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1 . Inleiding .

Eèn van de centrale doelstellingen van de economie van de produktie is
de analyse van de substitutiemogelijkheden tussen produktiefactoren
(=inputs), met het oog op onderlinge wijzigingen van de kosten per
eenheid van die produktief*toren (= inputprijzen) .
Het is, vooral op hogere niveau's van aggregatie, gebruikelijk om
substitutie tussen inputs te analyseren met behulp van produktie- of
kostenfunkties, waarin sinds de jaren zeventig vooral de KLEM-
produktiefaktoren als argumenten optreden (K is kapitaal, L is arbeid,
E is energie en M is grondstof) . In deze notitie ligt het accent op de
substitutie van energie door overige inputs aan de ene kant en
daarnaast tussen energiedragers onderling .
De traditionele economische beschouwingswijzen worden bekritiseerd door
bij het analyseren van de bijbehorende uitgangspunten uit te gaan van
het procesniveau . Er wordt daarbij een indeling van processen gemaakt .
Vervolgens worden verschillende vormen van aggregatie van processen
behandeld. Tenslotte wordt ingegaan op concrete mogelijkheden van
energiesubstitutie .
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2 . Traditionele produktief unkties

De analyse van de substitutie tussen inputs door middel van
produktiefunkties resp . kostenfunkties komt als volgt tot stand .
De statistische schatting met behulp van datareeksen wordt voorafgegaan
door veronderstellingen ten aanzien van het uiterlijk en de
eigenschappen van de produktief unktie . Hieronder vallen
veronderstellingen omtrent de specificatie van de funktie en de aard
van de technische vooruitgang in de betreffende periode . De
specificatie van de funktie behelst de keuze van de argumenten, dus de
relevante inputs, en de afhankelijkheid van de output als
f unkti ewaar de .
Algemeen :

(1) y = f (x,t)

y output
x inputvektor
t tijdsvariabele
f produktiefunktie

Wat betreft de componenten van de inputvektor heeft men in de loop der
tijd verschillende keuzen gemaakt, al naar gelang het belang dat men in
die periode aan de inputs hechtte . Sinds de jaren zeventig is een
veelgebruikte keuze de volgende, zie bijvoorbeeld Hudson en Jorgenson
(1974), Berndt en Wood (1975) .

x = (K, L, E, M)'

met
K kapitaal
L arbeid
E energie
M grondstoffen

Elk van die inputs kan beschouwd worden als een aggregaat . Zo kan men
de energie-input E onderverdelen in b .v . :

El vaste energiedragers (steenkool, cokes, bruinkool)
E2 vloeibare energiedragers (olie, LPG, nafta)
E3 gasvormige energiedragers (aardgas, cokesovengas,

hoogovengas)
E4 electriciteit

Tussen haakjes is weer een verdere onderverdeling genoemd .
De indeling van de inputgroepen en eventuele subgroepen geeft in feite
een aggregeerbaarheidsveronderstelling weer . In het bovenstaande geval
bestaat "homothetisohe zwakke scheidbaarheid" tussen E en de andere
inputs . Voor de begrippen "homothetisch" en "zwak scheidbaar" zie b .v .
Plasmans (1975), resp . blz . 14 en 147 . Homothetische zwakke
scheidbaarheid van energie houdt in dat de produktiefunktie

f (K, L, El, E2, E3, E4, M)

herschreven (zie Berndt en Christensen, 1973) kan worden als

F [K, L, E(El, E2, E3, E4), Ml
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Omdat ook andere inputs op analoge manier als aggregaten opgebouwd
gedacht kunnen worden, is de homothetische zwakke scheidbaarheid een
conditie die inherent is aan elke indeling van de inputs, op elk
aggregatieniveau .
De genoemde veronderstellingen zijn vooral relevant in de
tweestapsmodellen waarbij twee niveau's van optimalisatie zijn . Een

veel nagevolgd model is dat van Fuss (1977) . Op het eerste niveau
worden door de producent de optimale waarden van de inputs K, L, E en M
bepaald . Op het tweede niveau wordt de gevonden optimale energie-input
E onderverdeeld in energiedragers El, E2, E3 en E4, die de kosten van

energietoevoer minimaliseren . Zo is er op twee niveau's substitutie

mogelijk . De veronderstelling van homothetische zwakke scheidbaarheid
van energie-input maakt het mogelijk om de bepaling van de optimale
energiemix als een apart beslissingsprobleem te beschouwen .
Vervolgens komen we op de specificatie van de produktiefunktie f .
Traditionele specificaties als de Cobb-Douglas, CES en Leontief leggen
a priori de substitutiemogelijkheden vast . De substitutie-
elastieiteiten zijn resp . één, vast tussen nul en één, nul . Daarom is

men in de jaren zeventig veelal op de zgn . flexibele vormen
overgestapt, waarbij die a priori restrikties niet bestaan . Een
flexibele produktiefunktie is een lokale approximatie van een
willekeurige tweemaal differentieerbare funktie . Enkele voorbeelden :
transcendentale logarithmische (translog-) funktie, gegeneraliseerde
Leontief en de gegeneraliseerde Cobb-Douglas .

In formule (1) is verder een tijdsvariabele t opgenomen ten behoeve van
de weergave van de technische vooruitgang . De specificatie van de
tijdsafhankelijkheid heeft zijn weerslag op de parameterschattingen
waaruit het substitutiepatroon afgeleid wordt . In de praktijk worden
tijdsparameters vaak beinvloed door allerlei niet expliciet onderkende
effekten, die niets met technische vooruitgang te maken hebben .
Onder de veronderstellingen van volkomen mededinging, dus gegeven
prijzen, en kostenminimaliserend gedrag, is de produktiefunktieaanpak
analoog met de kostenfunktie-aanpak . Kostenminimalisatie en
winstmaximalisatie zijn dan duale optimalisatieproblemen . We spreken
verder kortweg over produktiefunkties, zonder kostenfunkties telkens
expliciet te noemen .

De produktiefunktie is te beschouwen als de weergave van een "black
box" waar inputs ingaan en outputs uitkomen . In het algemeen is de
produktiefunktie niet gebaseerd op kennis omtrent de omzetting zelf,
dus wat zich binnen de "black box" afspeelt . Verder is de specificatie
afhankelijk van de willekeur van de keuze van de betreffende
onderzoeker .
In de volgende paragrafen zal juist wèl op de omzetting zelf worden
ingegaan . Daarom zullen we afdalen naar het procesniveau .
Er zijn overigens ook produktiefunkties die wel gebaseerd zijn op
kennis omtrent de omzetting, namelijk de zogenaamde engineering
production functions (zie Van den Heuvel, 1984, 1985) . Deze maken
gebruik van technische en fysische wetten . Bijna elke toepassing heeft
betrekking op het procesniveau . Grondlegger van dit soort
produktiefunkties is Chenery (1949, 1953) .
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3 . Proces en systeem

We gaan nu over op een meer fysische beschouwing van produktie .
Figuur 1 geeft een schema van een algemeen omzettingsproces . Er wordt
binnen de systeemgrenzen een hoeveelheid materialen omgezet in
produkten en afval . Om de omzetting te bereiken moet energie toegevoegd
worden . Een deel daarvan is al begrepen in de materiaal-aanvoer, met
name in de vorm van fossiele brandstoffen . De in de materiaal-aanvoer
opgeslagen, gebonden, energie kan onderverdeeld worden in chemische,
thermische, mechanische energie en kernenergie . Fossiele brandstoffen
bevatten chemische energie. Verbranding is een omzetting van chemische
in thermische energie . Voorbeelden van de benutting van thermische
energie vindt men in de toepassing van stoom . Van mechanische energie
wordt gebruik gemaakt bij wind- en waterturbines .
Daarnaast kan het nodig zijn om warmte en/of arbeid toe te voeren . Deze
vormen van energie zijn, in tegenstelling tot de bovengenoemde, niet
materiegebonden . Ze worden aangeduid als "procesenergie" . Arbeid kan de
vorm aannemen van elektrische arbeid of mechanische arbeid . Een
voorbeeld van deze laatste vorm is spierkracht .
Mogelijk komt tijdens het proces energie beschikbaar voor andere
processen in de vorm van arbeid of warmte . Dit ter beschikking komen is
in Figuur 1 aangegeven als de uitgaande pijlen "fysische arbeid" en'
"warmte" . Het is ook mogelijk dat de opwekking van procesenergie het
doel van het proces vormt . Met andere woorden de betreffende
procesenergiestroom is het produkt geworden . Voor een dergelijk proces
is het schema ook geschikt . De produkt-stroom is dan afwezig of
onbelangrijk . Voorbeelden zijn de opwekking van elektriciteit en
verwarming .
Met kleine aanpassingen kan men van Figuur 1 schema's maken van andere
processen, zoals een transportproces, opslagproces . Het aan elkaar
schakelen van deze "basisprocessen" levert een produktiesysteem op .
In dit rapport is voor wat betreft de energiestromen de indeling van
Bohn en Bitterlicht (1982) aangehouden, met dat verschil dat "straling"
bij "warmte" is gerekend . Deze indeling is niet algemeen aanvaard .

De produktiefaktoren arbeid, kapitaal en grond (deze laatste wordt in
de KLEM-indeling bij kapitaal gerekend) worden niet zoals grondstoffen
getransformeerd . De rol die deze produktiefaktoren spelen, wordt wel
eens vergeleken met het leveren van diensten aan het proces . De
toegevoegde waarde van outputs ten opzichte van materiële en energie-
inputs is aan deze diensten toe te schrijven . Georgescu-Roegen (1971)
karakteriseert deze produktiefaktoren als "funds" in tegenstelling tot
de "flows" : materie-inputs en -outputs die omgezet worden of
omzettingsresultaten zijn . De flows omvatten grondstoffen, waaronder
wij ook fossiele brandstoffen rekenen, produkten en afval . In de
produktie hebben deze een stroomkarakter : Bij de karakterisering van
het produktieproces zou men grondstoffen, produktie en afval de
dimensie massa per tijdseenheid kunnen geven . Naast massaflows
onderscheiden we energieflows . De energiestromen kunnen in de eenheid
Watt (= Joule per seconde) worden uitgedrukt .
Men kan overigens opmerken dat, terwijl in Figuur 1 uitdrukkelijk is
rekening gehouden met reststromen in de vorm van afval, in vergelijking
(1) de output vrijwel altijd beperkt blijft tot produkten . Reststromen
zijn outputs met negatieve c .q . niet-positieve output prijzen, d .w .z .
het verwijderen ervan brengt kosten met zich mee, zoniet voor het
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bedrijf, danwel voor de gemeenschap . Een grotere energie-input zorgt
voor een vergroting van de uitstoot-problematiek (S02 ; NOX e .d .) .
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4 . Omzetting van energie

Omdat we vooral in energiesubstitutie geSnteresseerd zijn, concentreren
we ons nu even op energiestromen . Op grond van de tweedeling in
gebonden energie en procesenergie kunnen processen, waarbij energie
omgezet wordt in een andere vorm of soort, ingedeeld worden in vier
groepen, volgend uit de volgende omzettingen van energie :
1) gebonden ---a+ ongebonden (energie-conversieproces)
2) ongebonden -• ongebonden (overbrengingsproces)
3) ongebonden --~ gebonden
4) gebonden --~ gebonden

In processen is vaak toevoeging van procesenergie nodig, meestal in de
vorm van mechanische of elektrische arbeid . Om arbeid of warmte te
genereren maakt men gebruik van de zgn . energie-conversieprocessen (zie
Figuur 2) .
Mogelijkheden hiertoe zijn :

- verbranding van fossiele brandstoffen (verbrandingsmotor, stoomketel
en gasturbine)

- gebruikmaking van in de materie opgeslagen mechanische energie (wind-
en waterturbine)

- gebruikmaking van in de materie opgeslagen kernenergie (kernreactor)

Er zijn ook processen die vormen van procesenergie omzetten in andere
vormen . In de werktuigbouwkunde noemt men dit overbrengingsprocessen
(zie Figuur 3) . Met behulp van deze processen wordt de door een
energie-conversieproces gegenereerde procesenergie omgezet in een beter
bruikbare vorm van procesenergie . Dit kan zowel op
ruimtelijke/geometrische als op fysische gronden nodig zijn .
Voorbeelden zijn :
- mechanische overbrenging (mechanische arbeid--* mechanische arbeid)
- elektromotor (elektrische arbeid-->mechanische arbeid)
- elektrogenerator (mechanische arbeid->elektrische arbeid)
- elektrische transformator (elektrische arbeid-elektrische arbeid)
- elektrisch netwerk (elektrische arbeid -elektrische arbeid)

De derde en de vierde groep worden gevormd door processen waarbij resp .
procesenergie en gebonden energie in gebonden energie wordt omgezet .
Voorbeelden van de derde groep zijn :
- compressor (mechanische arbeid -~ thermische energie)
- waterpomp (mechanische arbeid -~ mechanische energie)
Voorbeelden van de omzetting van gebonden energie in gebonden energie
zijn
- brander (chemische energie -thermische energie)
- koeler (thermische energie -'thermische energie)
- warmtewisselaar (thermische energie -thermische energie)

De hier gemaakte indeling stelt ons beter in staat om
energiesubstitutie in verband te brengen met het doel van processen . In
de verdere tekst komen we vooral terug op energie-conversieprocessen en
overbrengingsprocessen .

9
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5 . Enkele vormen van aggregatie .

5 .1 . Systeemgrenzen en verticale aggregatie .

Bij de beschrijving van Figuur 1 is uitgegaan van gegeven
systeemgrenzen . Deze systeemgrenzen zijn zeer wezenlijk voor de
beschouwde stromen en daarmee voor het procea . Het verleggen van de
systeemgrenzen heeft tot gevolg dat men in wezen een ander proces
beschouwt .

Stel bijvoorbeeld dat men een buis heeft, waardoor heet water stroomt .
De buis is gelegen in een dikkere buis, waardoor koud water stroomt .
Beschouwt men de wand van de binnenste buis als systeemgrens, dan heeft
men een eenvoudig transportproces met verlies van warmte, dus
procesenergie via de buiswand . Wordt daarentegen de buitenste buiswand
als systeemgrens beschouwd, en dat is in dit geval reëler, dan heeft
men te maken met een warmtewisselaar met overdracht van thermische
energie van de binnenste naar de buitenste buis . In het laatste geval
wordt dus g@bn systeemgrens overschrijdende warmtestroom onderscheiden,
maar een stroom gebonden energie die binnen het systeem (i .c . de
warmtewisselaar) blijft . Het verleggen van de systeemgrens leidt in dit
geval dus tot een andere interpretatie van de energie-uitwisseling
tussen binnenste en buitenste buis .

Uit het voorbeeld blijkt al, dat het zinvol kan zijn om twee of meer
door stromen aan elkaar verbonden processen als één gelntegreerd proces
te zien, door de deelprocessen met één systeemgrens te omsluiten. Deze
vorm van aan elkaar schakelen zullen we "verticale aggregatie" noemen .
Een in de praktijk veel voorkomende schakeling is die waarbij het
proces waarin het hoof dprodukt wordt gemaakt, wordt voorafgegaan door
een energie-conversieproces . Het energie-conversieproces zorgt dan voor
de procesenergie ten behoeve van het eerstgenoemde proces, dat we hier
kortheidshalve als "hoofdproces" zullen aanduiden (bijv . drogen,
destilleren, pasteuriseren) . Tussen energie-conversieproces en
hoofdproces kan nog een overbrengingsproces geschakeld zijn, om de
procesenergie in een beter te benutten vorm om te zetten .
De processen die we in par . 4 . met 3) en 4) aangeduid hebben, zijn
meestal vbbr andere processen geschakeld . Als we 4) en 1), in die
volgorde, verticaal aggregeren, kan het resultaat weer als een energie-
conversieproces (1)) beschouwd worden . Analoog, als we 3) en 1)
verticaal aggregeren, dan is het resultaat een overbrengingsproces
(2)) . We kunnen ons dus beperken tot energie-conversieprocessen en
overbrengingsprocessen .
Als beide processen achter elkaar geschakeld voorkomen binnen één
bedrijf, dus in de volgorde energie-conversieproces-
overbrengingsproces, dan heeft het zin am ze als één energie-
conversieproces te beschouwen .
Het resultaat is dat door verticale aggregatie procesketens, op grond
van de hier gebruikte indeling in processen, grofweg in twee
categorieën uiteenvallen, nl .

energie-conversieproces / hoofdproces
overbrengingsproces / hoofdproces

De eerste categorie is voor het overgrote deel, de categorie die
uitgaat van fossiele brandstoffen, b .v . gasturbine-
installatie/hoofdproces . De zelfopwekking van elektriciteit door
bedrijven valt hieronder . De tweede categorie gaat voornamelijk uit van
elektriciteit uit het openbaar net . Die elektriciteit wordt op zijn
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beurt wel weer vooral uit fossiele energiedragers gemaakt, maar dat
vindt buiten het svsteem plaats, zolang men het systeem met het bedrijf
vereenzelvigt .
Als nu de systeemgrens zodanig gekozen wordt dat de achter elkaar
geschakelde processen, dus energie-conversieproces,
overbrengingsproces, hoofdproces, als hén proces beschouwd worden, dan
zijn alle onderlinge stromen van procesenergie niet meer
grensoverschrijdend . Als verder de uitgaande procesenergiestromen , dus
ook de verlies-stromen, van het hoofdproces en de ingaande
procesenergiestromen van het energie-conversieproces te verwaarlozen
zijn, dan zijn er géén relevante grensoverschrijdende
procesenergiestromen meer, alleen stromen van gebonden energie .

Arbeid in de vorm van mechanische arbeid door mens of dier verricht of
elektrische arbeid uit het openbare net zou men theoretisch ook in
termen van energie-conversieprocessen kunnen beschrijven . Dan zouden
echter de systeemgrenzen op een ongebruikelijke manier moeten worden
gekozen . Het is micro-economisch gezien zinvoller om de systeemgrens
binnen het bedrijfsterrein te kiezen, zodanig dat de systeemgrens
geheel of gedeeltelijk met de grens van het bedrijf samenvalt . De
genoemde stromen van arbeid worden dan ingaande stromen in het al dan
niet geschakelde proces .
Zo komen wind- en waterturbines meestal en kernreactoren altijd,
behalve in elektriciteitsbedrijven met betreffende installaties,
buiten de systeemgrens te liggen . Verder ontstaat een tweedeling tussen
elektrische arbeid uit het openbare net en zelf-opgewekte elektrische
arbeid .
Ook de processen die gebonden energie genereren, kunnen opgenomen
worden in de verticale aggregatie door middel van het verleggen van
systeemgrenzen .

De hier beschreven aggregatie, en daarmee ook de systeemgrens, is
belangrijk wanneer de produktie op een hoger niveau dan het
procesniveau beschouwd wordt . En dat laatste is i n de economische
literatuur vrijwel altijd het geval .



5 .2 . Aggregatie van processen tot bedrijfstakken .

De traditionele KLEM-produktiefunkties worden vaak op bedrijfstakken
toegepast . In het voorgaande (vanaf par .3) zijn we uitgegaan van veel
lagere niveau's . Er moet nogal wat geaggregeerd worden om op
bedrijfstakniveau te komen .
In feite zijn er verschillende aggregaties te onderscheiden . Er is
aangegeven, hoe verschillende processen een produktieketen vormen . Zo
kan men een heel bedrijf aggregeren .

Wat de materiestromen betreft is de optelling van de processen van een
keten simpel . Hetzelfde geldt voor de energiestromen .
Iets anders ligt het bij de "funds" . Alleen de diensten van de funds
die direkt toewijsbaar zijn aan specifieke processen zijn eenvoudig
optelbaar . Dat zijn voor wat betreft kapitaal de betreffende produktie-
installaties waarin de transformaties van de materiestromen
plaatsvinden en voor wat betreft arbeid de categorieën mankracht,
onderhoud van installatie en controle van installaties . Daarnaast zijn
er categorieën funds die wèl toewijsbaar zijn aan de produktieketen als
geheel, maar niet aan afzonderlijke processen . Hierbij denken we aan
gebouwen en accomodatie, verwarmingsinstallatie, meubilair,
administratie, leiding en organisatie enz . Ook de brandstoffen voor
verwarming en de stroom voor verlichting zou men als "niet-toewijsbaar
aan specifieke processen" kunnen aanmerken .

Het aggregeren van proces- of produktieketens levert niet zonder meer
een bedrijfstak op, ook niet als de niet-toewijsbare categorieën van de
funds meegenomen worden . Een bedrijfstak is bepaald op grond van de
aard van het produkt, dus niet op grond van processen . Het kan best
zijn dat de produkten van een procesketen tot verschillende
bedrijfstakken behoren . Als een bedrijf op grond van zijn hoofdprodukt
bij een bepaalde bedrijfstak wordt gerekend, dan kunnen er bijprodukten
zijn, die ten onrechte tot de bedrijfstak worden gerekend . Het
alternatief is om de bijprodukten in de juiste bedrijfstak onder te
brengen, met als gevolg dat een procesketen niet in zijn geheel tot é@n
bedrijfstak behoort .
Verder kan er op gewezen worden dat de produkt-output van een
procesketen verschillende stadia van bewerking kan hebben . Er treden
dus belangrijke problemen op bij de overgang van proces naar
bedrijfstak .

Er is een alternatieve vorm van aggregatie denkbaar, die niet op
produkten, maar op processen gebaseerd is . Hiertoe worden alle
industriële processen onderverdeeld in categorieën b .v . droogprocessen,
verbrandings-processen, kraakprocessen, destillatie . De processen
binnen een categorie kunnen nu als een aggregaat beschouwd worden . We
noemen dit horizontale aggregatie . Aan de hand van deze aggregaten valt
wellicht iets meer te zeggen over technische en fysische beperkingen op
inputsubstitutiemogelijkheden . Er zijn evenwel ook belangrijke nadelen
verbonden aan de hier beschreven benadering .

- De substitutie tussen eindprodukten of halfprodukten onderling is een
belangrijke faktor voor de substitutie tussen inputs . Bij horizontale
aggregatie worden processen met outputs, die tot verschillende 0
produktieketens behoren opgeteld . Stel nu dat een eindprodukt van een
bepaalde keten door de consumenten deels vervangen wordt door een
eindprodukt van een andere keten . Dan kan dat tot een verschuiving
leiden in het gebruik van inputs aan het begin van de betreffende
ketens .
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Deze verschuiving is geen substitutie op grond van overwegingen ten
aanzien van de kosten van de inputs, maar op grond van een grotere
c .q . kleinere produktie van de eindprodukten . Omdat de ketens als
gevolg van horizontale aggregatie opgesplitst zijn, kan men geen vat
krijgen op de hierboven beschreven vorm van input-substitutie .

- Niet-toewijsbare funds en flows blijven buiten bereik hoewel met name
verwarming van bedrijfsgebouwen een interessant onderwerp op het
gebied van energie-inputsubstitutie kan zijn .



5 .3 . Indeling van de inputs

Naast de twee genoemde vormen van aggregatie - vertikaal en horizontaal
- is er nog een belangrijke ••orm van aggregatie nl . de aggregatie van
inputs tot inputgroepen . Dit punt is al genoemd bij de behandeling van
de produktiefunktie . Zoals gezegd wordt - impliciet dan wel expliciet -
de veronderstelling van "homothetische zwakke scheidbaarheid" gemaakt .
De groepen, aggregaten van inputs dienen zo gekozen te worden dat deze
veronderstelling enige aannemelijkheid kan worden toegedicht . We zullen
op twee punten van de inputkeuze bij traditionele produktiefunkties
vooral ingaan, nl . de rol van elektriciteit en de rol van de fossiele
brandstoffen als grondstof .

Elektriciteit neemt onder de energie-inputs (El ,E2,E3,E4) een
bijzondere plaats in . Uit bedrijfseconomisch oogpunt ligt het verschil
vooral in de hogere prijs per Joule t .o .v . de fossiele brandstoffen . De
hogere prijs wordt veroorzaakt door het feit dat elektriciteit een
secundaire energievorm is die opgewekt wordt uit primaire
energiedragers b .v . de fossiele brandstoffen. Bij die opwekking treedt
een verlies van exergie op, vanwege de_ mkeerbaarheid van het
conversieproces. ©n'
Ook uit energetisch oogpunt is elektriciteit anders dan de andere
energie-inputs i E1,E2,E3) . Hier is sprake van meer wezenlijke
verschillen .

1 . Elektrische arbeid is een vorm van procesenergie .
2 . Elektrische arbeid is voor 100 % om te zetten in mechanische arbeid

en is daarom de hoogwaardigste energie .

Zowel bedrijfseconomische als energetische overwegingen hangen samen
met de bijzondere plaats die elektriciteit qua doel inneemt . Men
gebruikt elektrische stroom vooral als de inzet van arbeid (kracht)
vereist is . Daarnaast wordt bij verlichting exclusief elektrische
stroom gebruikt . Ook elektrolyse is een toepassing, waarvoor een andere
vorm van energie niet gebruikt kan worden .

Vanwege de bijzondere aard van elektriciteit als energiecategorie is
het niet zinvol om elektriciteit als onderdeel van het "energie-
aggregaat" E te zien . Daarom willen we ervoor pleiten om de aanvoer van
elektrische stroom te onderscheiden van fossiele brandstoffen .

In het model van par . 2 is er impliciet van uitgegaan, dat het energie-
aggregaat E een andere rol heeft dan het grondstof-aggregaat M . De
meest eenvoudige opvatting is dat grondstof wordt omgezet in materiéle
produkten en dat de input E daarbij voor de noodzakelijke energie
zorgt . Deze opvatting is echter in veel gevallen te simpel .
Er is in eerste instantie niet altijd een reden aan te geven waarom je
een duidelijk onderscheid tussen energie-input E en materiaal-input M
zou moeten maken, zoals dat gebruikelijk is in de substitutiemodellen .
In Figuur 1 is een kilogram steenkool-input op dezelfde manier
behandeld als de input van een kilogram stoom of koud water. Alle drie
behoren ze tot de input-stroom van materie. Alle drie hebben ze een
zekere specifieke enthalpie . De grens tussen met name fossiele
brandstoffen en grondstoffen is dus vrij vaag . Dit is temeer het geval
daar een groot deel van het industriële gebruik van koolwaterstoffen de
funktie van grondstof heeft . Ter illustratie : Het industrieel non-
energetisch finaal gebruik van aardolieprodukten in Nederland in 1980
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was volgens het CBS 2,5 maal zo groot als het industrieel energetisch
finaal gebruik (Bron : Nederlands Energiehuishouding 1980) .
Men noemt dit wel, overigens ten onrechte, "non-energetisch gebruik" .
Voorbeelden zijn kunststof- en kunstmestfabricage .

De grens tussen gebruik als grondstof en dus als brandstof van
inputmateriaalstromen, met name koolwaterstoffen is niet altijd aan te
geven . Er is niettemin een belangrijke categorie gevallen waarin de
inkomende materiaalstromen duidelijk als "brandstof" te karakteriseren
zijn : In met behulp van fossiele energiedragers aangedreven energie-
conversieprocessen kan men het gebruik van de energiedragers
"brandstof-gebruik" noemen .
Als er sprake is van een voorgeschakeld energie-conversieproces,
waarbij fossiele energiedragers worden gebruikt, dan kan men de
energiedragers ten behoeve van het energie-conversieproces
onderscheiden van die ten behoeve van het hoofdproces . Dat wil
overigens niet zeggen dat het overige gebruik van energiedragers
noodzakelijk géén brandstofgebruik is!

Als indeling van de flows lijkt de volgende keuze het meest recht te
doen aan de aggregeerbaarheidseis ("homothetische zwakke
scheidbaarheid") .
- brandstof ten behoeve van energie-conversieprocessen
- overige materiaalstromen
- elektrische stroom uit het openbaar net
- overige van buiten de systeemgrenzen aangevoerde kracht
- van buiten de systeemgrenzen aangevoerde warmte
Als systeemgrens ligt het voor de hand om de begrenzing van het
bedrijfsgebouw-terrein te nemen . Andere keuzen zijn evenwel mogelijk .
De twee laatste categorieën zijn voor de volledigheid opgenomen, maar
zullen alleen op procesniveau kwantitatief van belang zijn, dus als men
als systeem de bijbehorende installatie beschouwt . Wé1 worden deze
categorieën ook op hoger niveau steeds belangrijker . Een voorbeeld is
de levering van warmte door elektriciteitseentrales aan
tuindersbedrijven .



6 . Substitutie van energie .

In het traditionele, in par . 2 beschreven, produktiemodel staan de
outputs en de inputs centraal . De outputs worden uit de inputs
gegenereerd door een "black box", waarvan de produktief unktie een
weergave is . Substitutie is een verandering van de input-mix, die
noodzakelijk is om een gegeven hoeveelheid output te produceren . In de
afgelopen paragrafen hebben we getracht een invulling te geven van de
genoemde black box door middel van een analyse van processen . Deze
invulling stelt ons in staat om concreter op het begrip "substitutie"
in te gaan, met name voor zover het energie betreft .

Voor een ingenieur is, gegeven een produkt, een bepaalde hoeveelheid
energie gewoon onvervangbaar (of . Slesser, 1978, p .4 .) . De gewenste
verandering in tijd, plaats of struktuur vergt nu eenmaal een bepaalde
toevoer van energie . Energiesubstitutie moet dus inhouden dat er iets
aan het proces gewijzigd wordt, of mogelijk zelfs het hele proces
vervangen .
Welke mogelijkheden bestaan in dit opzicht?

le .Energiebesparing met betrekking tot fossiele brandstoffen .

Vaak kan men de processen zodanig wijzigen dat de van buiten de
systeemgrenzen aangevoerde brandstof efficiënter benut wordt, door
beperking van warmteverliezen b .v . door isolatie, of
warmteterugwinning . Tenzij er sprake is van pure verspilling gaat
een dergelijke procesaanpassing gepaard met verhoogde investeringen .
Er vindt dus een vervanging van brandstof door kapitaal plaats .
De uitstoot van S021NOx wordt verminderd .

2e .Overgang op niet-fossiele energiebronnen voor de produktie van
elektriciteit .

Hieronder valt op de eerste plaats de benutting van vernieuwbare
bronnen (zonnestraling, water, wind) . Als men openbare
elektriciteitsbedrijven beschouwt, geldt dit laatste ook voor een
overschakeling van conventionele centrales naar kerncentrales .
De overgang van fossiele naar niet-fossiele bronnen ten behoeve van
elektriciteitsopwekking verlaagt de brandstofkosten (bij
kerncentrales) of doet ze geheel verdwijnen (zonne-, water- en
windenergie) . Echter de investeringen in kapitaal worden een stuk
hoger . Er is dus macro-economisch dan sprake van substitutie van
brandstoffen door kapitaal . Overigens vereist de produktie van de
benodigde apparatuur bbk energie . De gevolgen voor het milieu zijn
gunstig bij vervangbare energiebronnen en ernstig omstreden voor wat
betreft kerncentrales .
Er kunnen ook wijzigingen optreden ten aanzien van de
produktiefaktor "arbeid", met name bediening, onderhoud en controle .
De desbetreffende kosten zullen in het algemeen niet afnemen .

3e .Substitutie tussen elektriciteit en fossiele brandstoffen .

Reeds besproken is het onderscheid tussen aanvoer van elektriciteit
uit het openbare net tegenover zelfopwekking . Zoals opgemerkt is er
alleen sprake van vervanging van elektriciteit en fossiele
brandstoffen, als het beschouwde systeem begrensd wordt door het
betreffende bedrijf .
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Voor wat betreft zelfopwekking is warmte-kracht-koppeling van
belang .
In dat geval wordt binnen het bedrijf elektriciteit opgewekt met
behulp van een stoom- en/of gasturbine of een dieselmotor, elk
gecombineerd met een generator . Dan komt via koelwater c .q . via de
schoorsteen, warmte vrij, met een temperatuur die boven die van de
omgeving (water resp . buitenlucht) ligt . Bij grote verschillen
tussen de temperatuur van de warmtestroom met die van de omgeving is
de betreffende warmtestroom nog voor verschillende doelen te
gebruiken .
Enerzijds vermindert door benutting van de warmtestroom de behoefte
aan fossiele brandstoffen . Anderzijds gaat de geproduceerde
hoeveelheid elektrische arbeid gegeven de hoeveelheid brandstoffen
iets omlaag . Verder vergt warmte-kracht-koppeling net als de vorige
categorie een investering . Bij verminderd brandstofgebruik zijn de
milieugevolgen gunstig . Voor het overige lijkt ons de mogelijkheid
van substitutie tussen elektriciteit en fossiele brandstoffen zèér
beperkt . Men kan hier b .v . denken aan de onderlinge vervangingen van
elektrische ovens en ovens die met fossiele brandstoffen gestookt
worden .
De veranderingen betreffende de produktief aktor "arbeid" zullen qua
kosten gering zijn .

4e .Substitutie van fossiele brandstoffen onderling .

In dit geval gaat het meestal om energie-conversieprocessen . Bij
voorbeeld, de overgang van een kolengestookte ketel/turbine-
installatie op een aardgasgestookte ketel/turbine-installatie of
een gasturbine-installatie, of andersom . Een dergelijke verandering
vergt niet alleen verandering van de installatie zelf, maar ook het
transportproces van de aanvoer van de fossiele brandstof . Dit
laatste kan nogal ingrijpend zijn . Denk hierbij alleen maar aan de
gevolgen van de aanleg van het gasnet in Nederland . Als deze-
kostbare-infrastruktuur eenmaal aanwezig is, is aanvoer van aardgas
erg gemakkelijk . Echter de aanleg ervan vergt ook nogal wat kapitaal
en arbeid .

Wellicht ten overvloede wijzen we nog eens op het belang van de
systeemgrenzen voor de mogelijkheden van substitutie (cf . Slesser,
1978, p .28) .



7 . Conclusies .

In het voorgaande hebben we de substitutiemogelijkheden met betrekking
tot energie beschouwd . Naast de "black-box"-achtige aanpak met behulp
van produktiefunkties (par . 2) is een procesbeschouwing geplaatst .
De eerstgenoemde aanpak gaat voorbij aan de fysisch/technische
beperkingen van substitutie . Het gebrek aan inzicht in deze beperkingen
is gedeeltelijk een gevolg van een onvoldoende begrip van wat "energie"
eigenlijk is . Dit laatste gaat gepaard met problemen aangaande de
indeling van de inputs . Op dit punt is ook ingegaan, met name op de rol
van elektriciteit en het gebruik van koolwaterstoffen als brandstof en
als grondstof .

De procesbenadering levert mèér inzicht in de werkelijke mogelijkheden
van substitutie . Substitutie gaat immers altijd gepaard met een
verandering van processen .
De volgende categorieën zijn onderscheiden :
- energiebesparing met betrekking tot fossiele brandstoffen (isolatie,

terugwinning, e .d .)
- overgang op niet fossiele energiebronnen voor de produktie van

elektriciteit
- substitutie tussen elektriciteit en fossiele brandstoffen

(zelfopwekking, met name warmte-kracht-koppeling)
- substitutie van fossiele brandstoffen onderling .

De substitutiemogelijkheden hangen van de beschouwde systeemgrenzen af .

Het lijkt ons onverstandig om het in par .2 beschreven model ten behoeve
van voorspellingen ten aanzien van energiegebruik te hanteren, zonder
daarnaast de technische mogelijkheden van energiesubstitutie te
beschouwen . Op dit terrein is nog veel werk te verrichten, waarbij
interdisciplinair onderzoek van economische en technische
wetenschapsmensen gewenst is .

Het nadeel van de beschouwing vanuit processen is, dat er ingewikkelde
aggregatieprocedures nodig zijn om op bedrijfstakniveau te komen . We
hebben hier onderscheiden : verticale aggregatie, in de vorm van
procesketens en horizontale aggregatie over gelijksoortige processen .
De mogelijkheden van een macro-economische analyse van substitutie-
mogelijkheden met behulp van horizontale aggregatie zijn nog
onvoldoende onderzocht .
In een vervolgstudie zal op dit punt ingegaan worden .
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