
0%

Figuur 29: draaitijden elektrolyser 30 Nm³/h

De draaitijden (Fig. 29) tonen ook aan dat deze installatie te weinig draait om een goede productie te
kunnen voorzien.
3.3.4 Keuze van elektrolyser
Onderstaande figuren (Fig. 30 en Fig. 31) geeft een overzicht van de onderzochte installaties. Deze
tonen aan dat de HySTAT 15 de beste resultaten oplevert met een conversiegraad van 75 % en een
jaarlijkse productie van 1600 kg waterstof. De economische analyse gaan we dan ook doen op basis
van deze elektrolyser.
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Conversiegraad installaties
140.000 kWh
120.000 kWh
100.000 kWh
80.000 kWh
Production
60.000 kWh

Injection

40.000 kWh
20.000 kWh
0 kWh
Hylyzer 1

Hylyzer 2

HyStat 10

HyStat 15

HyStat 30

Figuur 30: conversiegraad van de verschillende installaties

Type

Productie H2

Injectie

kg H2

HyLYZER 1

23.900 kWh

135.250 kWh

320 kg

HyLYZER 2

44.450 kWh

114.695 kWh

600 kg

HySTAT 10

112.530 kWh

46.625 kWh

1.511 kg

HySTAT 15

118.980 kWh

40.170 kWh

1.600 kg

HySTAT 30

78.168 kWh

80.980 kWh

1.050 kg

Figuur 31: geproduceerde hoeveelheid waterstof
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ECONOMISCH HAALBAARHEID

4.1

Investering en jaarlijkse kosten

De kosten worden voor de eenvoudigheid met een simplistische formule berekend.
[ ]

[

]

[

]

Verder wordt er ook geen rekening gehouden met afschrijftermijnen, rente en inflatie van
onderhoud en energie.

Type

Elektrolyser

Tankstation
Compressie
Opslag

Jaarlijkse
onderhoudskosten

Jaarlijkse
grondstofkosten
(Water + e-)

HyLYZER 1

€ 90. 000

€ 440.000

€ 30.000

€ 822

HyLYZER 2

€ 120.000

€ 440.000

€ 30.000

€ 1.529

HySTAT 10

€ 370.000

€ 440.000

€ 40.000

€ 3.880

HySTAT 15

€ 395.000

€ 440.000

€ 40.000

€ 4.100

HySTAT 30

€ 450.000

€ 440.000

€ 40.000

€ 2.695

Figuur 32: investering en jaarlijkse kosten

De investeringskosten (Fig. 32) zijn op basis van verscheidene gesprekken met het salesteam van
Hydrogenics (Ref. 2). Naast de elektrolyser zijn er ook de kosten voor het tankstation, de compressie
en de opslag van waterstof. De kosten van het tankstation en zijn toebehoren zijn dus van dezelfde
grootteorde als deze van de elektrolyser.
Volgende figuur geeft de geaccumuleerde kosten over 30 jaar weer van de HySTAT 15 (Fig. 33).
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Geaccumuleerde kosten HySTAT 15
€ 2.500.000

€ 2.000.000

€ 1.500.000

Grondstofkosten
Onderhoud

€ 1.000.000

Investering

€ 500.000

€0
0

10

20

Levensduur (jaar)

30

Figuur 33: geaccumuleerde kosten HySTAT 15

Er is dus naast de grote primaire investering van € 835.000 ook een zeer grote jaarlijkse kost van €
44.000 wat maakt dat na 30 jaar de kosten opgelopen zijn tot € 2.150.000.
4.2

Jaarlijks inkomen door verkoop van waterstof

Voor de toepassing en verkoop van waterstof zijn er verschillende toepassingen mogelijk. In deze
case study is er geopteerd om het waterstof te verkopen op het eigen geplaatste tankstation aan de
lokale bevolking een voor eigen gebruik. Hierdoor kunnen we de economische waarde van de
geproduceerde waterstof koppelen aan een vermeden aankoopkost van diesel en benzine. Op de
reeds bestaande waterstofstations in Vlaanderen en Nederland is een waterstofprijs van 10 €/kg aan
de dispenser gangbaar. Met één kg waterstof kan een wagen namelijk 100 km ver rijden. Een wagen
op diesel of benzine heeft voor 100 km 6 of 7 liter nodig aan een prijs van 1.5 €/l. Dit maakt ook een
prijs van 10 € per 100 km. De brandstoffen hebben dus eenzelfde prijs per toegepaste energieinhoud.
De HySTAT 15 produceerde 1600 kg waterstof en kan dus jaarlijks € 16.000 innen aan zijn tankstation
(of uitgespaarde brandstofkosten van eigen wagen/tractorpark). Na 30 jaar betekent dit een
inkomen € 480.000.
Indien we de kosten en het mogelijke inkomen samen voegen bekomen we onderstaande figuur (Fig.
34).
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Kosten en inkomen
€ 2.500.000

€ 2.000.000

€ 1.500.000
Total Costs
H2 Income

€ 1.000.000

€ 500.000

€0
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Figuur 34: economische analyse

We kunnen vast stellen dat niet alleen de kosten veel hoger zijn dan het mogelijke inkomen, maar
dat beide functies ook divergerend zijn. De jaarlijkse kosten zijn hoger dan het jaarlijkse inkomen.
Deze installatie kan dan ook niet rendabel zijn met de huidige investerings- en onderhoudskosten.
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Nodige waterstofprijzen

Onder de huidige omstandigheden is het dus niet rendabel om een P2G-installatie te plaatsen op een
landbouwbedrijf. Om in te schatten wanneer de installatie wel rendabel is, wordt er een benodigde
waterstofprijs berekend in functie van een gewenste terugverdientijd (Fig. 35).

Benodigde waterstofprijs aan tankstation
140 €/kg H2

20 €/l diesel
18 €/l diesel
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16 €/l diesel
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12 €/l diesel
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10 €/l diesel
60 €/kg H2

8 €/l diesel
6 €/l diesel

40 €/kg H2

4 €/l diesel
20 €/kg H2

2 €/l diesel
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Figuur 35: benodigde waterstof prijs in functie van gewenste terugverdientijd (huidige CAPEX en OPEX)

De meeste bedrijven investeren pas in een technologie indien de terugverdientijd veel minder dan 10
jaar is. Met de huidige installatie- en onderhoudskosten zou dit een waterstofprijs van 80 €/kg
impliceren. Dit correspondeert met een dieselprijs van 12 €/l. De technologie is dus allesbehalve
marktklaar voor de landbouwsector. De hoge kosten en het gebrek aan waterstofcultuur is hiervan
de oorzaak.
Het is aanneembaar dat de techniek zich verder zal ontwikkelen waardoor de investeringskosten de
komende decennia zouden moeten halen. Er wordt een nieuwe waterstofprijs berekend waarbij er
vanuit gegaan wordt dat de toekomstige kosten nog slechts 25 % zijn van de huidige kosten (Fig. 36).
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Benodigde waterstofprijs (25 % van de kosten)
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Figuur 36: benodigde waterstof prijs indien investering nog slechts 25 % bedraagt

De benodigde waterstofprijs voor een terugverdientijd van 10 jaar bedraagt dan nog 20 €/kg of een
dieselprijs van 3 €/l. Het is moeilijk in te schatten wanneer in de toekomst de prijzen voor fossiele
brandstoffen deze hoge bedragen zal halen, maar vermoedelijk zal dit nog een 15 à 20-tal jaar van
ons verwijderd zijn.
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CONCLUSIE
Er is de landbouwsector wel degelijk een vrij groot en plaatselijk “overschot“ aan duurzame
elektriciteit aanwezig. In theorie is een landbouwbedrijf in combinatie met een waterstofcultuur een
zeer goede combinatie, maar door de hoge investerings- en onderhoudskosten is het P2G-installatie
momenteel zeer onrendabel. De jaarlijkse kosten zijn zelfs hoger dan de eventuele inkomsten. Om in
de huidige economie rendabel te zijn, zouden de dieselprijzen moeten oplopen tot 12 €/l. Het is dus
vrij duidelijk te stellen dat het nog te vroeg is voor een waterstofcultuur in de landbouw.
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