ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK - WATERSTOF TANKEN

‘Waterstof is op
locatie beschikbaar’
Tekst: Gert Vreemann
Foto’s: Rijngas BV

RIJNGAS KOMT MET
H2-EASYFILL-VULSYSTEEM

Met het H2-EasyFill-vulsysteem van Rijngas kunnen zonder gebruik van elektriciteit op locatie
machines worden afgevuld met waterstof. Hiermee verlaagt Rijngas de instapdrempel voor waterstof
in onze sector. Voor een eigen afvulinstallatie ligt het genuanceerder. We spraken erover met Norbert
Romijn van Rijngas BV, tevens voorzitter van de sectie Gas van brancheorganisatie Nove.

‘EEN POMPINSTALLATIE IS
VELE MALEN DUURDER EN DAARBIJ
HOREN OOK VOORSCHRIFTEN EN
VERGUNNINGEN OM OP LOCATIE TE
MOGEN AFVULLEN’

Tot voor kort waren er vanwege de torenhoge investeringen slechts een handjevol openbare waterstoftankstations. Voor onze sector bieden dit
soort tankinstallaties niet altijd een oplossing,
omdat we met IBC’s op locatie of anders met de
thuisinstallatie onze machines op het eigen bedrijf afvullen. Zoals bekend is er in onze sector
ook belangstelling voor waterstofoplossingen,
maar hoe tank je die op locatie af? Rijngas BV in
Dinxperlo ontwikkelde hiervoor het H2-EasyFill-systeem waarmee op locatie kan worden afgevuld. Dat is nu praktijkrijp en draait al bij
enkele cumelabedrijven.

CASCADESYSTEEM
Het H2-EasyFill-vulsysteem is een cascadesysteem waarbij drie bundels met elk zestien flessen
waterstofgas met zeventien kilo inhoud per bundel onder 300 bar druk verbonden zijn met een
afvulunit. Het aftanken werkt op basis van (natuurlijke) drukvereffening. Daarbij wordt de tank
van de machine eerst vanuit de eerste bundel gevuld tot de druk nagenoeg gelijk is. Daarna schakel
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je door het omzetten van kranen om naar bundel
twee en hetzelfde voor de derde bundel. Dat geeft
een genivelleerde einddruk van circa 270 bar. Op
het moment dat er in de meest lege bundel een
minimumdruk is bereikt, wordt deze vervangen
door een nieuwe bundel en herhaalt zich de cyclus. Een machine is dan niet honderd procent afgevuld, maar volgens Rijngas-ontwikkelaar Marc
Koenders kom je in de praktijk uit op een vullingsgraad van circa tachtig procent. Met de H2 EasyFill
is een machine dus met circa zestien kilo waterstof af te vullen in circa dertig à veertig minuten.
Koenders geeft aan dat de praktijk inmiddels heeft
uitgewezen dat deze combinatie van drie bundels
met de EasyFill via druknivellering toereikend is.
De winst van een vierde bundel of meer is te gering
in relatie tot de tijd die het kost dat beetje extra
waterstof af te tanken. Het systeem is zo opgezet
dat desgewenst ook twee setjes van drie bundels
kunnen worden aangesloten. Dan kom je dus op
circa 32 kilo waterstofvulling. “Dan is er meer buffervolume voorhanden, zodat bij het afvullen van
grotere volumes minder vaak de bundels hoeven
te worden gewisseld”, aldus Koenders.

GEEN POMP
Je zou met een pomp honderd procent vullingsgraad kunnen bereiken. Norbert Romijn geeft aan
dat dit bewust niet is gedaan. “Het wordt dan een
pompinstallatie. De installatie wordt dan vele
malen duurder vanwege allerlei extra veiligheidseisen. Daar horen ook strenge voorschriften
bij voor de veiligheid en de bediening. Bovendien
moet je dan toestemming hebben om zo’n tankinstallatie op locatie te mogen gebruiken”, aldus
Romijn. Daarbij horen volgens hem (vaak lange)
aanvraagprocedures, iets wat niet past bij de
snelle mobiele inzet van onze sector. Daarom
heeft Rijngas gekozen voor dit druknivelleringssysteem. “Ons systeem is geen pompsysteem,
maar een druknivelleringssysteem en daardoor
kun je niet overvullen en hiermee ook geen fouten
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daaraan toe dat er wel een verplichte instructie
voor de gebruiker nodig is. “Wij geven instructies,
zodat de klant één of enkele gekwalificeerde mensen heeft om de machine zelf af te vullen. Dat is
vereist van ons. Niet-gekwalificeerd personeel
mag geen machines afvullen met waterstof.”

HOOGSTE KWALITEIT
Rijngas BV in Dinxperlo heeft er als bekend leverancier van propaangas bewust
voor gekozen de levering van waterstofgas op te pakken. Eigenaar en manager
Norbert Romijn voorziet op termijn een
grote groei van het gebruik van waterstof.
“Daarom zetten wij daar als Rijngas BV nu
ook nadrukkelijk op in”, vertelt hij. Het
bedrijf heeft daarvoor een afnamecontract afgesloten met waterstofproducent
HyGear te Arnhem. “Het waterstof dat we
afnemen, voldoet aan de 5.0-norm - een
zeer hoge kwaliteit - en dat betekent
99,999 procent zuivere waterstof”, vertelt
Romijn. Hij geeft aan dat dit voor brandstofcellen heel belangrijk is. “Brandstofcellen zijn heel gevoelig voor de kwaliteit
en daarom zetten wij in op deze zeer hoge
kwaliteit”, aldus de ondernemer. Rijngas
levert al veel waterstof aan diverse industriële afnemers en de automotive-sector.

maken”, zegt Romijn. Hij geeft aan dat de cascadebundels en de EasyFill-installatie uiteraard aan
alle voorschriften voldoen wat betreft slangen,
koppelingen en kranen. Hij voegt daaraan toe dat
iets ontsnappen van waterstof niet direct gevaarlijk is, omdat waterstof razendsnel opstijgt. Deze
units worden altijd in de buitenlucht gebruikt.
De keuze voor een eenvoudig druknivelleringssysteem heeft volgens hem als grote voordeel
dat het een relatief goedkope methode is. “De
klant hoeft nergens in te investeren. Wij zetten
de H2-EasyFill op de gewenste locatie neer en
wisselen periodiek de bundels met flessen, afhankelijk van het waterstofverbruik.”
Gezien de relatief lage kosten, het noodzakelijke
onderhoud en de benodigde keuringen voor het
EasyFill-systeem heeft Rijngas de keuze gemaakt
om de units niet te verkopen. “Wij leveren de
H2-EasyFill-installatie op locatie en verwisselen
de bundels in overleg met de klant. Die huurt de
bundels en betaalt de nieuwe bundel met waterstofgas”, aldus Romijn. “Wij zijn als propaangasleverancier bekend met deze aanpak en trekken die
in feite door voor waterstof”, zegt hij. Hij voegt

‘BIJ GROTERE AANTALLEN IS DIT
SYSTEEM NIET OPTIMAAL, MAAR
MOET ER NAAR GROOTSCHALIGER
ALTERNATIEVEN WORDEN GEZOCHT’

Norbert Romijn, eigenaar van Rijngas BV: “Wij hebben
gekozen voor drukvereffening, omdat het een eenvoudige
en goedkope oplossing is. Het is geen pompinstallatie
en je hebt op locatie geen stroom nodig.”

VASTE INSTALLATIE LIGT ANDERS
Een logische volgende gedachte is een vaste waterstof-tankinstallatie op het eigen bedrijf om van
daaruit de H2-EasyFill-bundels zelf te vullen en
eventueel ook machines die vanaf de thuislocatie
werken. Romijn wijst dit voorlopig van de hand.
“De investeringen van een eigen waterstof-tankinstallatie zonder geijkte afnameregistratie liggen
in de orde van grootte van twee tot drie ton. Dat
soort oplossingen zijn op de markt te koop”, aldus
Romijn. Hij wijst er echter met nadruk op dat je
daarmee zelf geen EasyFill-bundel mag afvullen
en die ook niet mag transporteren. “Voor beide
zijn vergunningen nodig. Rijngas heeft daarvoor
gecertificeerd personeel en gecertificeerd transport”, legt hij uit. De kosten van zo’n eigen installatie en de bijbehorende certificatie van personeel
en transportmiddelen wegen volgens hem bij
lange na niet op tegen het wisselsysteem van
Rijngas waarbij de klant de kratten huurt. Romijn:
“Uiteraard heeft dit alles te maken met het aantal
tanks dat moet worden gevuld. Bij grotere aantallen is dit systeem zeker niet optimaal, maar
moet er naar grootschaliger alternatieven worden
gezocht. Dan heeft een gebruiker met het EasyFill-systeem kunnen vaststellen of investeren in
waterstof inderdaad verantwoord is.”
Bovendien wijst Romijn erop dat het verkrijgen
van vergunningen voor het plaatsen van een eigen tankstation ook lastig kan zijn. “Dat is een
onderdeel waarop we als Nove en brancheorganisaties zoals Cumela nog een traject af te leggen
hebben”, aldus Romijn. Dat geldt wat hem betreft
niet alleen voor vaste installaties, maar ook voor
de EasyFill-oplossing. “Het is geen pompstation
en daarom wordt het op veel plekken toegelaten.
Dat verhaal moeten we nog wel uitdragen.”
Je proeft daarmee dat de H2-EasyFill een kansrijke oplossing is voor cumelabedrijven, maar dat
Rijngas en brancheorganisatie Nove nog uitdagingen hebben om de H2-EasyFill officieel overal
erkend te krijgen, zodat je daarmee overal op locatie kunt aftanken zonder extra vergunningen.
Wel iets om af te tikken.

Met drie bundels op basis van drukvereffening kun je
zestien kilo waterstof afvullen bij een vullingsgraad
van tachtig procent.

Een extra bundel aansluiten geeft weinig extra vulling,
omdat je bij drie bundels al op 270 bar zit. De bundel
met de laagste druk wordt per beurt vervangen door
een volle bundel.

Bij een machine op waterstof kan met een enkel setje
bundels worden gewerkt. Bij meerdere of grotere
machines op waterstof kan het aantal setjes bundels
worden verdubbeld.
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