
Voor marktintroductie is naast
hoge verwachtingen ook een
nuchtere kijk op de mogelijk-

heden en inzetbaarheid van een tech-
niek van groot belang. Onderstaand
worden de technische eigenschappen
en de mogelijkheden van de leveran-
ciers op een rij gezet.

WAT ZIJN BRANDSTOFCELLEN
Brandstofcellen zetten door een elek-
trochemisch proces de brandstof,
waterstof (H2) en de oxidant zuurstof
(O) om in water. Feitelijk is dit een
uiterst gecontroleerde ‘verbrandingsre-
actie’, waarbij het transport van ionen
door een elektrolyt zorgen voor een

spanningsverschil tussen anode en
kathode (elektriciteitsopwekking).
De werking kan worden vergeleken
met die van een batterij, waarbij de
(gasvormige) brandstof van buitenaf
wordt toegevoerd. 

Hiernaast is één PEM-brandstofcel-
element weergegeven; deze levert ca.
0,7 volt. Door de elementen in serie te
schakelen wordt een ‘stack’ gevormd
die het gewenste spanningsniveau kan
leveren.

De reactie geeft warmte af bij hoge tot
zeer hoge temperaturen, die door koel-
water en/of afgassen wordt afgevoerd.
Dit warme water kan (afhankelijk van
de temperatuur) voor verschillende
doeleinden worden gebruikt. 

Welke varianten zijn er
De verschillende typen brandstofcellen
ontlenen hun naam aan het elektrolyt
dat het ionentransport verzorgt. De
werkingstemperatuur verschilt van
brandstofcel tot brandstofcel, evenals
de brandstof die kan worden toege-
voerd.
De waterstof die nodig is voor de reac-
tie in de brandstofcel komt op ver-

schillende manieren beschikbaar,
afhankelijk van het type BSC.
1.Directe levering van waterstof (H2).

Waterstof wordt gevormd door elek-
trolyse van water of door het ‘kra-
ken’ van aardgas. In het eerste geval
komt geen CO2 vrij als de benodig-
de elektriciteit bij voorbeeld door
windmolens wordt geleverd. Het
‘kraken’ van aardgas kan eventueel
ter plekke plaats vinden in een
externe reformer.

2.Een methaanrijk mengsel dient als
brandstof voor de brandstofcel.
Waterstof ontstaat als één van de
tussenproducten in een reactieketen
in de brandstofcel zelf. Dit treedt op
in de brandstofcellen die een hoge
werkingstemperatuur hebben.

Toepassing van 
brandstofcelinstallaties
Brandstofcelinstallaties worden opge-
steld in vergelijkbare situaties als WKK-
installaties en moeten dus de concur-
rentie met WKK kunnen doorstaan.
Brandstofcellen leveren elektriciteit en
warmte. De elektriciteit komt vrij als
gelijkstroom en wordt daarna omgezet
in wisselstroom. 
De temperatuur waarbij warmte vrij komt
is afhankelijk van het type brandstofcel. 

De elektrische rendementen liggen 5 tot
12 % hoger dan de rendementen, die
worden gehaald door conventionele
WKK-installaties van vergelijkbare
afmetingen. Bovendien is de uitstoot
van NOx,  SOx, en CO zeer laag (in de
orde van 1 à 2 % t.o.v de uitstoot van
gasmotoren).
De geluidsproductie ligt veel lager dan
de geluidsproductie van reguliere WKK-
installaties. Wel is in sommige gevallen
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Brandstofcellen worden steeds vaker genoemd als kansrijke warmte-
en krachtleverancier. De mogelijkheid op zeer efficiënte wijze
elektriciteit op te wekken en bovendien (hoogtemperatuur) warm-
te te leveren, waarbij brandstofcellen ook nog bijdragen in het
transitiepad naar de veelbesproken ‘waterstofeconomie’ geeft hoge
verwachtingen. Dit heeft ertoe geleid dat de adviesbureaus Deerns
en Ecofys een onderzoek zijn gestart naar de mogelijkheden van
marktintroductie van brandstofcellen.

- door mevr. ing. K. Paul-Hoek* 
en mevr. dr. E.C. Molenbroek** 

Beschikbaarheid
brandstofcellen op

de markt

* Deerns Raadgevende Ingenieurs BV
** Ecofys BV

Schematische weergave van een PEM-cel.
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een gascompressor nodig, die een hoge-
re geluidsbelasting tot gevolg heeft.
Hoogtemperatuur brandstofcellen
Veel hoogtemperatuur brandstofcellen
(>400 °C) kunnen moeilijk worden
teruggeregeld, waardoor zij feitelijk
continu het volledig elektrisch en ver-
warmend vermogen moeten kunnen
afstaan. Dit is een belangrijke rand-
voorwaarde die beperkend kan op-
treden t.o.v. een standaard WKK-
configuratie.
Overal waar aardgas beschikbaar is
kunnen hoogtemperatuur brandstof-
cellen worden toegepast. Daarnaast
kunnen brandstofcellen elektriciteit
leveren uit rioolgas, biogas (uit 
vergisting of pyrolyse) en methanol.

Laagtemperatuur brandstofcellen
Laagtemperatuur brandstofcellen leveren
warmte bij een temperatuur tegen de
70 °C. Dit is te laag om bijvoorbeeld

absorptiekoeling in de zomer toe te
passen, maar biedt goede mogelijkhe-
den voor gebouwverwarming.
Bovendien zijn laagtemperatuur
brandstofcellen goed regelbaar en 
kunnen zonder bezwaar worden 
uitgeschakeld. Dit levert de benodigde
flexibiliteit voor toepassing in de
gebouwde omgeving.

Voordelen ten opzichte van de hoog-
temperatuur brandstofcellen zijn:
- regelbaarheid;
- er zijn kleinere vermogens beschik-

baar voor veldtesten en demonstratie;
- synergie met auto-industrie.

Nadelen ten opzichte van hoogtempe-
ratuur brandstofcellen zijn:
- lagere stacktemperatuur beperkt

sommige toepassingen tot nu toe
(zoals trigeneration);

- lagere levensduur van de stack;

- lager elektrisch rendement.
PEM-brandstofcellen, die uitsluitend
waterstof als brandstof gebruiken,
worden gezien als kanshebbers voor
zowel de transportsector als voor sta-
tionaire toepassingen (WKK). PEM-
cellen moeten worden voorzien van
een externe reformer of er dient water-
stof te worden toegevoerd.

LEVERANCIERS, BESCHIKBAARHEID,
BETROUWBAARHEID, FINANCIËN
Wereldwijd zijn er een aantal leveran-
ciers die zich elk hebben gespeciali-
seerd in een bepaald type brandstofcel.
Hieronder wordt een overzicht gegeven.

Laagtemperatuur brandstofcel,
PEM-cel
Een groot aantal fabrikanten is bezig
met ontwikkeling van PEM-brand-
stofcellen.  Het aantal fabrikanten dat
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Parameter Nedstack Idatech Vaillant (Euro2)

Rendement elektrisch 40 % 28-30 % >35 % target, 
30 % for Euro2

Totaalrendement > 80 % > 80 %

Elektrisch vermogen 5 kW 4,6 kW 4,6 kW

Systeemgarantie

T-aanvoer 55 - 65 °C 55 °C 70 °C

T-afvoer 55 °C

Draaien in deellast, regelbaarheid 20 –100 %

Opstartsnelheid 45 minuten koude 
start reformer

Onderhoudseisen

Levensduur (uit praktijk, = nu, + verwacht) 12.500 u. nu 3.700 u., 2006: 5.000 u
target

Brandstof NG NG NG

Preferente / mogelijke toepassingen woonblokken, 
utiliteitsgebouwen

Ontwikkelingsstadium Before demo demo / field test

Indien demo, verwachte marktintro ?
nu 5 systemen veldtest in

Duitsland, eind dit jaar nov.
2005 nog +/- 20 erbij

Op afstand uitlezen mogelijk? ja (energy control unit)

Op afstand aansturen mogelijk? ?

Sterke punten techn. t.o.v. alternatieven
betere H2-zuivering waardoor
levensduur stack langer (vol-

gens fabrikant)

Zwakke punten techn. t.o.v. alternatieven
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aan deze WKK-combinatie werkt is
een stuk geringer dan het aantal fabri-
kanten dat aan brandstofcelstacks
werkt. Veelal werken stackfabrikanten
samen met reformerfabrikanten en
fabrikanten van verwarmingssystemen
om tot een geïntegreerd systeem te
komen. Voorbeelden van ketelfabri-
kanten die aan PEM-reformer combi-
naties werken zijn:
- Vaillant (die Plug Power stacks

gebruikt).
- Bosch Buderus (die Idatech stacks

gebruikt).
- Viessmann.
Verder levert Plug Power WKK-syste-
men voor de Amerikaanse markt die
elektriciteitsvraaggestuurd zijn (en
daardoor niet geschikt voor de Euro-
pese markt, want in het concept zoals
het nu is uitgevoerd wordt de warmte
niet altijd benut).
Nuvera werkt ook aan de ontwikkeling
van WKK-systemen. PEM-fabrikant
Nedstack is in samenwerking met
reformerfabrikant Hexion bezig een
WKK-combinatie te ontwikkelen.
Specificaties van drie WKK-systemen
met PEM-brandstofcellen zijn weerge-
geven in tabel 2.

Er wordt in deze tabel uitgegaan van
specificaties gegeven door fabrikanten,
niet van specificaties uit testrapporten
van onafhankelijke instituten. Globaal

kan worden gezegd dat PEM-brand-
stofcel-reformercombinaties momen-
teel een elektrisch rendement van 30
% hebben, en dat wordt gestreefd naar
een rendement van 35 – 40 %. PEM-
brandstofcellen op basis van waterstof
hebben een rendement van 40 – 60 %.

Een PEM-brandstofcel-reformercom-
binatie is een complex systeem; om
hier een idee van te geven is in figuur
2 een schematisch overzicht gegeven.
Er dient nog veel onderzoek en ont-
wikkeling plaats te vinden om tot een
betaalbaar, robuust systeem te komen.
Zaken die volgens Vaillant nog veel
aandacht behoeven zijn:
- de complexiteit van het systeem

moet worden verminderd;
- het watermanagement is nu nog erg

complex;
- hogere flowtemperatuur nodig voor

een breder scala aan toepassingen
(incl. trigeneration);

- de retourtemperatuur heeft een grote
invloed op de levensduur van de stack;

- mede door de complexiteit zijn de
kosten hoog.

Ook Viessmann verwacht geen markt-
introductie voor 2010. Volgens Viess-
mann moeten de systeemkosten uit-
eindelijk onder de € 1.500,-/kW uit-
komen, om aantrekkelijk te worden in
de markt.
Het mag duidelijk zijn dat er nog een

aantal flinke uitdagingen zijn voor de
PEM-brandstofcel-reformersystemen. 

Hoogtemperatuur brandstofcellen
MTU
Het Duitse bedrijf MTU levert een
brandstofcel op basis van het Molten
carbonate principe. Er zijn reeds veer-
tien testopstellingen gemaakt, waarvan
er inmiddels drie weer uit roulatie zijn
genomen en er twee binnenkort in
werking worden gesteld. Uit de bevin-
dingen zal de techniek marktrijp wor-
den gemaakt. De stack heeft een ver-
wachte levensduur van 2,5 tot 3 jaar.
Deze brandstofcel is direct regelbaar
tussen de 85 % en de 115 % van 
het nominale vermogen (direct load
following).
Indien nodig, is het mogelijk om op
veel lagere vermogens te draaien, maar
het terugregelen gebeurt dan is stap-
pen en duurt nog een dag. In principe
heeft dit geen gevolgen voor de rende-
menten. 

MTU wil eind 2006 de serieproductie
van de brandstofcelplaten op gang
brengen, waarbij zij mikt op een kost-
prijs tussen de € 1.100,- en € 1.500,-
per kW op de lange termijnen
(€ 3.000,- per kW brandstofcel op de
middellange termijn). Thans liggen de
kosten nog beduidend hoger.
In de MCFC is geen platina verwerkt,
nikkel voldoet als katalysator; dit
wordt als een voordeel gezien voor een
mogelijke prijsdaling.

Siemens Westinghouse
Siemens heeft in de afgelopen jaren
veel geld in de ontwikkeling gestoken
van de SOFC-brandstofcel en is
gecommitteerd dit te continueren. 
Drs.ing. Remko Knol van Siemens
merkt echter op:
‘Mede door de onzekere energiemark-
ten (o.a. liberalisering) zijn vooral
onze klanten voorzichtig met het
investeren in nieuwe technologie en
het opzetten van pilot-projecten’. 
‘Haalbaarheidsonderzoeken worden
nog wel uitgevoerd, maar van pilot en
marktintroductieprojecten is wereld-
wijd nauwelijks sprake. Zonder deze
interesse en mogelijkheden is Siemens
niet in de gelegenheid om de commer-
cialisering van de SOFC in het verle-
den voorgenomen tempo door te voe-
ren. Onderschat hierbij niet dat de
stationaire FC (slechts) tot een betere
brandstofbenutting kan leiden en dat
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Schematisch overzicht van een PEM-brandstofcel-reformercombinatie.
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de bestaande infrastructuur/ energie-
voorziening evenals de beschikbare gas
(micro-) turbinetechnologie bij de
huidige energieprijzen de grootste bar-
rière vormen’.
Er is onlangs een nieuwe compacte
buis ontwikkeld. De huidige productie
capaciteit is 2 tot 3 brandstofcellen 
(à 125 kW) per jaar, waarbij de prijzen
nog boven de € 10.000,- per kW lig-
gen. Tevens wordt een 5 kW SOFC-
HR-ketel ontwikkeld voor de Ameri-
kaanse markt. 
Er is een viertal demonstratiemodellen
geplaatst met een elektrisch vermogen
>100 kW. Binnenkort worden er nog
drie verwacht. In 1998-1999 is in
Nederland een proefopstelling
geweest, waarna de brandstofcel in
Essen is geplaatst; in totaal is met de
betreffende brandstofcel ca. 22.000
draaiuren gemaakt. 
Nederland is voor Siemens interessant,
omdat er een goed elektriciteitsnet,
een goede aardgasaansluiting en op
veel plaatsen een bereikbaar warmtenet

is. Verder is er al een hoge graad van
decentralisatie. Specifiek voor de
Nederlandse markt ziet men de kassen-
bouw als mogelijke markt. 

UTC
Het Amerikaanse UTC levert PAFC -
brandstofcellen op commerciële basis.
De rendementen liggen wat lager dan
de andere hoogtemperatuur-brandstof-
cellen, daarentegen zijn er al meer dan
200 systemen geplaatst, waardoor al
veel ervaring is opgedaan. De kosten
(exclusief bouwkundige kosten, plaat-
singskosten, telefoonverbinding voor
monitoring) bedragen rond de 
€ 4.000,- per kW (afhankelijk van de
dollarkoers).

Rolls Royce ontwikkelt een 1 MW
SOFC brandstofcel voor stationaire
elektriciteitsopwekking. Zij streven
commercialisering na in 2007. Ver-
wacht wordt een elektrisch rendement
van 53 % op aardgas (LHV)

Samenvatting leveranciers
Het is nu nog niet mogelijk aan te wij-
zen welke technieken uiteindelijk als
‘winnaar’ uit de bus zal komen. In ver-
gelijking met traditionele methoden
voor elektriciteitsopwekking zijn
brandstofcellen nog erg duur. Als
serieproductie op gang komt zal de
prijs waarschijnlijk voldoende zakken
om de concurrentie met een WKK-
installatie op commerciële basis te
kunnen aangaan. Tot die tijd zijn
externe financiers, zoals subsidiever-
strekkers noodzakelijk om deze ener-
giezuinige techniek van de grond te
krijgen. 
Doordat de auto-industrie zich richt
op de laagtemperatuur-brandstofcel is
hierin een sterke ontwikkeling te ver-
wachten, waarbij ook de stap naar
seriematige productie waarschijnlijk
makkelijker kan worden gezet.

In tabel 2 zijn de eigenschappen van
de diverse hoogtemperatuur brand-
stofcellen samengevat.  
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Type
brandstof-
cel

Werkings-
temperatuur

Brandstof ηelektrisch
ηthermisch

Uitstoot Vermogen
Voltage en
Frequentie

Leveranciers

PEM* 80 °C Waterstof Water en zuur-
stofarme lucht

SOFC** 800 °C Ontzwaveld
aardgas > 45 %

Water, zuurstof-
arme lucht, CO2,
NOx <, SOx <

en CO <

125 kW Siemens-
Westinghouse

SOFC 800 °C Ontzwaveld
aardgas

53 % bij 
gelijkstroom

NOx < 0,01
kg/MWh 1 MW Rolls Royce

PAFC*** 150-220 °C
Aardgas en 
biogas uit 
vergisting

37 % (LHV) 
50 % (LHV)

Water, zuurstof,
CO2, NOx

<1ppmv, SOx
verwaarloosbaar
en CO < 2 ppmv

200kW
480/277 V, 60
Hz, 3 fasen en
400/230 V, 

50 Hz , 3 fasen

UTC Fuel Cells

MCFC**** 600- 700 °C

Aardgas, riool-
gas, biogas uit
vergisting of

pyrolyse,
methanol

47 % 
totaal 90 %

Water, zuurstof,
CO2, NOx geen

SOx geen CO <9
ppm

245 kW MTU Hot 
Module

* PEM = Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell
** SOFC = Solid Oxide Fuel Cell
*** PAFC = Phosphoric Acid Fuel Cell
**** MCFC = Molten Carbonate Fuel Cell

De eigenschappen van de diverse hoogtemperatuur-brandstofcellen samengevat.
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