
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Interactie tussen elektrische auto's en de openbare elektriciteitsvoorziening

Martens, A.J.M.

Award date:
1990

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/0e9bb0c9-dc99-430b-8ba1-ec48d5590788


Afstudeerverslag

INTERACTIE

TUSSEN

ELEKTRISCHE AUTO'S

EN DE

OPENBARE ELEKTRICITEITSVOORZIENING

A.J.M. Martens

Hoogleraar Prof.Dr. L.H.Th. Riet jens

Begeleiders: ECN: Ir. P.G.M. Boonekamp

Drs. P.A. Okken

TUE: Dr.Ir. P. Massee

Dr.Ir. E.M. van Veldhuizen

Petten, mei 1990.

EGj90j491



VOORWOORD

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een woord van

dank te richten tot diegenen, die het mij mogelijk hebben gemaakt

om dit afstudeerproject tot een goed einde te brengen.

Voor de begeleiding vanuit de Technische Universiteit wil ik

graag professor Riet jens, Peter Massee en Eddie van Veldhuizen

bedanken.

Het ESC wil ik bedanken voor het aanbieden van een afstudeer

plaats; daarnaast wil ik vooral de medewerkers van het ESC

bedanken voor de prettige samenwerking en voor het gewillig oor

dat ik bij hen vond.

In het bijzonder wil ik mijn twee begeleiders bij het ESC, Piet

Boonekamp en Peter Okken, bedanken; mede dankzij hun begeleiding,

correcties en aanwijzingen is dit onderzoek uitgemond in het hier

gepresenteerde verslag.

Ook wil ik graag Pieter Kroon danken voor het schijnbaar onver

moeibaar tevoorschijn toveren van statistieken.

De twee andere stagairs met wie ik kamer 2.31 deelde, Jeroen

Vogel en Ronald Lenderink, wil ik bedanken omdat zij van mijn

korte ESC-tijd een gezellige tijd maakten.

Ten slotte wil ik graag Annie bedanken voor het tikken van grote

gedeelten van dit verslag; ook deed ze me inzien dat een studie

tijd zeer zeker zinvol is, maar dat hieraan toch een keer een

einde dient te komen.



SAMENVATTING

In het kader van een afstudeeropdracht van de Technische Univer

siteit Eindhoven is bij het Energie Studie Centrum (ESC) van het

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) de wisselwerking onder

zocht die optreedt tussen de grootschalige introductie van

elektrische auto's en de openbare elektriciteitsvoorziening. Om

vertrouwd te raken met de problematiek van de bedrijfsvoering van

een elektriciteitspark is eerst een opdracht uitgevoerd op het

terrein van optimalisatiemodellen.

Het MARKAL-model, dat gebaseerd is op lineaire programmering,

optimaliseert de gehele Nederlandse energievoorziening naar

minimale kosten. Met behulp van het simulatiemodel SEPU, dat de

uurlijkse elektriciteitsvoorziening gedurende de periode van een

jaar simuleert, is de oplossing die MARKAL geeft voor de elek

triciteitsvoorziening in 2015 nader bekeken. Het blijkt dat de

elektriciteitsproduktie per type eenheid in beide modellen

redelijk goed overeenkomt (afwijking is kleiner dan 15%).

Een zeer groot aandeel van het volgens MARKAL opgestelde vermogen

is decentraal vermogen (o.a. warmte/kracht); dit blijkt enige

problemen te geven in de bedrijfsvoering van het park.

Bij het het bestuderen van de relatie tussen de grootschalige

introductie van elektrische auto's en de openbare elektrici

teitsvoorziening in 2010, is gestart met een literatuuronderzoek

naar de kenmerken van de elektrische auto.

De elektrische auto heeft ten aanzien van de auto met verbran

dingsmotor een aantal onmiskenbare voordelen op het gebied van

het milieu. Daarentegen is de beperkte actieradius een belangrijk

nadeel.

Vervolgens is op grond van drie aspecten het potentiêle aantal

elektrische auto's in 2010 bepaald: de beperkte actieradius

(maximaal 3,2 miljoen), de beperkte belastbaarheid van het

huidige elektriciteitsdistributienet (maximaal 2,2 miljoen) en de



ruimte in het "nachtdal" bij de openbare produktie (maximaal 3,6

miljoen) •

Aan de hand van deze berekeningen zijn 5 cases gedefinieerd: 0,

1, 2, 3 en 3,6 miljoen elektrische auto's. Voor elk van deze

varianten is het belastingpatroon zodanig aangepast, dat het

nachtdal zo goed mogelijk opgevuld wordt.

Met de aangepaste belastingpatronen is voor elk van de cases de

openbare elektriciteitsvoorziening gesimuleerd voor twee ver

schillende elektriciteitsparken: een park met en een park zonder

kerncentrales.

Uit de simulaties blijkt dat ten gevolge van de introductie van

elektrische auto's het gemiddelde rendement van de elektrici

teitsproduktie toeneemt; het marginale rendement ligt circa 5%

hoger. Onder andere hierdoor blijkt het energetisch rendement van

de elektrische (stads)auto belangrijk hoger te zijn dan dat van

de benzine auto.

Indien alleen de extra brandstofkosten die gemaakt worden voor de

elektriciteitsproduktie ten behoeve van de elektrische auto aan

deze auto worden toegerekend, komen deze neer op circa 1,1 ct/km.

Als wordt uitgegaan van het huidige nachttarief van maximaal 15

ct/kWh bedragen de energiekosten voor de elektrische auto 3,6

ct/km. (voor de benzine auto bedragen deze in 2010 12,7 ct/km

(inclusief accijns».

Ook is nagegaan hoe groot de vermeden emissie van een aantal

stoffen is, waarbij gecorrigeerd is voor de extra emissies ten

gevolge van de extra elektriciteitsproduktie. Deze vermeden

emissies zijn gerelateerd aan de emissieniveaus die als beleids

doelstelling voor 2010 gelden. In het geval van 3,6 miljoen

elektrische auto's leidt dit in 2010 tot de volgende reducties:

NOz 7,3%, CzHy 12,0%, CO 16,5% en CO2 1,5%. De emissie van 502

neemt ten gevolge van de extra produktie met kolencentrales met

3,7% toe. Als deze vermeden emissies uitgedrukt worden in elders

vermeden kosten, komt dit overeen met ongeveer 1 ct/km, gesteld

dat dit "maatschappelijk voordeel" volledig wordt toegerekend aan



de elektrische auto.

Tenslotte wordt geconcludeerd dat de introductie van de elektri

sche auto vooral een gunstige invloed zal hebben op het leefkli

maat in de binnensteden en dat de elektrische auto goed past in

het beleid dat is gericht op diversificatie van primaire ener

giebronnen.
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1. INLEIDING

In de huidige transportsector wordt bijna uitsluitend gebruik

gemaakt wordt van aardolieprodukten (benzine, diesel en LPG) als

motorbrandstof. Op dit moment wordt onder andere omwille van het

vermijden van nadelige milieu-effecten onderzoek gedaan naar

voertuigen, die gebruik maken van alternatieve motorbrandstoffen

(aardgas, methanol) of van elektriciteit. Hier wordt gekeken naar

de elektrische auto als alternatief voor de benzine auto.

Onderwerp van het in dit verslag besproken onderzoek, dat ver

richt is in het kader van een afstudeeropdracht van de Technische

Universiteit Eindhoven, is het bekijken van de wisselwerking die

optreedt tussen de grootschalige introductie van elektrische

auto's en de openbare elektriciteitsvoorziening in 2010. Om

enigszins vertrouwd te raken met de problematiek is eerst een

andere opdracht uitgevoerd, namelijk het valideren van eerder bij

het ESC uitgevoerde berekeningen met het MARKAL model.

Beide onderdelen van de afstudeeropdracht z~Jn bestudeerd met

behulp van het simulatiemodel SEPU (~imulatie Elektriciteits

froduktie ~trecht).

In hoofdstuk 2 is de opzet en werking van het simulatiemodel

SEPU, dat de uurlijkse elektriciteitsvoorziening gedurende de

periode van een jaar simuleert, uiteengezet.

Om de totale Nederla~dse energiehuishouding te bestuderen wordt

bij het ESC gebruik gemaakt van een model, genaamd MARKAL, dat

gebaseerd is op lineaire programmering. Dit model optimaliseert

de gehele energiehuishouding naar minimale kosten. Met behulp van

SEPU is de oplossing die MARKAL geeft voor de elektriciteitsvoor

ziening nader bekeken en de resultaten hiervan zijn weergegeven

in hoofdstuk 3.

Met hoofdstuk 4 waarin een algemene, beknopte beschrijving van de

kenmerken van de elektrische auto wordt gegeven, begint het

bekijken van de relatie tussen de inzet van elektrische auto's en

de openbare elektriciteitsvoorziening.

Daartoe is in hoofdstuk 5 het potentiële aantal elektrische
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auto's in 2010 nader bestudeerd op grond van de beperkte ac

tieradius van de elektrische auto, de beperkte belastbaarheid van

het huidige distributienet en de beperkte ruimte in het zoge

naamde nachtdal.

In hoofdstuk 6 worden overeenkomstig de resultaten uit hoofdstuk

5 een aantal elektriciteitsproduktiepatronen gecomponeerd. Met de

aldus gecomponeerde patronen zijn een aantal simulaties uit

gevoerd voor twee verschillende elektriciteitsparken: een park

met en een park zonder kernenergie. Aan de hand van de resultaten

van deze simulaties zijn aspecten als de wijziging van het

rendement van het elektriciteitspark, de marginale brandstofkos

ten en de vermeden emissies in hoofdstuk 7 beschouwd.

Afsluitend zijn in hoofdstuk 8 de conclusies geformuleerd.
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2. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET SIMULATIE-MODEL SEPU

Het simulatiemodel SEPU (~imulatie ~lektriciteits Produktie

~trecht) maakt het mogelijk inzicht te krijgen in vraagstukken

omtrent de inzetbaarheid, de regelbaarheid en de waarde van

bepaalde soorten produktie eenheden binnen het totaal van de

elektriciteitsvoorziening. Tevens kan met dit simulatiemodel een

totaal elektriciteitsproduktiepark worden geêvalueerd op aspecten

als brandstofinzet, te realiseren bedrijfstijden, totale varia

bele kosten en totale NOx en S02 emissie.

2.1 De structuur en werking van SEPU

Het simulatiemodel SEPU werkt globaal als volgt [1]:

Gedurende een jaar wordt elk uur bekeken welke produktie eenheden

ingezet kunnen en moeten worden om aan de elektriciteitsvraag te

voldoen. In SEPU wordt gebruik gemaakt van een van te voren

vastgestelde inzetvolgorde, die gebaseerd is op de hoogte van de

variabele produktiekosten per eenheid en de eventuele regel

beperkingen. Bij de keuze van de inzet van de verschillende

eenheden wordt rekening gehouden met een aantal randvoorwaarden

en beperkingen. Dit zijn o.a. de opstarttijd, de minimum deellast

en de onvoorziene niet-beschikbaarheid van de betreffende een

heden. Ook wordt rekening gehouden met randvoorwaarden voor het

gehele elektriciteitsvoorzieningsysteem, zoals het revisieplan en

de aanwezigheid van draaiende reserve.

Binnen deze randvoorwaarden simuleert SEPU de inzet van de

eenheden van het veronderstelde park bij een gegeven belastingpa

troon.

De voorziene niet-beschikbaarheid van elke eenheid (revisie)

wordt per jaar gepland. Hiervoor is in SEPU een apart algoritme

aanwezig dat uitgevoerd wordt voordat de simulatie begint. De

hoeveelheid vermogen die in revisie is wordt zodanig gevarieerd

over het gehele jaar dat in elke periode van vier weken de kans

op onvermogen ongeveer even groot is. Dit betekent dat in perio-
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des met hoge dagbelastingen (de wintermaanden) minder eenheden in

revisie worden genomen dan in periodes met lage dagbelastingen.

De revisie van grote eenheden als kolen- en kerncentrales wordt

zo gelijkmatig mogelijk over het jaar gespreid.

De onvoorziene niet-beschikbaarheid (uitval door storing) wordt

op twee manieren aangepakt in de simulatie.

Allereerst wordt het nominale vermogen van elke eenheid ver

minderd met een percentage, dat overeenkomt met de gemiddelde

tijdsduur die dit type vermogen niet beschikbaar is vanwege

storingen (derating). Dit kan een kleine onderschatting veroor

zaken van de inzet van duurder snel startend vermogen. Bij deze

derating-methode wordt namelijk in de planning reeds zo goedkoop

mogelijk vervangend vermogen ingezet; in de praktijk kan dit

vermogen echter een te lange opstarttijd hebben om storingen te

kunnen opvangen.

Verder worden alle aan het net leverende eenheden op minder dan

100% van hun vermogen ingezet; hierdoor is op elk moment een

zogenaamde draaiende reserve aanwezig. De grootte van de draaien

de reserve is steeds zodanig dat het systeem in staat is het

uitvallen van de grootste eenheid op te vangen, ook bij een

plotseling wegvallen van het aanbod uit stromingsbronnen.

Om een goed inzicht in de werking van SEPU te verkrijgen is het

van belang de in- en uitvoerstructuur te kennen [1,2].

De invoer die noodzakelijk is voor het SEPU-model bestaat uit een

vijftal bestanden:

* een eenhedenbestand: dit bestand bevat alle eenheden, met hun

specificaties, die voor de elektriciteitsproduktie beschikbaar

zijn

* een inzetstrategie: deze file geeft aan in welke volgorde de

eenheden ingezet worden

* een belastingpatroon: dit bestand bevat de uurlijkse waarden

van de elektriciteitsvraag
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* de patroongegevens: dit bestand bevat uurlijkse aanbodwaarden

van alle patroon- en aanbodvolgende produktie-eenheden

* een stuurfile: deze file verzorgt de sturing van het model en

bevat gegevens omtrent het jaar waarvoor de simulatie uit

gevoerd moet worden, de totale elektriciteitsproduktie, de

layout van de uitvoer etc.

De uitvoer van het SEPU model is afhankelijk van de in de stuur

file aangegeven gewenste uitvoer. Hierbij zijn de volgende opties

mogelijk:

* een overzichtsuitvoer: deze uitvoer bestaat uit een aantal

overzichtstabellen waarin per type vermogen en/of per eenheid

een aantal geaccumuleerde gegevens over een jaar zijn vermeld.

Dit is de standaard uitvoer, die altijd verkregen wordt.

* een gedetailleerde uitvoer: voor één week of een paar weken

wordt per uur aangegeven hoeveel vermogen de eenheden leveren.

Bovendien wordt aangegeven hoe de planning van de eenheden is

verricht.

* een vensteruitvoer: deze uitvoer geeft per type eenheid en per

eenheid het percentage van de totale produktie en het percen

tage van de totale brandstofinzet voor

- een drietal perioden van de dag, voor alle dagen apart

- de perioden overdag en 's nachts voor alle dagen tezamen

* het revisieschema: deze uitvoer geeft voor elke eenheid aan in

welke weken deze in revisie is

* een plotuitvoer: bij deze uitvoer wordt een file aangemaakt

waarop gegevens staan die via een plotprogramma verwerkt kunnen

worden tot figuren. Zo'n figuur geeft het belastingpatroon van

één week met daaronder de produktie van de verschillende typen

eenheden.

In figuur 2.1 is de in- en uitvoerstructuur van het SEPU-model

weergegeven [2].
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Figuur 2.1: In- en uitvoerstructuur van SEPU [2]
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2.2 Invoergegevens

Van de in paragraaf 2.1 genoemde invoerbestanden zijn vooral de

samenstelling van het eenhedenbestand en de inzetstrategie van

essentieel belang en deze worden hier derhalve nader bekeken

[1,2].

2.2.1 Het eenhedenbestand

Bij het samenstellen van een lijst van elektriciteitsproduktie

eenheden kan in SEPU gebruik gemaakt worden van een aantal

technieken. SEPU onderscheidt hierin vier categorieên:

1. Kern-, kolen-, olie-, of gasgestookte eenheden

2. Patroonvolgende, brandstofverbruikende eenheden

3. Aanbodvolgende, niet brandstofverbruikende eenheden

4. Opslagsysteem

Voor elke eenheid zijn de volgende specificaties opgenomen:

* naam

* nominaal vermogen (MWe)

* jaar in bedrijf

* jaar uit bedrijf

* type aanduiding

* revisieduur in weken per jaar

* onvoorziene niet-beschikbaarheid als fractie van de totale

tijd

Naast deze voor elke eenheid noodzakelijke specificaties moeten

per groep van eenheden nog aanvullende karakteristieke parame

ters worden opgegeven.

De kenmerken van de vier categorieên worden nu nader bekeken.

1. Kern-, kolen-, olie-, of gasgestookte eenheden

Tot deze categorie behoren zowel de conventionele centrales

(kern, kolen, olie en gas, inclusief gasturbines) als de nieuwe

opties brandstofcel en MHD.
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In SEPU zijn de

NUCLEAR

NUCLFBR

volgende technieken opgenomen:

Kernenergie centrale

Snelle kweekreactor

FUSION · Fusie reactor·
OILGAS Conventionele olie-gas gestookte centrale

STEG Stoom en Gasturbine

HOGAS Conventionele centrale gestookt met hoogoven

gas

COAL Conventionele bestaande kolencentrale

COALNEW Nieuw te bouwen kolencentrale

COALCOMB Kolencentrale met een voorgeschakelde

gasturbine

GTPEAK Gasturbine

MHD · Magneto hydro dynamische conversie·
FUELCELL · Brandstofcellen·

Deze categorie eist de volgende specificaties:

+ minimale deellast als fractie van het nominaal vermogen

+ specifiek brandstofverbruik in MJ/kWh bij 100% deellast

+ specifiek brandstofverbruik in MJ/kWh bij 40% deellast

+ specifiek brandstofverbruik in MJ/kWh bij 85% deellast

+ specifieke NOx-uitstoot in gr/GJ bij 100% deellast

+ specifieke NOx-uitstoot in gr/GJ bij 40% deellast

+ specifieke NOx-uitstoot in gr/GJ bij 85% deellast

+ specifieke S02-coëfficiënt in gr/GJ

+ opstarttijd in uren

+ maximaal toelaatbare standby-tijd in uren

+ minimale tijd van in-bedrijfname in uren

+ minimale tijd van uit-bedrijfname in uren

+ brandstofverbruik koude start als fractie van I uur

vollastverbruik

+ brandstofverbruik standby als fractie van 1 uur minimum

deellastverbuik

Voor GTPEAK zijn 'opstarttijd in uren' en de daarop volgende

parameters niet van toepassing, omdat gasturbines snelstartende

eenheden zijn die alleen gedurende de piekbelasting zullen
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worden gebruikt.

2. Patroonvolgende brandstofverbruikende eenheden

Tot de patroonvolgende eenheden behoren stadsverwarmings- en

vuilverbrandingseenheden, particulier WKK-vermogen en invoer van

elektriciteit. Voor deze eenheden wordt verondersteld dat het

vermogen op elk moment vastligt via een gegeven patroon.

Bij stadsverwarmings- en WKK-vermogen wordt dit patroon bepaald

door de warmtevraag, bij vuilverbranding door het vuilaanbod en

bij invoer door de afgesloten contracten.

SEPU onderscheidt de volgende technieken:

SV Stadsverwarmingscentrale

SVSTOR Stadsverwarmingscentrale met warmte opslag

PUBWASTE Afvalverbrandingscentrale

TE Total Energy installatie

CHPCENT Warmte/Kracht installatie in beheer van

elektriciteits(distributie) bedrijven

CHPPRIV Warmte/Kracht installatie in particulier

beheer

IMPORT Import van elektriciteit uit het buitenland

IMPCOAL Import van elektriciteit uit kolencentrales

I MPNUCL Import van elektriciteit uit het buitenland

afkomstig uit kerncentrales of snelle

kweekreactoren

Naast de algemene invoerparameters zijn bij deze categorie nog

de volgende invoergegevens nodig:

+ minimale deellast als fractie van het nominaal vermogen

+ specifiek brandstofverbruik in MJ/kWh bij 100% deellast

+ specifiek brandstofverbruik in MJ/kWh bij 40% deellast

+ specifiek brandstofverbruik in MJ/kWh bij 85% deellast

+ specifieke NOx-uitstoot in gr/GJ bij 100% deellast

+ specifieke NOx-uitstoot in gr/GJ bij 40% deellast

+ specifieke NOx-uitstoot in gr/GJ bij 85% deellast

+ specifieke SOz-coêfficiênt in gr/GJ

+ produktiepatroon parameter
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SEPU kent voor het produktiepatroon de volgende mogelijkheden:

1: het vermogen volgt een constant leveringspatroon. Het

vermogen bedraagt hierbij of 0% of 100% van het nominaal

vermogen

2: het vermogen volgt een week/weekend patroon. Het vermogen

is hierbij altijd 0% of 100% van het nominaal vermogen.

De in- en uitschakelingstijdstippen worden bepaald uit

gegevens in de stuurfile

3: het vermogen volgt een dag/nacht patroon. Het vermogen is

hierbij altijd 0% of 100% van het nominaal vermogen. De

in- en uitschakelingstijdstippen worden bepaald uit

gegevens in de stuurfile

4: het vermogen volgt een extern gegenereerd industrieel

stoomverbruik patroon

5: het vermogen volgt een extern gegenereerd ruimtever

warmingspatroon

6: het vermogen volgt een extern gegenereerd patroon voor

vuilverbranding

7: het vermogen volgt een extern gegenereerd patroon voor de

import van elektriciteit

De eerste drie mogelijkheden om patronen te genereren z1Jn in

SEPU ingebouwd. De overige patronen worden via een file met

behulp van aparte modules aangemaakt.

3. Aanbodvolgende, niet brandstofverbruikende eenheden

De aanbodvolgende eenheden, namelijk windturbines, zonnecellen

en waterkracht, gebruiken geen brandstof maar stromingsenergie.

Het maximale vermogen wordt bepaald door een aanbodpatroon. Bij

het ontwikkelen van het aanbodpatroon is onder andere gerbuik

gemaakt van gegevens omtrent het weer in de afgelopen jaren en

de technische aspecten van de eenheden. Het benutte vermogen kan

echter, in tegenstelling tot patroonvolgende eenheden, ook lager

zijn indien dit gewenst is. Voor deze soorten eenheden zijn geen

aanvullende karakteristieken nodig. De standaard-karakteris

tieken worden in dit geval niet gegeven per individuele eenheid
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PVPRIV

PVPUB

i.v.m. het grote aantal kleine eenheden met vaak dezelfde

specificaties. Het totale opgestelde vermogen wordt behandeld

als een beperkt aantal pseudo-eenheden.

SEPU kent de volgende technieken:

HYDRO Waterkracht centrales

WINDPRIV Windturbines in particulier beheer

WINDPUB Windturbines in beheer van elektriciteits

(distributie) bedrijven

Zonnecellen in particulier beheer

Zonnecellen in beheer van elektriciteits(dis

tributie) bedrijven

4. Opslagsysteem

Deze categorie wijkt wat de karakteristieken betreft sterk af

van de andere eenheden. Bij opslagsystemen worden geen regel

beperkingen, patronen en brandstof- of emissiefactoren gespeci

ficeerd.

In SEPU worden de volgende systemen onderscheiden:

PAC Pomp Accumulatie Centrale

OPAC Ondergrondse Pomp Accumulatie Centrale

De benodigde extra specificaties bij het opslagsysteem zijn:

+ opslagcapaciteit in MWh

+ maximum waterniveau in het spaarbekken (m)

+ minimum waterniveau in het spaarbekken (m)

+ efficiency in pompbedrijf als fractie van één

+ efficiency in turbinebedrijf als fractie van één

2.2.2 De inzetstrategie

Bij het inzetten en het op- en afregelen van eenheden wordt in

SEPU een vaste, van te voren bepaalde rangorde aangehouden,

welke is weergegeven in de inzetstrategie.

In beginsel worden eerst alle basislast eenheden met lange

opstarttijden ingezet op minimum deellast, waarbij de eenheden

met de laagste brandstofkosten het eerst aangewend worden. Bij

een daarna verder toenemende vraag worden deze eenheden opgere-
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geld tot (bijna) nominaal vermogen. Dit opregelen gebeurt nor

maliter in dezelfde volgorde als waarin de eenheden op minimum

deellast zijn ingezet. Bij een piek in de vraag worden snel

startende gasturbines, die de hoogste variabele kosten hebben,

ingezet. Een aantal bijzondere soorten vermogen worden op andere

gronden dan variabele kosten ingepast in dit inzetschema. Dit

geldt bijvoorbeeld voor openbare WKK-eenheden (stadsverwarming),

hoogovengasvermogen en windturbines.

Het inzetschema wordt elke dag bepaald voor de volgende 34 uur,

waarbij uitgegaan wordt van een bekend vraagpatroon en een

schatting van het aanbod van elektriciteit uit stromingsbronnen.

In werkelijkheid zullen vraag- en aanbodpatronen altijd afwijken

van de voorspelling en zal de werkelijke inzet van de eenheden

dus iets afwijken van de planning. Dit kan tot gevolg hebben dat

basislastvermogen wat slechter benut wordt en meer duur snel

startend vermogen moet worden ingezet.

Het inzetschema wordt gecompliceerder als er een opslagsysteem

aanwezig is. Het opslagsysteem moet gevuld worden als er meer

goedkoop basislastvermogen in bedrijf is dan de momentane elek

triciteitsvraag. Globaal is dit 's nachts en in het weekend het

geval. Het vullen moet echter zodanig worden gespreid over de

beschikbare uren dat niet, na een snelle vulling, alsnog basis

lasteenheden uit bedrijf moeten worden genomen wegens een te

lage vraag. Het benutten van het opslagsysteem voor elektrici

teitsproduktie zal plaatsvinden op die momenten, waarop anders

duurdere midden- en pieklasteenheden zouden worden ingezet

(gewoonlijk zijn dit de daguren op werkdagen). Het opslagbekken

moet echter niet zo snel leeggemaakt worden dat alsnog de

duurste eenheden moeten worden ingezet om aan de vraag te

voldoen. In SEPU wordt in een beperkt aantal iteratieslagen het

inzetschema zo aangepast dat het opslagsysteem zo optimaal

mogelijk wordt ingezet. Hierbij wordt rekening gehouden met de

maximale en minimale opslagcapaciteit, het maximale pomp- en

turbinevermogen, het beschikbare produktievermogen voor het
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vullen en de verliezen van het systeem.

Een voorbeeld van een inzettabel is gegeven in tabel 2.1.

soort vollast •.. deellast

NUCLEAR MIN

CHPCENT VOLG

CHPPRIV VOLG

WINDPRIV 100

PUBWASTE VOLG

SV VOLG

TE VOLG

IMPORT VOLG

HOGAS MIN

COAL MIN

HYDRO 100

PVPUB 100

WINDPUB 100

NUCLEAR 100

HOGAS 100

COAL 100

PAC P

FUELCELL MIN + 100

PAC T

STEG MIN + 100

DILGAS MIN + 100

GTPEAK 100

Tabel 2.1: Inzetstrategietabel SEPU

In de eerste kolom worden de diverse soorten vermogen vermeld.

Deze namen moeten overeenkomen met de type aanduiding van de

eenheden in de eenhedenlijst (zie pargraaf 2.2.1). De volgorde
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waarin de vermogenstypen in de tabel voorkomen bepaalt de ran

gorde van inzet van de bijbehorende eenheden. In het geval dat

meer eenheden van hetzelfde type aanwezig zijn wordt degene met

de grootste capaciteit of het hoogste rendement het eerst in

gezet.

De in de tweede kolom vermelde inzetcodes per type bepalen de

wijze van inzet. Voor regelbare eenheden kan dit inzet op

minimum deellast (MIN) of inzet op vollast (100) zijn. Als de

rangorde van beide inzet-opties verschilt komen deze vermogens

typen tweemaal voor in de tabel, de eerste maal met MIN en de

tweede maal met 100. Bij olie- of gasgestookte eenheden (OILGAS)

wordt inzet op minimum deellast meestal direct gevolgd door

opregelen tot vollast (MIN + 100). Patroonvolgende vermogensty

pen kennen slechts één inzetwijze namelijk inzet op het vermogen

dat volgt uit het patroon (VOLG). Aanbodvolgend vermogen daaren

tegen kent alleen de inzetcode 100; indien de vraag het nodig

maakt wordt dit vermogen op vollast ingezet, echter voor zover

het aanbod dit toelaat. Opslagsystemen komen in de rangorde

eerst als pompvermogen (P) en later als turbinevermogen (T)

voor. De plaats van het pompbedrijf in de inzetstrategie is

gebaseerd op de veronderstelling dat voordat de basislasteen

heden teruggeregeld worden het opslagsysteem volgepompt wordt.

De plaats van het turbinebedrijf van het systeem in de rangorde

wordt bepaald door de aanname dat eerst elektriciteit uit het

opslagbekken benut wordt voordat duurder gasvermogen wordt

ingezet.
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3. SEPU-SIMULATIE VAN EEN DOOR MARKAL GEGENEREERD

ELECTRICITEITSPARK

3.1 Inleiding

Het MARKAL-model (Market Allocation) optimaliseert bij gegeven

randvoorwaarden de gehele Nederlandse energiehuishouding naar

minimale kosten. Een onderdeel van deze energiehuishouding wordt

gevormd door de elektriciteitshuishouding. Bij een bepaalde vraag

naar elektrische energie bepaalt het MARKAL-model de optimale

samenstelling van het elektriciteitsproduktiepark met de bij

behorende bedrijfstijden van de gekozen produktie eenheden. In

dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre dit park in staat is

om gedurende het gehele beoogde jaar aan de uurlijkse vraag te

voldoen.

Om hierin inzicht te verkrijgen is gebruik gemaakt van het

simulatiemodel SEPU. Zoals eerder vermeld simuleert dit model bij

een bepaald vraagpatroon gedurende een jaar de inzet van de

verschillende eenheden met bijbehorende regelkarakteristieken en

houdt het model hierbij rekening met factoren als revisie en

draaiende reserve. Het door het MARKAL-model bepaalde optimale

elektriciteitspark is vertaald naar een invoerbestand voor SEPU.

Uit de simulatie met behulp van SEPU volgen onder andere be

drijfstijden van de beschikbare produktie eenheden. Door het

vergelijken van o.a. de bedrijfstijden volgend uit respectieve

lijk MARKAL en SEPU kan bekeken worden in hoeverre het door

MARKAL samengestelde park daadwerkelijk aan de uurlijkse vraag

naar elektrische energie gedurende een jaar voldoet.

Bij de simulatie is gebruik gemaakt van twee reeds eerder uit

gevoerde berekeningen met het MARKAL-model.

Allereerst is gekeken naar het volgens MARKAL optimale elektrici

teitsproduktiepark in 2015 als uitgegaan wordt van het zogenaamde

DG-scenario (Dynamiek en Groei). Dit scenario gaat ervan uit dat

in een open wereld met een ook op lange termijn vrij hoge econo-
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winter-nacht

lente/herfst-nacht

zomer-nacht

mische groei Nederland een sterke positie behoudt. De op export

gerichte economie wordt steeds meer geconcentreerd op handel,

dienstverlening en produktie van technologisch geavanceerde,

hoogwaardige goederen. Het overheidsbeleid wordt in dit scenario

gekenmerkt door liberalisering. [3)

3.2 Beknopte beschrijving van het MARKAL-mode1

In het MARKAL-model is de gehele Nederlandse energiehuishouding

gemodelleerd met behulp van dynamische lineaire programmering.

Het model beschrijft het proces van de winning van primaire

energiedragers tot het gebruik van de finale energie door de

eindverbruikers via een aantal conversietechnieken. Met finale

energie wordt energie in de vorm van vaste en vloeibare brand

stoffen, gassen, warm water/stoom/hete lucht en elektriciteit

bedoeld. In de energievraag onderscheidt MARKAL zes zogenaamde

vraagcategorieën:

winter-dag

lente/herfst-dag

zomer-dag

Het MARKAL-model optimaliseert de gehele energiehuishouding bij

gegeven randvoorwaarden naar minimale kosten. Omdat het model de

energiehuishouding met de laagste kosten zoekt wegen de kosten in

de energiesector (winning, centrales e.d.) even zwaar als die in

de verbruikssectoren. In MARKAL wordt de gehele Nederlandse ener

gievoorziening in wezen als één sector opgevat.

In figuur 3.1 is de opbouw van het MAKAL-model schematisch

weergegeven.
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Figuur 3.1: Opbouw van het MARKAL-model

De optimalisering omvat een tijdspanne van negen periodes van elk

vijf jaar (1980 .. 2020). Hoewel voor de eerste periodes de samen

stelling van het energieproduktiepark vrijwel vastligt, zijn voor

latere periodes de vrijheidsgraden in het kiezen van het park

groot. Extra beperkingen kunnen worden opgelegd aan de emissie

van CO2, S02 en NOx ' Voor iedere energieconversie-techniek zijn

daarom naast het omzettingsrendement, de investeringskosten en de

bedienings- en onderhoudskosten, ook de emissie van CO2, S02 en

NOx opgenomen. Bovendien zijn in het model ook technieken op

genomen, die de emissie van CO2, S02 en/of NOx beperken dan wel

bestrijden. Omdat van deze technieken zowel de kosten als de

eventuele invloed op het energetisch rendement zijn opgenomen

wordt MARKAL gebruikt als geïntegreerd energie- en emissiemodel.

Derhalve worden de totale kosten van zowel energievoorziening als

emissiebeperking geminimaliseerd en er kan gekozen worden voor

het gebruik van andere technieken en/of de inzet van andere

energiedragers, die bijvoorbeeld wel duurder zijn, maar een

lagere emissie veroorzaken.
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Door het dynamische karakter van het model kan worden bepaald in

welke periode het best in een bepaalde techniek kan worden

geïnvesteerd met het oog op het profijt van de investering

gedurende de levensduur van de installatie. Op deze wijze kan

worden ingespeeld op toekomstige veranderingen betreffende de

importprijzen van ruwe olie en kolen, de verlaging van de emis

sieplafonds en het beschikbaar komen van nieuwe, alternatieve

energiebronnen en -technieken. Daar bij investeringsbeslissingen

de kosten en baten in de nabije toekomst zwaarder wegen dan die

in latere periodes wordt bij de optimalisering een discontovoet

gehanteerd. [3]

3.3 Simulatie

In deze paragraaf worden zowel de vertaling van de gegevens

volgend uit de berekening met MARKAL naar de invoergegevens voor

SEPU als het resultaat van de SEPU-simulatie toegelicht.

3.3.1 Invoergegevens

Bij de optimalisering van het electriciteitspark maakt MARKAL

gebruik van een aantal technieken. Deze technieken zijn vertaald

naar technieken zoals SEPU die kent (paragraaf 2.2.1). In bijlage

I is de vertaling van de technieken zoals MARKAL die gebruikt

naar technieken zoals SEPU die onderscheidt weergegeven. In

bijlage 2 zijn de in MARKAL gebruikte technieken kort omschreven.

Twee problemen die bij deze omzetting zijn opgetreden worden hier

nader beschouwd.

De vertaling van de technieken 'BI. furn. gas combi power plant'

en 'Mixed fossil steam electricity' naar SEPU-technieken behoeft

nadere uitleg.

Onder 'Mixed fossil steam electricity' vallen de SEPU-technieken

OILGAS, HOGAS en PUBWASTE. Het aandeel OILGAS zal steeds verder

afnemen daar deze eenheden zullen worden vervangen door STEG

eenheden , die een hoger rendement hebben. Dientengevolge blijven
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in 2015 alleen HOGAS en PUBWASTE eenheden over.

Bovendien introduceert MARKAL na 2005 een andere techniek die ook

op het verbranden van hoogovengas is gebaseerd: bI. furn. gas

combi power plant. Deze techniek heeft een hoger rendement dan de

bestaande techniek (46% t.o.v. 40%). Toch zijn in SEPU aan beide

technieken dezelfde specificaties toegekend.

Het resultaat is nu als volgt: 850 HW HOGAS

132 HW PUBWASTE

Opgemerkt wordt dat PUBWASTE het zogenaamde week/weekend patroon

in de simulatie volgt.

Een ander probleem trad op bij de produktie van de patroonvol

gende eenheden.

Bij het berekenen van de produktie van SVSTOR, TE en CHPPRIV z1Jn

in SEPU specifieke produktiepatronen (paragraaf 2.2.1) ontwik

keld. Terwijl SVSTOR en TE volgens patroon 4, een warmtevraagvol

gend patroon, produceren, produceert CHPPRIV volgens patroon 5,

een industrieel stoomverbruik patroon.

Uit simulaties bleek dat wanneer gebruik gemaakt werd van deze

patronen de produktie van de betreffende eenheden veel hoger was

was dan de door MARKAL berekende produktie (de produktie van

SVSTOR was in SEPU 84% hoger dan in MARKAL!). Er ontstonden

dientengevolge problemen daar het minimale elektriciteitsaanbod

op bepaalde uren hoger was dan de elektriciteitsvraag. Dit is de

consequentie van het feit dat MARKAL uitgaat van de eerder

genoemde zes vraagcategorieên, terwijl SEPU gebruik maakt van een

specifiek patroon. Dit probleem is opgelost door de produktie

zodanig aan te passen, door middel van het wijzigen van de

patronen, dat deze voldoet aan de produktie zoals MARKAL die

berekend heeft.

Dit resulteerde in de volgende verdeling:
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CHPPRIV: 2100 MW continu patroon

1550 MW week/weekend patroon

900 MW dag/nacht patroon

TE: 890 MW continu patroon

439 MW dag/nacht patroon

SVSTOR: 2340 MW dag/nacht patroon

In de simulatie komt 'dag/nacht patroon' overeen met produktie op

werkdagen van 7 uur tot 22 uur (op jaarbasis 3375 uren); in het

'week/weekend patroon' loopt het weekend van zaterdag 1 uur tot

maandag 8 uur (op jaarbasis 5078 uren).

Het uit deze beschouwingen volgende park is als volgt samenge

steld:

techniek opgesteld vermogen [MW]

CHPPRIV 4550

WINDPRIV 440

PUBWASTE 132

TE 1320

HYDRO 92

SVSTOR 2340

NUCLEAR 2980

WINDPUB 1725

STEG 1750

HOGAS 850

COAL 1200

GTPEAK 3420

PAC 580

Totaal 21379

Tabel 3.1: Opgesteld vermogen in 2015
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Volgens het eerder genoemde DG-scenario bedraagt de elektrici

teitsvraag in 2015 ongeveer 91,3 TWh.

Het zal duidelijk zijn dat bij het bepalen van de inzetvolgorde

de patroon- en aanbodvolgende eenheden boven in de inzetstrategie

staan. De inzet van de conventionele, regelbare eenheden wordt

bepaald aan de hand van de mininale marginale variabele kosten.

De marginale variabele kosten volgen uit de sommatie van de

marginale brandstofkosten en de marginale onderhouds- en bedie

ningskosten, VAROM.

In tabel 3.2 zijn de waarde van deze parameters zoals MARKAL deze

voorziet in 2015 weergegeven.

techniek brandstofkosten VAROM marge var. kosten

[ct/kWh] [ct/kWh] [ct/kWh]

NUCLEAR 4,04 0,45 4,49

STEG 3,74 0,58 4,32

COAL 7,16 0,84 8,00

HOGAS 4,56 0,35 4,91

Tabel 3.2: Bepaling marginale variabele kosten

Opvallend in tabel 3.2 is dat de ondergrondse kolenvergassing

(STEG) een goedkope techniek blijkt te zijn wat betreft de

marginale kosten. Omdat echter een STEG-eenheid veel sneller is

te regelen dan een kerncentrale staat de kerncentrale hoger in de

inzetvolgorde dan de STEG.

De inzetvolgorde zoals deze in de simulatie is gebruikt in het

geval er een opslagsysteem aanwezig is, is weergegeven in tabel

3.3.
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soort vollast .. deellast vermogen

CHPPRIV VOLG *
WINDPRIV 100 *
PUBWASTE VOLG *
TE VOLG *
HYDRO 100 *
SVSTOR VOLG *
NUCLEAR MIN *
WINDPUB 100 *
STEG MIN *
HOGAS MIN *
COAL MIN *
NUCLEAR 100 *
STEG 100 *
HOGAS 100 *
PAC P W

COAL 100 *
PAC P 0

PAC T *
SVSTOR 100 *
GTPEAK 100 *

Tabel 3.3: Inzetstrategie zoals deze is gebruikt in de simulatie

Opgemerkt wordt dat bij PAC onderscheid wordt gemaakt in pompbe

drijf volgens het week/weekend patroon (toevoeging 'W') en

pompbedrijf volgens het dag/nacht patroon (toevoeging '0'). In

het geval dat er geen opslagsysteem aanwezig is vervallen alleen

de PAC termen in de inzetvolgorde.

3.3.2 Resultaten

Omdat het karakter van het opslagsysteem (PAC) sterk afwijkt van

dat van de overige technieken is de simulatie één keer zonder en

één keer met opslagsysteem uitgevoerd.

22



Om ervoor te zorgen dat de simulatie niet stukloopt op te we1n1g

vermogen is een extra hoeveelheid GTPEAK vermogen opgesteld.

Terwijl in het geval van de simulatie zonder opslagsysteem 3800

MW bijgezet is, is in het geval met opslagsysteem 3000 MW extra

opgesteld. Het bleek dat dit extra vermogen nodig was om gedu

rende het simulatie jaar geen enkel uur te hebben met een 'loss

of energy' toestand.

Het resultaat van de beide simulaties is weergegeven in tabel

3.4. Het percentage dat achter de SEPU-resultaten staat is de

afwijking ten opzichte van de MARKAL berekening, waarbij de

waarde van MARKAL op 100% is gesteld.

produktie

MARKAL

[GWh]

CHPPRIV 29239

WINDPRIV 983

TE 9256

HYDRO 425

SVSTOR 6850

NUCLEAR 19583

WINDPUB 4316

STEG 11506

COAL 5471 .

PUBWASTE

HOGAS 4292

GTPEAK

PAC - 613

TOT. PROD. 91308

produktie

SEPU zonder opslag

[GWh]

29304 ( - )
1018 (+ 3%)

9248 ( - )

448 (+ 5%)

6471 (- 6%)

16541 (-16%)

3819 (-12%)

9461 (-18%)

4815 (-12%)

548

4145 (+ 9%)

5490

91308

produktie

SEPU met opslag

[GWh]

29304 ( - )

1018 (+ 3%)

9248 ( - )

448 (+ 5%)

6481 (- 5%)

18230 (- 7%)

3899 (-10%)

10043 (-13%)

4724 (-14%)

543

4838 (+12%)

3240

- 180

91308

Tabel 3.4: Elektriciteitsproduktie in 2015
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Ter verduidelijking van de onderverdeling van de produktie van

de verschillende technieken volgens MARKAL is figuur 3.2 op

genomen.

PUB~BOGAS (4.7:f') GTPEAJ: (0. OlO

STI:G C12.5~)

YIIlDPUB (4.7'0 c::~

CHPPRIV (31. e~J

iINDPR.IV (1. U:)

Figuur 3.2: Verdeling elektriciteitsproduktie in 2015 volgens

MARKAL

Allereerst wordt opgemerkt dat de gasturbines in MARKAL ogen

schijnlijk geen electriciteit produceren. Toch komt MARKAL tot de

installatie van 3420 MW gasturbine vermogen. De manier waarop

MARKAL tot dit resultaat komt is als volgt.

MARKAL gaat uit van de capaciteit die nodig is om gedurende de

'winter-dag' periode aan de gemiddelde vraag te voldoen. Hierbij

wordt meer vermogen opgesteld dan noodzakelijk is, vanwege de

onvoorziene en voorziene niet-beschikbaarheid van de eenheden.
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Daarnaast is een factor opgenomen die aangeeft hoeveel de maxi

male piekvraag groter is dan de gemiddelde vraag. Het capaci

teitsverschil tussen de gemiddelde vraag en de piekvraag wordt

gemodelleerd als gasturbine vermogen.

Uit SEPU volgt dat de gasturbines 3240 GWh produceren; dit is

ruim 3,7% van de totale jaarproduktie. In de praktijk wordt als

vuistregel gesteld dat de bijdrage van pieklastvermogen (gas

turbines) in de produktie ongeveer 1% bedraagt. Uit de SEPU

simulatie volgt dat zes gasturbine eenheden van elk 250 MW meer

dan 1000 vollast uren maken en tezamen ruim 2000 GWh electrici

teit produceren. Om de electriciteitsproduktie van de gasturbines

terug te brengen zou in het park misschien meer middenlast

vermogen (bijvoorbeeld STEG vermogen) opgesteld moeten worden,

zodat de gasturbines alleen in zogenaamde piekuren ingezet zouden

moeten worden. Ook een modellering in MARKAL die uit zou gaan van

een beperkende maatregel aangaande de maximale produktie door

gasturbines (bijvoorbeeld 1,5% van de jaarlijkse produktie) zou

een positieve invloed op de samenstelling van het park kunnen

hebben.

Uit tabel 3.4 blijkt dat de afwijkingen in de produktie per type

vermogen minder dan 15% bedragen.

Ook is de heilzame invloed van het opslagsysteem duidelijk

zichtbaar: de regelbare, conventionele centrales (uitgezonderd de

kolencentrales) worden meer belast, terwijl de produktie van

vooral de gasturbines sterk afneemt.

Tenslotte moet opgemerkt worden dat in dit park de patroon- en

aanbodvolgende eenheden een zeer groot aandeel in de produktie

hebben, ruim 56%. De regelbare, conventionele eenheden nemen dus

minder dan de helft voor hun rekening! Ter vergelijking wordt

vermeld dat in 1990 de patroon- en aanbodvolgende eenheden zorg

dragen voor ongeveer 20% van de elektriciteitsproduktie.

Het feit dat het park in 2015 voor de helft uit 'niet-regelbaar'

vermogen bestaat heeft grote consequenties voor de bedrijfsvoe

ring van het park.
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Bij de SEPU-simulaties kwam één probleem al direct aan de orde:

tekort aan draaiende reserve. De draaiende reserve is ongeveer

gelijk aan de hoeveelheid vermogen die gevraagd wordt bij het

plotseling uitvallen van de grootste eenheid. Dit tekort aan

vermogen moet op korte termijn (seconden schaal) opgevangen

worden door het opregelen van in bedrijf zijnde eenheden. Als er

volgens het scenario nieuwe kerncentrales bijgebouwd worden, ligt

het in de lijn der verwachting dat deze eenheden, op grond van

economische motieven, een minimale grootte hebben van 1000 MW.

Het gevolg hiervan is dat om dezelfde betrouwbaarheid in 2010 als

in 1990 te kunnen garanderen de benodigde hoeveelheid draaiende

reserve in 2010 ruim 1000 MW bedraagt (in 1990 bedroeg de hoe

veelheid draaiende ongeveer 650 MW). Omdat in 2010 slechts de

helft van het park uit regelbare eenheden bestaat zal door gebrek

aan regelbaar vermogen aan deze draaiende reserve niet voldaan

kunnen worden.

Misschien dat het tot stand brengen van een sterke koppeling met

het buitenland een oplossing zou zijn. Een andere optie is dat de

SEP de bevoegdheid krijgt de electriciteit opgewekt door het

aanbodvolgend vermogen te regelen. Een voorbeeld hiervan is dat

de distributiebedrijven TE-installaties in de warmtevragende

sector, bijvoorbeeld de tuinbouw, plaatsen en dat de SEP de

bevoegdheid heeft om te beslissen in welke mate de electriciteit

die deze installaties leveren afgenomen wordt. Op deze manier zou

de hoeveelheid regelbaar vermogen (in problematische situaties)

toenemen en dit zou de bedrijfsvoering van het park ten goede

kunnen komen.
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4. DE ELEKTRISCHE AUTO

4.1 Inleiding

Het idee om een auto elektrisch aan te drijven is allesbehalve

nieuw.

Reeds in 1889 bouwde Thomas A. Edison de eerste elektrische auto,

de 'Electric Runabout', en omstreeks de eeuwwisseling reden er in

de Verenigde Staten meer elektrisch aangedreven auto's dan auto's

met een verbrandingsmotor. Ook toen al hadden de beperkte moge

lijkheden voor opslag van elektrische energie in accumulatoren

tot gevolg dat de elektrische aandrijving voor niet met een

externe voeding verbonden voertuigen zich niet kon handhaven. De

energie-inhoud van benzine gaat nu eenmaal de specifieke opslag

capaciteit van accu's met ordes van grootte te boven. Zouden de

wereldvoorraden aan vloeibare brandstoffen nog voor eeuwen

toereikend zijn, en zouden verbrandingsmotoren geen lawaai en

schadelijke uitlaatgassen produceren, dan zou geen enkel ander

aandrijfsysteem ook maar enige kans maken.

De onzekerheid omtrent de continuïteit in de aanvoer van ruwe

olie, de milieuvervuiling door lawaai en uitlaatgassen en de

stijgende kosten van aardolie leidden in het midden van de

zestiger jaren tot het opnieuw ter hand nemen van de ontwikkeling

van elektrisch aangedreven wegvoertuigen. Een extra stimulans

daarvoor vormden de komst van nieuwe soorten elektrochemische

accu's en de mogelijkheid om halfgeleidercomponenten toe te

passen voor de regeling. [4]

Toch heeft de elektrische auto op dit moment nog een aantal

nadelen, zoals een geringe actieradius, een hoog gewicht, hoge

aanschaffingskosten en aanpassing van de infrastructuur door de

behoefte aan laadapparatuur.

Belangrijk in het kader van het onderzoek naar de elektrische

auto is dat in Europa in opdracht van de Europese Commissie een

studie, CaST 302 genaamd, is uitgevoerd naar de consequenties van

een grootschalige introductie van elektrische voertuigen (6

miljoen personenauto's en 1 miljoen bestelwagens) in elf landen.
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De resultaten van dit onderzoek zijn in 1987 gepubliceerd. [5]

Hoewel Nederland niet aan COST 302 heeft deelgenomen is toch in

1989 in opdracht van de NOVEM (Nederlandse maatschappij voor

energie en milieu) door het ESC alsnog een overeenkomstige studie

uitgevoerd voor de Nederlandse situatie. [6]

Dit hoofdstuk tracht enig inzicht te geven in de techniek en in

de mogelijkheden van de elektrische auto.

4.2 Technische aspecten

4.2.1 Het aandrijfsysteem

Het aandrijfsysteem van een elektrische auto kan worden beschouwd

als een elektrisch/mechanisch systeem, dat begint met de batterij

en dat eindigt waar de aandrijvende wielen het wegdek raken. De

aandrijving dient met zo min mogelijk verliezen de opgeslagen

elektrische energie om te zetten in voortbewegingsenergie. Om

veiligheid en comfort zeker te stellen .is het belangrijk, dat de

voertuigprestaties zo goed mogelijk worden aangepast aan die van

het overige verkeer. Het aandrijfsysteem is weergegeven in figuur

4.1.

E~TTERU

MOrOOKEGElIr.c, VERSNELLINGSB':'K

ELEHRJ/1OTOR 7/
OII'"FERENTIEEL ~~~3

Figuur 4.1: Algemene aandrijfsysteem van een elektrische

auto [7]
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De eigenschappen van elk van de in figuur 4.1 getoonde componen

ten bepalen mede de prestaties en het energieverbruik van het

voertuig.

Wat betreft de elektromotor kan gesteld worden dat, onafhankelijk

van het machinetype, de motor zich, als één van de belangrijke

schakels in de aandrijfketen, moet kenmerken door kleine af

metingen, een gering gewicht, een grote overbelastbaarheid, een

goede betrouwbaarheid, een beperkt onderhoud en kleine verlies

vermogens.

Hoewel in principe zowel draaistroom- als gelijkstroommachinges

in aanmerking komen voor de aandrijving van elektrische auto's,

is tot nu toe vooral geêxperimenteerd met gelijkstroommachines.

Voor de aandrijving van voertuigen is een gelijkstroomaandrij

ving, met een relatief dure motor en eenvoudige statische omzet

ters een goede keuze gebleken. Of in de komende jaren dit type

aandrijving zal worden verdrongen door een draaistroomaandrijving

met haar eenvoudige, dus goedkope motor en relatief gecompliceer

de statische omzetters, zal uitsluitend een kwestie van de totale

kosten van beide alternatieven zijn, omdat in verband met de zeer

geringe effectieve gebruiksduur van de auto de levensduur van de

motor geen invloedsfactor van betekenis is.[4]

4.2.2 De accu

Het kernprobleem van de elektrische auto wordt gevormd door de

noodzakelijke ontwikkeling van een accu, die een hoge energie- en

vermogensdichtheid combineert met een lange levensduur.

Elektrische energie laat zich immers moeilijker opslaan dan

chemische. Een accu met de energie-inhoud van een benzinetank zou

tonnen wegen. (loodaccu: 35 Wh/kg; benzine: 12000 Wh/kg)

Bij energie-opslag in accu's wordt de elektrische energie aan de

accu toegevoerd: bij het opladen wordt de elektrische energie als

chemische energie in/op de accuplaten opgeslagen. Afgifte van

energie heeft plaats bij het ontladen van de accu; de accu levert

dan elektrische energie.

De hoeveelheid energie die in een accu kan worden opgeslagen is
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beperkt: ca. 30-200 Wh/kg totaalgewicht. Het voordeel van accu's

is echter wel dat in de meeste systemen de opgeslagen energie in

zeer korte tijd kan worden afgegeven. Een ander voordeel is het

modulair zijn van het systeem.

In het afgelopen decennium is veel onderzoek gedaan naar ver

schillende soorten accu's:

* loodaccu:

Deze accu is de "oudste" accu voor toepassing in de elektrische

auto.

De loodaccu bestaat in principe uit twee loodplaten en een

elektrolyt (water en zwavelzuur).

De loodaccu is tot nu toe de meest gebruikte en direct beschik

bare accu voor elektrische auto's, omdat deze een redelijke

energiedichtheid geeft voor een redelijke prijs. Loodaccu's

bereiken een energiedichtheid van 25 Wh/kg tot 30 Wh/kg (1987).

Een stijging van de energiedichtheid tot 40 Wh/kg wordt voor

mogelijk gehouden. Dan nog is de loodaccu vanwege het grote

gewicht niet als energiereservoir te gebruiken bij elektrische

auto's met een actieradius van 200 km.

* nikkel/ijzer accu:

De energiedichtheid van de nikkel/ijzer accu is tweemaal zo groot

als die van de loodaccu. Dit betekent dat de actieradius van de

auto ook verdubbelt. Technisch is het zonder meer mogelijk een

auto met nikkel/ijzer accu's uit te rusten.

Een groot nadeel van deze accu is echter de hoge prijs vanwege

het nikkel. Onderzoek van de nikkel/ijzer accu heeft zich voor

namelijk gericht op het verlagen van de kosten door onder andere

de totale hoeveelheid nikkel in de batterij te beperken en de

levensduur te vergroten.

* natrium/zwavel accu:

Omdat dit type accu op dit moment in de belangstelling staat en

omdat deze zg. "hoge-energiedichtheid-accu" sterk afwijkt van de

bekende loodaccu wordt aan dit type extra aandacht besteed.
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In 1987 is een accu van dit type gefabriceerd met een energie

dichtheid van 120 Wh/kg bij twee-urige ontlading en een vermo

gensdichtheid van 188 W/kg.[8]

Ten opzichte van de loodaccu biedt de natrium/zwavel accu een

aantal voordelen:

* energiedichtheid is viermaal zo hoog als die van de loodaccu

* zeer geringe zelfontlading

* onderhoudsarm

* goedkope, gemakkelijk beschikbare grondstoffen (Na, S, A120 3 ,

staal, isolatiemateriaal)

Een nadeel is dat de bedrijfstemperatuur 300-350 oe is. De

batterij heeft derhalve een zeer goede uitwendige warmte-isolatie

nodig. Dit probleem is intussen technisch opgelost.

De werking van de natrium/zwavel accu is wezenlijk anders dan d~e

van de loodaccu. De opbouw van de natrium/zwavel accu is ge

schetst in figuur 4.2.

St ".2S. 11, ;JftUedlftw'
.c y."

Figuur 4.2: Opbouw natrium/zwavel accu

De accu heeft vloeibaar natrium en vloeibaar zwavel als elektro

den, gescheiden door een dun ( 1-2 mm) keramisch materiaal (~

aluminia) dat een natrium-ionengeleider is. Het zwavel bevindt

zich in een roestvrij stalen cylinder die tevens als elektrisch

kontakt dient; in het natrium is een koolstaaf geplaatst als

elektrisch kontakt.
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Om het stollen van natriumpolysulfide te vermijden is een mini

male bedrijfstemperatuur van 285 oe noodzakelijk.

Een gedeelte van de warmteverliezen wordt voor verwarming van de

cellen gebruikt en dekt de warmteverliezen tot een periode van 30

uur. Staat de auto langer stil, dan moet een extra verwarming

bijgeschakeld worden. De daarvoor benodigde energie kan of uit

het net of uit de batterij zelf opgenomen worden. Het verlies

vermogen van de accu bedraagt circa 80 W [9], zodat een volle

accu zich 16 dagen lang zelf op temperatuur kan houden. Het

opwarmen van de accu vanuit koude toestand duurt 4-10 uur. Meer

dan 30 zulke opwarmingen gedurende het leven van een accu moet

vermeden worden. Behalve de eerder genoemde nadelen van de

relatief hoge bedrijfstemperatuur, heeft deze ook een voordeel:

de accu is "onafhankelijk" van variaties in de omgevingstempera

tuur.

* zink/broom accu:

Zink-broom batterijen zouden in principe in elektrische auto's

kunnen worden gebruikt. De (gemiddelde) energiedichtheid is

weliswaar slechts de helft van die van een NaS-batterij, maar

altijd nog meer dan tweemaal de praktisch realiseerbare ener

giedichtheid van een loodaccu. De bedrijfstemperatuur bedraagt

echter 320°C.

* zink/chloor accu:

Deze accu's zijn te volumineus, terwijl bovendien een koelag

gregaat nodig is omdat tijdens het laden het chloor moet worden

gekoeld, hetgeen de mogelijkheden van recuperatief remmen sterk

inperkt. [4]

* lithium/zwavel accu:

Lithium-zwavel batterijen blijken (nog) niet op technische schaal

te vervaardigen. De fabricage en de toepassing op grotere schaal

worden vooral bemoeilijkt door de hogere materiaalkosten, de

bedrijfstemperatuur die nog 100 K hoger moet zijn dan die van een

NaS-batterij, een sterkere spontane ontlading en het bezwaar dat
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gasontwikkeling optreedt wanneer een cel te ver wordt opgeladen.

Tenslotte is in figuur 4.3 weergegeven in welk bereik de pres

taties van de verschillende types accu's liggen. [5]
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Figuur 4.3: Specifieke energie als functie van het specifie-

ke vermogen voor verschillende energieconversie

en opslagsystemen [5]

4.2.3 Voorzieningen voor het laden

De voor het bijladen van de accu's benodigde infrastructuur is

reeds vrijwel volledig voorhanden. Welk systeem van laden wordt

toegepast is minder een kwestie van beschikbare techniek dan wel

van de daarmee samenhangende kosten. Er kunnen globaal drie

methoden onderscheiden worden:

1: normaal laden, omzetter in de auto, aan te sluiten aan een

wandcontactdoos.

2: versneld (geforceerd) laden, vast opgestelde laadomzetter,

aangesloten aan het openbare draaistroomnet 3 x 380 V, geze

kerd met 16 (of 50) A.

3: omwisseling van batterijen, in laadstation met speciaal
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gereedschap.

In figuur 4.4. worden de genoemde methodes toegelicht.
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Figuur 4.4: Mogelijke methoden om de accu op te laden

Omdat de voor de functies 'laden' en 'rijden' benodigde regel

schakelingen geheel gescheiden kunnen blijven, wordt de voor het

normale laadproces benodigde omzetter gecombineerd en geïnte

greerd met de bijhorende regelapparatuur in de apparatenkast

ingebouwd. Uit een normale, met 16 A gezekerde wandcontactdoos

kan een schijnbaar vermogen van maximaal 3,5 kVA worden onttrok

ken. Indien de laadomzetter weinig reactief vermogen vraagt,

weinig netvervuiling veroorzaakt en een goed rendement heeft is

derhalve voor het laden van de batterij een vermogen van meer dan

3 kW beschikbaar.

Stelt men hogere eisen dan is een grotere vast op te stellen

omzetter nodig. De effectieve gebruiksduur van een dergelijke

installatie is echter geringer zodat, als men de kapitaalkosten

van de omzetter voor het laden in aanmerking neemt, de totale

kosten toenemen. In speciaal daartoe ingerichte 'omruilstations'

kan met behulp van geschikt gereedschap in enkele minuten een

complete accu worden verwisseld.
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Bij dergelijke laad-/wisselstations, waar de accu's ook deskundig

onderhouden kunnen worden, treden bij de exploitatie echter

problemen op:

* Is het accupakket eigendom van het servicestation of van de

eigenaar van de auto?

* Hoe zwaar is het ingeleverde pakket vroeger belast geweest? De

belasting is namelijk bepalend voor de levensduur - en dus ook

de afschrijving - van het accupakket.

* Zijn er verborgen gebreken in een accupakket?

Dit "leasen van batterijen" lijkt een goede oplossing, maar er

zullen goede meetmethoden en meetinstrumenten ontwikkeld moeten

worden, voordat men tot algemene invoering van wisselstations kan

overgaan.

Ook in CaST 302 is het probleem van het opladen van de accu

bestudeerd, zowel gezien vanuit een maximale levensduur als

vanuit de gebruikersvriendelijkheid.

Een probleem is dat het nog niet éénduidig vastligt wat de

levensduur van de accu verlengt of verkort. Duidelijk is dat de

vergassing van de accu, die ontstaat bij te hoog opladen, ongun

stig op de levensduur van de accu werkt. De manier van opladen

van de batterij is van wezenlijk belang voor de levensduur en de

kosten van de accu: zelfs in het geval van de loodaccu is dit

niet duidelijk. Wel is aangetoond dat de rijstijl van de chauf

feur en de mate van onderhoud van de accu van invloed zijn op de

levensduur.

4.3 Energetische aspecten

Uit een studie verricht in 1983 [7] zou blijken dat zolang aard

olie beschikbaar blijft de elektrische voertuigen geen perspec

tieven bieden om op primaire energie te besparen. Bij deze studie

zijn de volgende rendementen verondersteld:

Conventionele auto:

- olieraffinaderij en distributie

- motor en transmissie

Totaal rendement
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0.90 - 0.93

0.17 - 0.21

0.15 - 0.20



Elektrische auto:

- elektriciteitscentrale en netverliezen

- acculader

- accu

- regeling en aandrijving

Totaal rendement

0.30 - 0.35

0.85 - 0.90

0.70 - 0.75

0.65 - 0.75

0.12 - 0.18

Voor een minder eenzijdig brandstofverbruik biedt de elektrische

auto wel een oplossing, want voor de opwekking van elektrische

energie behoeven de beperkte olievoorraden niet aangesproken te

worden, omdat naast energiebronnen zoals steenkool, gas, water

kracht en kernenergie in de toekomst ook zonne- en windenergie

ter beschikking staan. Door het gebruik van elektrische aandrij

vingen kunnen hoogwaardige aardolieproducten voor de chemische

industrie en het luchttransport beschikbaar blijven.

Sinds 1983 is er echter het nodige veranderd.

In 1990 is in opdracht van de NOVEM door het Energie Studie

Centrum een studie verricht naar de mogelijke energiebesparing

door elektrische auto's in het stadsverkeer. [10]

Om de rendementen van de conventionele en de elektrische auto te

kunnen vergelijken is in deze studie voor de volgende benadering

gekozen.

De output van de raffinaderij dient als beginpunt voor de bereke

ning. In het geval van de conventionele auto wordt het product

van de raffinaderij naar de tankstations getransporteerd.

In het geval van de elektrische auto wordt de output van de

raffinaderij naar een elektriciteitscentrale getransporteerd en

vervolgens in een STEG-eenheid verstookt.

Omdat speciaal gekeken wordt naar het stadsverkeer zijn bij beide

typen auto's de stilstandsverliezen aanzienlijk. In het geval van

de conventionele benzineauto bedragen deze 1 liter per uur (die

sel: 0.75 liter per uur) [10]. Bij de elektrische auto zijn

zelfontlading, stilstandsverliezen e.d. bij het cyclusrendement

van de accu inbegrepen.

In tabel 4.1 zijn de uitgangspunten van deze studie weergegeven.
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motor
benzine 0.2 0.25 0.3
diesel 0.25 0.3 0.35

transmissie 0.9 0.9 0.9

stilstand
benzine 0.8 0.8 0.8
diesel 0.85 0.85 0.85

elektriciteitscentrale
en netver1iezen 0.404 0.414 0.423

acculader 0.95 0.96 0.97

cyclusrendement accu
lood-zuur 0.741 0.741 0.741
natriua-zwavel 0.778 0.778 0.778

elektro regeling 0.96 0.97 0.98
elektro aandrijving 0.85 0.86 0.87

conventionele auto

totaal rendement
benzine
diesel

1990

0.14
0.19

1995

0.18
0.23

2000

0.22
0.27

1990

elektrische auto

totaal rendement
(ezel. recuper. re....en)

lood-zuur 0.23
natriua-zwavel 0.24

1995

0.25
0.26

2000

0.26
0.27

recuperatief rammen 1.12 1.12 1.12

totaal rendement
(incl. recuper. re....en)

lood-zuur 0.26
natrium-zwavel 0.27

0.28
0.29

0.29
0.30

Tabel 4.1: Energieverbruik auto's in stadsverkeer [10]

Uit tabel 4.1 blijkt dat het primair energieverbruik van elek

trische voertuigen met een loodzuur accu in stadsverkeer ongeveer

gelijk is aan het verbruik van dieselvoertuigen. Bij het gebruik

van NaS-accu's is het primaire energieverbruik lager dan dat van

conventionele voertuigen.

Het besparingseffect van een elektrisch voertuig met NaS-accu

bedraagt in 1990 ongeveer 20% ten opzichte van een dieselvoertuig

en maximaal 35% ten opzichte van hetzelfde voertuig met ben

zinemotor. In 2000 bedraagt de energiebesparing 0% tot 8% in

vergelijking met de dieselauto en 10% tot 20% in vergelijking met

de benzineauto in stadsritten. Hierbij zijn nogal optimistische

veronderstellingen gedaan voor de rendementsverbetering bij

brandstofmotoren.

Uit tabel 4.1 blijkt verder dat zonder recuperatie van de reme

nergie het energieverbruik zoveel toeneemt, dat het het ener

giebesparende karakter van de elektrische voertuigen vrijwel

volledig verdwijnt. In het geval van de natriumzwavel-accu is een

verhoogde benutting van de remenergie in principe mogelijk: dit

zou een additionele energiebesparing van ruim 5% op kunnen
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leveren.

Tenslotte is een kenmerk van de elektriciteitsvoorziening het

feit dat productie en afname van elektrische energie continu in

evenwicht moeten zijn. De behoefte aan elektrische energie

verandert met de uren van de dag en is bovendien sterk afhanke

lijk van het seizoen. Omdat de elektriciteitscentrales 's nachts

in deellast draaien, is het goed mogelijk om juist dan accu's op

te laden zonder dat de centrales overbelast worden. De belasting

van de centrales wordt daardoor constanter, hetgeen het rendement

en de daarmee samenhangende benodigde hoeveelheid primaire

energie gunstig kan beïnvloeden. In de hoofdstukken 6 en 7 van

dit verslag wordt op dit laatste aspect nader ingegaan.

4.4 Milieu aspecten

Bij de gedachte aan een elektrische auto dringt zich al snel het

idee op dat het een zegen voor het milieu zou zijn: geen uitlaat

gassen. Hierbij moet echter wel gedacht worden aan de extra

vervuiling van de centrales ten gevolge van de toename van de

vraag naar elektrische energie. Hoewel dit de indruk zou kunnen

wekken dat hiermee slechts het probleem van de binnenstad naar

het platteland wordt verplaatst is dit toch niet helemaal juist.

Het is namelijk eenvoudiger om de schadelijke emissie van een

centrale met bv. 1% te reduceren dan dezelfde reductie te behalen

door miljoenen auto's "schoner" te maken.

Vanzelfsprekend is ook in COST 302 aandacht aan de milieu-ef

fecten van de introductie van de eerder genoemde 7 miljoen

elektrische voertuigen besteed. Dit zou volgens COST 302 leiden

tot de volgende reducties:

CO 16 % - 21 %
NOz 12 % - 24 %
koolwaterstoffen 19 % - 28 %
stof 2 %

In West-Europa zou dit een verminderde uitstoot in de stedelijke
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gebieden van 20% tot 30% betekenen. Er is geprobeerd deze milieu

effecten om te zetten in een kostenplaatje.

Omdat in [6] dezelfde methodiek als die van COST 302 is gebruikt

worden de resultaten van dit rapport hier weergegeven, omdat

hierin ook de Nederlandse situatie is meegenomen.

Allereerst is de emissiereductie berekend, die in de stad ont

staat, indien personenauto's en bestelauto's met verbrandingsmo

tor (zonder driewegkatalysator) worden vervangen door elektrische

voertuigen. Vervolgens is nagegaan, hoe dezelfde emissiereductie

kan worden bereikt door het toepassen van driewegkatalysatoren.

De in COST 302 gehanteerde verdeelsleutel voor de onderlinge

weging van de verschillende luchtverontreinigende componenten is

ook in deze studie gehanteerd. Gegeven de kosten van drieweg

katalysatoren resulteert de methodiek in een economische waarde

ring van de milieu-effecten. Bovendien is rekening gehouden met

de kosten van milieuverontreiniging buiten de stad (extra elek

triciteitsproduktie t.b.v. elektrische voertuigen, minder veront

reiniging door produktie, transport en distributie van benzine en

diesel).
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Figuur 4.5: Jaarlijks milieuvoordeel van elektrische voer

tuigen als functie van het jaarkilometrage
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De berekeningen resulteren in een jaarlijks milieuvoordeel van

elektrische voertuigen vergeleken met het alternatief op benzine

c.q. diesel. In figuur 4.5 is dit voordeel als functie van het

jaarkilometrage uitgezet voor 3 typen voertuigen.

In aansluiting op de vertaling van de CaST 302 resultaten naar de

Nederlandse situatie is eveneens nagegaan welk milieu-effect in

drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht mag worden

verwacht van de grootschalige introductie van elektrische voer

tuigen in de binnenstad. In het meest vergaande scenario, waarbij

25 % van de daarvoor in aanmerking komende personenauto's en 50 %

van de bestelauto's worden vervangen door elektrische exemplaren

neemt de emissie door het verkeer ongeveer 25 % af. De onderlinge

verschillen tussen de drie steden zijn gering. Door de hogere

emissiefactoren van met name de zwaardere bestelauto's en het

hogere jaarkilometrage van bestelauto's in de binnensteden heeft

de vervanging van bestelauto's door elektrische voertuigen een

grotere reductie van de luchtverontreiniging tot gevolg dan de

vervanging van een zelfde aantal personenauto's door elektrische

voertuigen.

Behalve het effect van de emissie van schadelijke stoffen is de

beperking van de lawaai-overlast van het verkeer belangrijk.

De geluidsproductie van een personenauto is opgebouwd uit aan

drijvings- en bandengeluid; het aerodynamische geluidsniveau is

in stadsverkeer verwaarloosbaar klein. Het aandrijvingslawaai is

afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden van de motor, terwijl

het geluid van de banden behalve van de voertuigsnelheid en de

bandenstructuur ook afhankelijk is van de aard en de conditie van

het wegoppervlak. In de stad domineert de geluidsproductie van de

aandrijving. Volgens Jansen, Opschoor en Sirks [11] wonen 12

miljoen Nederlanders in een situatie, waarin 40% - 65% ernstig

gehinderd wordt door verkeerslawaai.

Uit CaST 302 bljkt dat in druk verkeer met auto's, bussen en

zware vrachtwagens de gunstige invloed van de elektrische auto

nauwelijks merkbaar is. Echter daar waar de stadscentra afge-
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sloten worden voor zwaar verkeer, is de gunstige invloed van de

elektrische auto duidelijk aanwezig.

Andere aspecten bij de introductie van de elektrische auto op het

leefmilieu, die hier niet verder behandeld worden, zijn:

* gevolgen op de gezondheid door een groter aantal kolen- en/of

kerncentrales

* vermindering van autokerkhoven doordat de elektrische auto's

een langere levensduur hebben

* vermindering van olieverspilling doordat een elektrische auto

geen olieverversing kent en vermindering van bodemvervuiling

door olielekkages

4.5 Economische aspecten

In COST 302 zijn de kosten van de elektrische auto en conven

tionele auto vergeleken. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de

"commerciêle" kosten (dat wat de gebruiker betaalt) en de produc

tie- en bedrijfskosten. Het verschil tussen deze twee bedragen

wordt gevormd door belastingen en subsidies. Naast de 'gewone'

subsidies is er bij de conventionele auto sprake van 'verborgen'

subsidies: bv. de extra gezondheidszorg en het verval van gebou

wen veroorzaakt door luchtvervuiling in de stad en de behoefte

aan dubbele beglazing door de geluidsoverlast.

De methode die bij de vergelijking is gebruikt, berust op de

invoer van:

* het aantal bedrijfsdagen per jaar

* de relatieve kostprijs van brandstof en elektriciteit

* de relatieve onderhoudskosten

* de levensduur van de accu

* milieu-voordelen van de elektrische auto

Het blijkt dat kleine elektrische auto's significant lagere

kosten hebben, terwijl de grotere elektrische auto's een minder

aantrekkelijk perspectief bieden.

Om de mogelijke uitbreiding van het 'elektrische autopark' te

kunnen bepalen zijn vooral de commerciêle kosten van belang.
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Probleem is echter dat belastingen en subsidies van land tot land

variëren. Zo heeft Groot-Brittanië een aantal maatregelen om het

gebruik van de elektrische auto aantrekkelijker te maken: de

eigenaar van een elektrische auto betaalt geen brandstofbelasting

op het elektriciteitsverbruik en geen wegenbelasting.
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5. POTENTIELE PENETRATIEGRAAD VAN DE ELEKTRISCHE AUTO

De mogelijke penetratiegraad van de elektrische auto in 2010 is

bepaald op grond van twee aspecten:

* de beperkte actieradius van de elektrische auto

* de beperkte belastbaarheid van het elektriciteits

distributienet

In dit hoofdstuk worden beide facetten nader bekeken.

5.1 Mogelijke penetratiegraad op grond van de actieradius

Eén van de beperkingen van de elektrische auto is gelegen in de

actieradius, die grenzen aan de penetratiegraad stelt. Zo heeft

de elektrische auto die gebruik maakt van lood-accu's een ac

tieradius van ongeveer 100 km. Op dit moment wordt intensief

gewerkt aan de ontwikkeling van accu's waarvan de energie

dichtheid (Wh/kg) een factor 2 tot 4 hoger zou kunnen liggen dan

bij de lood-accu (ZnBr, ZnCl, NaS, LiS). Welke nieuwe accu het

meest geschikt zal blijken voor elektrische personenauto's valt

nu nog niet te zeggen, de nieuwe accu-concepten hebben voor- en

nadelen (hoofdstuk 4). Omdat momenteel van de natriumzwavelaccu

de meeste gegevens bekend zijn wordt dit type in dit hoofdstuk

gebruikt bij berekeningen betreffende de mogelijkheden van een

elektrische auto met een dergelijke "hoge-energiedichtheid-accu".

Een elektrische auto uitgerust met een natriumzwavel-accu zou een

actieradius van ongeveer 200 km hebben. Omdat de situatie voor

2010 wordt bekeken, en dan wellicht ook de natriumzwavel-accu

beschikbaar is, zijn zowel de lood-accu als deze natriumzwavel

accu hier beschouwd.

Bij het bepalen van de potentiêle markt zijn drie benaderingen

gevolgd:

1. in huishoudens met meer dan één auto kan voor één auto

een elektrische gekozen worden

2. het aantal auto's met een geschikt jaarkilometrage

3. woon/werk-afstanden die minder dan 20 (lood-accu) of
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50 km (natriumzwavel-accu) bedragen en die met de auto

worden afgelegd. Er is gekozen voor deze woon/werk

afstanden omdat dan naast de kilometers afgelegd voor

woon/werk-verkeer de auto nog voldoende mogelijkheden

biedt voor andere verplaatsingen (o.a. visite, logeren)

N.B.: Deze drie criteria worden onafhankelijk van elkaar be

schouwd.

Ad 1: Huishoudens met twee of meer auto's

In huishoudens met twee of meer auto's zal in bijna alle gevallen

de tweede auto een elektrische auto kunnen zijn. Zelfs als beide

partners met de auto naar het werk gaan wordt aangenomen dat één

van beide minder dan 40 km van het werk woont, zodat het huis

houden aan één conventionele auto genoeg heeft. Vaak fungeert een

tweede auto als 'boodschappen-auto', en deze wordt derhalve

vooral in de stad gebruikt. Met name het vervangen van deze

zogenaamde 'tweede auto's' door elektrische auto's zal een

positief effect op het leefmilieu in de stad hebben.

In 1988 bleek 13,4% van het aantal huishoudens (in 1988 bedroeg

het totaal aantal huishoudens 5,5 miljoen) in het bezit van twee

of meer auto's te zijn, wat neerkomt op een markt van circa

650.000 auto's [12]. Uit [13] blijkt dat het bezit van meerdere

auto's per huishouden de laatste jaren sterk is toegenomen: in

1986 was 10,9% van het aantal huishoudens in het bezit van twee

of meer auto's, in 1987 was dat 12,7% en zoals eerder vermeld was

in 1988 13,4% van het aantal huishoudens in het bezit van twee of

meer auto's. Verondersteld wordt dat in 2010 minimaal 15% van het

aantal huishoudens in het bezit zal zijn van twee of meer auto's.

Het genoemde percentage van 15% is niet in strijd met het Natio

naal Milieubeleidsplan (NMP); het NMP heeft zich namelijk ten

doel gesteld om door verhoging van de variabele kosten vooral het

autogebruik terug te dringen en niet zozeer het autobezit [14].

Volgens [15] zullen er in 2010 circa 6,5 miljoen huishoudens

zijn; dit zou een markt van ongeveer 1 miljoen elektrische auto's

betekenen.
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Ad 2: Auto's met een geschikt jaarkilometrage

Het jaarkilometrage van een auto kan ook een indicatie geven

omtrent het potentiêle marktaandeel van de elektrische auto. In

1988 was de opbouw van het autopark als volgt [12]:

< 5.000 ka (4.9~)

> 20.000 km (32.2~)

15.000 - 20.000 kD (1?3~)

5.000 - 10.000 km (16.5~)

10.000 - 15.000 km (29.1~)

Figuur 5.1: Opbouw autopark naar jaarkilometrage in 1988

In principe zou het mogelijk zijn de auto's met een jaarkilome

trage van minder dan 15.000 km (dit is 41 km/dag) gedeeltelijk te

vervangen door elektrische auto's: dit zou neerkomen op maximaal

bijna 50% van het park!

Van de auto's met een jaarkilometrage van minder dan 10.000 km

(dit is 27 km/dag) zal een groot gedeelte geschikt zijn om

vervangen te worden door elektrische auto's; de auto's met een

jaarkilometrage van 10.000 km en lager vormen 20% van het park.

Dit gedeelte van het autopark zal relatief veel in de stad
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rijden. Ten gevolge van het ontmoedigen van het autogebruik,

zoals het NMP zich o.a. ten doel stelt, zal het jaarkilometrage

per auto waarschijnlijk afnemen. Het potentiêle marktaandeel van

de elektrische auto zal dus toenemen. Hier wordt verondersteld

dat in 2010 ten gevolge van het ontmoedigen van het autogebruik

het aandeel auto's met een jaarkilometrage van 10.000 km en lager

25% zal bedragen, terwijl het aandeel auto's met een jaarkilome

trage minder dan 15.000 km tot 55% zal stijgen. Wanneer het

autopark in 2010 gesteld wordt op 7.9 miljoen [14] ligt het

potentiêle aantal elektrische auto's tussen 2 en 4.3 miljoen.

Bovenstaande berekeningen op grond van het jaarkilometrage houden

geen rekening met het aantal korte of lange ritten. In veel

gevallen zal een auto met een jaarkilometrage van minder dan

10.000 km jaarlijks niet veel ritten van meer dan 200 km per dag

maken (dit is mogelijk met een natrium/zwavel-accu). Wordt de

auto echter voornamelijk als vervoermiddel ten behoeve van de

vakantie gebruikt, dan zal deze auto niet voor vervanging door

een elektrische auto in aanmerking komen.

In tegenstelling tot deze vorige berekeningen op grond van het

jaarkilometrage, die slechts een ruwe schatting geven, kan met

veel grotere zekerheid gesteld worden dat in 1988 ruim 50% van

het park (jaarkilometrage >15.000 km) zich niet leent voor

vervanging door elektrische auto's. In 2010 zal dit teruggebracht

zijn tot ongeveer 40%.

Ad 3: Woon/werk afstand van < 20 km of < 50 km

Een belangrijk gedeelte van de verkeersproblematiek wordt gevormd

door de dagelijkse woon/werk verplaatsingen.

Gekeken is naar het potentiêle marktaandeel van de elektrische

auto bij het woon/werk verkeer in twee gevallen:

woon/werk afstand < 20 km:

woon/werk afstand < 50 km:

lood-accu

natriumzwavel-accu

Verder is onderscheid gemaakt tussen verplaatsingen in stedelijke

en in niet-stedelijk gebieden in verband met de nogal verschil-
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lende milieu-effecten.

Er zijn voor elk van deze gevallen vier berekeningen uitgevoerd:

a. stand van zaken in 1984

b. trendscenario 2010

c. 'NMp'-variant op trendscenario 2010

d. trendbreukscenario 2010

Allereerst worden de scenario's b,c en d toegelicht.

Trendscenario 2010

Dit scenario is gebaseerd op het zogenaamde CPB midden scenario

[16]. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een veranderende

bevolkingssamenstelling, economische groei, emancipatie van de

vrouwen groei van de arbeidsbevolking leiden naar verwachting

tot een sterke toename van het personenkilometrage, namelijk met

ca. 60%. Daarbij zal het autobezit fors groeien van 4,4 in 1984

tot 7,9 miljoen personenauto's in 2010. Deze enorme toename van

het personenautobezit zal alleen worden gehaald bij voldoende

groeimogelijkheden.

Dit houdt in dat:

- de auto en met name de 'tweede auto' in de toekomst een even

begeerlijk bezit blijft als in de afgelopen jaren;

- er geen ruimtelijke beperkingen zullen zijn d.w.z. dat het

autobezit niet wordt geremd door beperkte gebruiksmogelijkheden

en beperkte parkeergelegenheid in de steden;

- er geen drastische prijsstijgingen van de auto zullen optreden;

- de overheid het autogebruik niet sterk zal afremmen;

- substitutie van met name zakelijk autoverkeer door allerlei

vormen van telecommunicatie niet van substantiële aard zal

zijn [15].

'NMP'-variant op trendscenario 2010

De mogelijke invloed van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) op

het trendscenario in 2010 is bekeken.

In het NMP zijn een aantal doelstellingen geformuleerd aangaande

het woon/werk verkeer [14]:
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Er is bij de berekeningen aangenomen dat ten gevolge van maatre

gelen die genomen worden in het kader van het NMP het aantal

woon/werk verplaatsingen per jaar met de auto tot de volgende

percentages ten opzichte van het trendscenario worden terugge

bracht:

woon/werk stedelijk niet-stedelijk

afstand gebied gebied

< 5 km 25% 25%

5 - 20 km 50% 60%

20 - 50 km 70% 80%

Tabel 5.1: Streefpercentages tot welke het aandeel woon/werk

verplaatsingen worden teruggebracht in de NMP

variant ten opzichte van het trendscenario

(eigen schatting)

Trendbreukscenario 2010

Het trendbreukscenario heeft de volgende uitgangspunten [15]:

het totaal aantal verplaatsingen is gelijk aan dat in het

trendscenario

van de autoverplaatsingen wordt 90% van de niet-zakelijke

autoverplaatsingen gesubstitueerd door verplaatsingen per

openbaar vervoer of langzaam verkeer

De berekeningen van het potentiële marktaandeel van de elektri

sche auto in deze vier scenario's zijn weergegeven in bijlagen 3
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en 4 voor respectievelijk de lood- en de natriumzwavel-accu.

De berekeningen leiden tot het volgende potentiêle marktaandeel

van de elektrische auto voor woon/werk doeleinden in de vier

scenario's (tussen haakjes is het percentage aangegeven):

1984 2010

trend

2010

NMP

2010

breuk

actief autopark*[mln] 4.4 (100) 7.9 (100) 7.1 (100) 1.4(100)

lood-accu (w/w < 20 km)

aantal el. auto's [mln]:

totaal

stedelijke gebieden

niet-stede gebieden

1. 2 (28)

0.7 (16)

0.5 (12)

2.5 (32)

1.4 (18)

1.1 (14)

0.9 (13)

0.5 ( 7)

0.4 ( 6)

0.2 (14)

0.1 ( 8)

0.1 ( 6)

0.3 (18)

0.2 (11)

0.1 ( 7)

1.3 (18)

0.7 (10)

0.6 ( 8)

3.2 (40)

1.9 (23)

1.3 (17)

(37)

(22)

(15)

1.6

1.0

0.6

natriumzwavel-accu (w/w < 50 km)

aantal el. auto's [mln]:

totaal

stedelijke gebieden

niet-stede gebieden

* Het actief park is het aantal auto's waaraan een kenteken deel 111 is afgegeven (d.i. het 'administratief

park') minus het aantal auto's dat na afgifte van het kenteken deel 111 is gesloopt zonder dat dit bij de

Rijksdienst voor het Wegverkeer is aangemeld en minus het aantal auto's dat tot de handelsvoorraad

behoort. In 1986 is het verschil tussen het administratief park en het actief park geschat op ongeveer 300

duizend auto's [17].

Tabel 5.2: potentieel marktaandeel elektrische auto in

woon/werk verkeer

Ter verduidelijking is de informatie van tabel 5.2 grafisch

weergegeven in figuur 5.2.
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Figuur 5.2: Potentieel aantal elektrische auto's in het

woon/werk verkeer

Het blijkt dat in de "NMP-variant het potentiële aantal elektri

sche auto's voor woon/werk verplaatsingen afneemt ten opzichte

van het trendscenario. Dit volgt uit de berekeningen in de

bijlagen 3 en 4 waarin blijkt dat, wanneer de streefpercentages

uit tabel 5.1 worden waargemaakt, het aantal woon/werk-ver

plaatsingen met de auto bijna halveert: (brom)fiets en openbaar

vervoer krijgen een groter aandeel in het woon/werk-verkeer.
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5.2 Mogelijke penetratiegraad op grond van de belastbaarheid van

het elektriciteitsnet

Behalve de actieradius van de elektrische auto kan ook de belast

baarheid van het elektriciteitsnet beperkend op de penetratie

graad werken. In deze paragraaf wordt bekeken hoeveel elektrische

auto's tegelijkertijd kunnen worden opgeladen zonder dat net

verzwaring moet worden toegepast.

Voor de levering van elektrische energie vanuit de centrales aan

de verbruikers wordt gebruik gemaakt van een omvangrijk elektri

citeitsdistributienet dat in het algemeen deels een transport- en

deels een distributiefunctie heeft. In dit verslag wordt met het

distributiesysteem het netsysteem met een spanning van 10 kV en

lager bedoeld. In figuur 5.3 is deze opdeling in distributie- en

transportfunctie van het net weergegeven [18].
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I I I I

:OiCD---i/- -'T]I I I I

t~J-CD--t~~"- __"__ J
Ct'nlr.lt' S=I..,l.t'I~l.iIIOfl
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Figuur 5.3: Netfuncties voor de verschillende spanningsni

veaus

In het verleden werden distributienetten meestal ruimer gedimen

sioneerd dan strikt noodzakelijk werd geacht. Dit omdat de netten

in de loop van de tijd als gevolg van de toen relatief snelle

belastingstoename toch min of meer vanzelf 'volliepen'.
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Momenteel is dit echter als gevolg van de teruggang in de groei

van het elektriciteitsverbruik niet meer het geval. Distributie

netten zullen in tegenstelling tot vroeger steeds kritischer

geprojecteerd worden. Daarom zal een sterke toename van de

belasting minder gemakkelijk opgevangen kunnen worden. Omwille

hiervan wordt in deze paragraaf bekeken wat de invloed van het

elektriciteitsverbruik van de elektrische auto is.

Een distributienet dat een bepaald aantal verbruikers dient te

voorzien van elektrische energie, behoeft niet te worden gedimen

sioneerd voor de rekenkundige som van de afzonderlijke maximale

belastingswaarden van de aansluitingen. De oorzaak hiervan is dat

de maximale belasting bij de verschillende verbruikers op ver

schillende tijdstippen op zal treden. Distributie- en ook trans

portnetten zijn als gevolg van dit verschijnsel dan ook wat

betreft dimensionering 'piramide-vormig' opgebouwd. Qua trans

portcapaciteit per aangesloten verbruiker is de huisaansluitkabel

relatief het zwaarst uitgevoerd, terwijl de hoogspanningstrans

formator relatief het lichtst is uitgevoerd.

Omdat in de praktijk is gebleken dat een aantal begrippen met

betrekking tot belastingswaarden in netten op een niet-éénduidige

wijze gehanteerd worden, wordt eerst aandacht geschonken aan het

omschrijven van twee in dit kader belangrijke begrippen [19]:

Maximale belasting:

Dit is op een bepaald punt in het net - bijvoorbeeld een trans

formator of een aansluiting - de, op enig tijdstip optredende,

maximale belasting.

Gelijktijdigheidsfactor:

De mate van gelijktijdigheid wordt aangegeven door de gelijktij

digheidsfactor die wordt gedefinieerd als het quotiënt van de in

een bepaald punt optredende maximale belasting en de som van de

afzonderlijke maximale belastingen in een aantal - via het

genoemde punt gevoede - punten.

De gelijktijdigheidsfactor hangt uiteraard sterk af van het type
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belasting en met name van de (in)homogeniteit hiervan. Bij een

sterk homogene belasting zal de factor de waarde één benaderen.

Na deze inleidende beschouwingen wordt nu de invloed van het

gebruik van de elektrische auto op het belastingpatroon bekeken.

De aansluitwaarde van een woning wordt gesteld op 3.5 kVA (220 V,

16 A). In dit geval is één aparte aansluitgroep voor de elek

trische auto verondersteld.

In eerste instantie wordt alleen gedurende het nachtdal (23.00

uur tot 7.00 uur) elektriciteit betrokken van het net: per uur

kan ongeveer 3 kWh worden onttrokken, wat neerkomt op 8 x 3 kWh =
24 kWh elektriciteit gedurende het nachtdal.

In tabel 5.3 is het geschatte elektriciteitsverbruik in 1990 en

2000 van de elektrische uitvoering van een zogenaamde midden

klasser, een VW Golf, weergegeven (de elektrische uitvoering

heeft de naam VW Cityströmer) [10].

VW-Cityströmer

1990

2000

lood-accu

254 Wh/km

238 Wh/km

natriumzwavel-accu

210 Wh/km

197 Wh/km

Tabel 5.3: Elektriciteitsverbruik VW Cityströmer in 1990

en in 2000

In de periode 2000-2010 mag een verbetering van het rendement

worden verondersteld. Een elektriciteitsverbruik van 225 Wh/km

(lood-accu) en van 190 Wh/km (natrium/zwavel-accu) als gemiddelde

waarde voor elektrische auto's lijkt realistisch voor het jaar

2010. Als per nacht 24 kWh wordt opgeladen in de accu's komt dit

neer op een actieradius van ongeveer 105 km en 125 km voor

respectievelijk de lood- en de natriumzwavel-accu.

Bij de berekeningen is uitgegaan van de meest ongunstige situa

tie, nl. dat alle elektrische auto's tegelijkertijd volledig

moeten worden opgeladen. Dit komt neer op 3 kW per huis met
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elektrische auto en een gelijktijdigheidsfactor van l~urenae-

het nachtdal voor alle aansluitingen met elektrische auto.

Navraag bij een elektriciteitsbedrijf leverde op dat het dis

tributienet voor kleinverbruikers ter plaatse van de nettrans

formator (10 kV/0.4kV) is gedimensioneerd op een gelijktijdige

belasting van 220V x 3A = 660 VA = 660 W (bij huishoudens is

cos(phi) = 1). In figuur 5.4 is de belastingkromme van een woning

in 2010 weergegeven voor een gemiddelde dag [20]. Het gearceerde

gedeelte in de figuur is het vermogen dat beschikbaar is voor het

opladen van de accu van de elektrische auto.
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Figuur 5.4: Gemiddelde belastingkromme van een woning in 2010
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Uit figuur 5.4 volgt dat gedurende het nachtdal (van 23 tot 7

uur) het gemiddelde beschikbare oplaadvermogen ongeveer 500 W per

uur bedraagt. Als wordt uitgegaan van een oplaadtijd van 8 uur is

per woning ongeveer 4 kWh beschikbaar. Dit wil zeggen dat per zes

aansluitingen één aansluiting (16,7%) gedurende elke nacht 24 kWh

aan het distributienet kan onttrekken zonder dat dit consequen

ties heeft voor het net.

In de praktijk zal het niet zo zijn dat alle elektrische auto's

elke dag de accu leeg rijden. Als een gemiddelde afstand van 50

km per dag per auto wordt afgelegd, wat al een ruime schatting is

omdat iedere auto niet elke dag zal rijden, komt dit neer op een

op te laden energie van 12 kWh en derhalve halveert de oplaad

tijd. Als het opladen gelijkmatig gespreid wordt over het nacht

dal is een twee maal zo groot aantal elektrische auto's mogelijk;

dit zou een percentage van ruim 33% betekenen.

Uit figuur 5.4 blijkt dat in de belastingkromme van de huishou

dens een 'nachtberg' optreedt wanneer het maximale aantal

elektrische auto's wordt ingezet, waarbij geen consequenties voor

het distributienet optreden. De vraag is nu in hoeverre het

nachtdal van de totale belastingkromme ten gevolge van deze extra

belasting gevuld wordt. In paragraaf 6.3 wordt aan de hand van

een meer gedetailleerde studie van het dagelijkse nachtdal

bepaald dat in het nachtdal ruimte is voor circa 3,6 miljoen

elektrische auto's. Hieruit blijkt dat de grootte van het nacht

dal geen beperkende factor voor het aantal elektrische auto's is.
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5.3 Samenvatting

De voorgaande berekeningen leiden tot het volgende potentiële

aantal elektrische auto's in 2010:

(NMP-variant)

(trendsceanrio)

(NMP-variant)

(trendscenario)

miljoen

miljoen

miljoen

miljoen

0.9

2.5

1.3

3.2

natriumzwavelaccu:

actieradius:

* huishoudens met twee of meer auto's: I miljoen

* auto's met een jaarkilometrage <10.000 km: 2 miljoen

* woon/werk verkeer:

loodzuuraccu

belastbaarheid distributienet:

Minimaal 17% van het aantal aansluitingen op één laagspanningska

bel kan gedurende het nachtdal voldoende energie opnemen om de

elektrische auto volledig op te laden (24 kWh). Als per nacht

gemiddeld 12 kWh per auto (afgelegde afstand 50 km) gelijkmatig

gespreid over het nachtdal wordt afgenomen is er bij ruim 33% van

het aantal aansluitingen ruimte voor een elektrische auto.

Als uitgegaan wordt van 6,5 miljoen huishoudens in 2010 komt het

erop neer dat 1.1 miljoen (24 kWh per nacht) tot 2.2 miljoen (12

kWh per nacht) aansluitingen met een elektrische auto belast

mogen worden.

Uit voorgaande berekeningen kan gesteld worden dat vooral de

actieradius en in veel mindere mate de belastbaarheid van het

distributienet beperkend werken op de penetratiegraad van de

elektrische auto. Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat

bij deze beschouwingen de daluren die overdag optreden (bij

voorbeeld tussen 2 en 4 uur 's middags) niet meegenomen zijn.
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Uit deze berekeningen worden drie varianten gedestilleerd, die

als uitgangspunten voor de simulaties dienen:

laag 1 miljoen elektrische auto's

midden 2 miljoen elektrische auto's

hoog 3 miljoen elektrische auto's

De 'laag-variant' is gebaseerd op het aantal huishoudens dat twee

of meer auto's bezit.

De 'midden-variant' gaat uit van de toepassing van de natriumzwa

vel-accu waarbij wordt uitgegaan van een scenario dat halverwege

het trendscenario en het volledig geslaagd NMP-scenario ligt (met

de een 'volledig geslaagd NMP-scenario' wordt het resultaat

bedoeld dat behaald wordt bij het bereiken van de doelstellingen

zoals deze in tabel 5.1 zijn geformuleerd).

Met de 'hoog-variant' wordt uitgegaan van het verwezenlijken van

de maximale penetratiegraad in het trendscenario en van net

verzwaring bij alle nieuwbouw of renovatie van distributienetten.

Resumerend zijn de resultaten van het onderzoek naar de poten

tiêle penetratiegraad van de elektrische auto als volgt:

criterium

max. belastbaarheid

distributienet

beperkende actieradius:

laag-variant

midden-variant

hoog-variant

aantal elektrische auto's [mln]

2.2

1.0

2.0

3.0

Tabel 5.4: Potentiêle aantal elektrische auto's in 2010
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6. OPSTELLEN VAN EEN BELASTINGPATROON VOOR DE ELEKTRISCHE AUTO

Om de effecten van het gebruik van de elektrische auto op de

elektriciteitsproduktie te bestuderen is niet alleen de extra

elektriciteitsvraag maar ook de verandering in het elektrici

teitsvraagpatroon van belang. Hiervoor is in het elektriciteits

model LEMS een aparte patroonmodule MLP (~odificatie ~ast ~a

troon) aanwezig.

In dit hoofdstuk wordt allereerst een globale beschrijving van de

werking van deze module MLP gegeven [1]. Omdat het de bedoeling

is om met de extra belasting ten gevolge van de elektrische auto

het nachtdal geheel of gedeeltelijk te vullen wordt in 6.2 het

nachtdal meer in detail bekeken. In 6.3 wordt de manier, waarop

de in de simulaties gebruikte vraagpatronen zijn samengesteld,

toegelicht.

6.1 Beschrijving van de patroonmodule MLP

6.1.1 Algemene structuur patroonmodule MLP

De MLP-module genereert als volgt uurlijkse belastingpatronen

voor een bepaald jaar, die als invoer voor het simulatiemodel

gebruikt worden.

Het totaal elektriciteitsverbruikspatroon wordt opgesplitst in

zoveel categorieën als nodig is voor het maken van een realis

tisch totaalpatroon. Deze categorieën worden verdeeld in een

groep, behorend tot de 'vaste' vraag, en in een groep behorend

tot de 'variabele' vraag.

Voor de eerste groep wordt voor elk zichtjaar van een gekozen

scenario een zogenaamd basispatroon gegenereerd. Het bij dit

basispatroon behorende verbruik is gemodelleerd als een exogene

vraag, volgend uit het gebruikte scenario.

Voor de tweede groep wordt een zogenaamd correctiepatroon gegene

reerd, dat correspondeert met de actuele penetratie van de
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betreffende verbruikersopties.

Sommatie van basis- en correctiepatroon levert het totaalpatroon,

dat gebruikt wordt bij de simulaties.

Een en ander is weergegeven in figuur 6.1.

Figuur 6.1: Opbouw totaal verbruikspatroon

De MLP-module bestaat uit de volgende onderdelen:

* de verbruiksmatrix PATRINP

* de patroongenerator PKS

* het programma FTEST

Met behulp van de verbruiksmatrix worden de verbruiksontwikke

lingen volgens een gekozen scenario vertaald naar een toekomstig

verbruik van een aantal verbruikscategorieên. De keuze van de

categorieên is gebaseerd op een onderscheid naar sector en

toepassing in verband met verschillen in de groei van het ver

bruik en/of specifieke patronen.

In de patroongenerator zijn deelpatronen van de 'vaste' vraag

aanwezig voor een historisch jaar; indien gewenst kunnen patronen

gewijzigd worden of kunnen nieuwe patronen toegevoegd worden. De

patroongenerator worden de per categorie aanwezige patronen

opgeschaald naar het toekomstige jaarverbruik en vervolgens

worden deze gesommeerd. Voor een enkele verbruikscategorie zijn
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ook data betreffende de temperatuur of instraling (hoeveelheid

licht) nodig. Hierna is het basispatroon beschikbaar dat opge

slagen wordt ten behoeve van verdere berekeningen voor het

betreffende scenario. In de patroongenerator zijn ook patronen

van verbruikscategorieên aanwezig, die geen vastliggende penetra

tiegraad hebben. Aan de hand van het actuele penetratieniveau

worden deze patronen opgeschaald en gesommeerd. Het resultaat is

het eerder genoemde correctiepatroon.

6.1.2 De patroongenerator PKS

De patroongenerator PKS (~atroon ~ompositie en ~ommatie) bestaat

uit een groot aantal datafiles, een instructiefile en enkele

programma's voor de compositie van de patronen.

Voor een aantal verbruikssectoren (ca. 60) is een karakteris

tiekenfile aanwezig, die gegevens bevat over het patroon per dag,

per week, per maand en per jaar. Met behulp van deze karakteris

tieken wordt voor elke verbruikssector een genormeerd jaarpatroon

van 8784 (schrikkeljaar 19801) uurwaarden opgesteld. Dit wordt

gerealiseerd met het patrooncompositieprogramma PAKOP. Voor

enkele sectoren wijkt de aanpak echter af. Voor huishoudelijke

verlichting wordt naast een karakteristiekenfile met gedragska

rakteristieken een file met instralingswaarden gebruikt om in een

apart programma een jaarpatroon op te stellen. Voor de sector

koeling is geen karakteristiekenfile nodig, maar wel een datafile

met temperatuurgegevens en een apart compositieprogramma. Het

zelfde geldt voor de sector openbare verlichting, waar een

datafile met instralingsgegevens met behulp van een apart pro

gramma wordt omgezet in een jaarpatroon.

Om een belastingpatroon voor de openbare voorziening te kunnen

genereren moet het finale verbruikspatroon gecorrigeerd worden

voor de uurlijkse bijdrage van zelfopwekkers. Dit kan in PKS door

de zelfopwekking weer te geven als een verbruikssector met een

negatief verbruikspatroon. Zelfopwekking wordt gesplitst naar

productie met stoomturbines en gasturbines om de temperatuuraf

hankelijkheid van productie met gasturbines goed weer te geven.
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Teneinde voor een bepaalde case een totaalpatroon op te stellen

moeten de genormeerde deelpatronen opgeschaald en gesommeerd

worden. Dit vindt plaats met behulp van het patrooncompositie

programma PASOM en met een instructiefile. In deze file zijn de

sectoren gespecificeerd welke gesommeerd moeten worden door

PASOM. In de instructiefile wordt ook per sector het totale

jaarverbruik gegeven, waarnaar de genormeerde patronen opge

schaaId moeten worden, en tenslotte bevat deze file een opdracht

code.

6.1.3 Het programma FTEST

Met behulp van het programma FTEST wordt het door de patroon

generator gegenereerde patroon omgezet in een voor het simulatie

model geschikte vorm. Dit houdt o.a. in het toevoegen van datum

en dagsoortcode en het aanvullen van het patroon met voor- en

uitloopweken.

De file met patroongegevens, welke de patroongenerator aflevert,

bevat steeds 8784 uurwaarden zonder nadere aanduiding. Door het

onderdeel FTEST wordt de file omgezet in een voor de simulatie

geschikte vorm.

Het door FTEST afgeleverde patroon is, op de belastingwaarden na,

gelijk aan het gerealiseerde patroon in 1980. Dit betekent dat de

begindag, het aantal dagen en de data van de feestdagen hetzelfde

zijn. Er wordt dus door de patroongenerator geen belastingpatroon

gegenereerd met de specifieke kenmerken (b.v. feestdagen) van een

toekomstig jaar.

6.2 Het nachtdal

Zoals uit figuur 5.6 blijkt is de elektriciteitsvraag gedurende

de nacht beduidend lager dan gedurende de dag. Het verkleinen van

dit zogenaamde nachtdal kan voordelen opleveren ten aanzien van

de bedrijfsvoering van het elektriciteitsproductie-park. Bij een

gelijkmatiger belastingverloop zullen de centrales minder vaak in
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deellast werken, waardoor de centrales meer in hun optimale

bedrijfspunt zullen werken (het bedrijfspunt waarbij het hoogste

rendement wordt behaald).

Hoewel de elektrische auto natuurlijk een toename in de elektri

citeitsvraag met zich meebrengt, zou door een betere bedrijfsvoe

ring van het park een relatief kleinere toename in het brandstof

verbruik kunnen optreden.

Om deze reden zou eerder op primaire energie bespaard kunnen

worden!

Om dit te kunnen onderzoeken is extra kennis omtrent het begrip

nachtdal en vooral omtrent de grootte, in GWh uitgedrukt, van het

dagelijkse nachtdal vereist. Zo zal bijvoorbeeld wat betreft de

definitie van het nachtdal onderscheid gemaakt moeten worden

tussen werkdagen en weekends.

In deze paragraaf worden twee methoden om het nachtdal te bereke

nen besproken; deze berekeningswijzen zijn in het computerpro

gramma NACHTDAL geïmplementeerd.

6.2.1 Opzet van het programma NACHTDAL

Bij het bepalen van de grootte van het nachtdal zijn twee opties

uitgewerkt.

In de eerste optie wordt het nachtdal voor alle dagen gedefini

eerd als de periode tussen 23 en 7 uur. De belasting tot welke

tijdens het nachtdal kan worden opgeladen, de grenswaarde, is af

hankelijk van de maximale waarde van de belasting van de des

betreffende dag. De fractie van de maximale belasting tot welke

waarde gedurende het nachtdal wordt opgeladen dient door de

gebruiker van het programma ingevoerd te worden.

Ter illustratie is in figuur 6.2 de beschreven methode weer

gegeven.
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Figuur 6.2: Berekening nachtdal volgens optie 1 (fractie is 0.9)

Wanneer de momentane belastingwaarde tussen 23 en 7 uur deze

zogenaamde grenswaarde overschrijdt wordt natuurlijk de momentane

belastingwaarde gehandhaafd en er worden gedurende het betref

fende uur geen auto's opgeladen. Dit laatste doet zich vooral

voor wanneer een dag met een hoge piekbelasting gevolgd wordt

door een dag met een aanzienlijk lagere piekbelasting (bij

voorbeeld het nachtdal in de nacht van vrijdag op zaterdag).

Zoals uit figuur 6.2 blijkt zal met name de grootte van het

nachtdal in de weekends klein zijn ten opzichte van dat gedurende

de werkdagen. Een voordeel van deze methode is dat de infrastruc

tuur om een signaal vanuit de centrale naar de gebruikers te

sturen reeds voorhanden is. Ook gelden reeds speciale nachttarie

ven voor de elektriciteitsafname in de periode van 23 tot 7 uur
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en in de weekends.

Bij de tweede optie is de vaste oplaadperiode, zoals die in optie

I gedefinieerd is, niet meer van toepassing. Het bepalen van de

periode waarin elektrische auto's kunnen worden opgeladen ge

schiedt als volgt. Van twee opeenvolgende dagen, dag(x-l) en

dag(x), worden de maximale belastingen en de uren waarop deze

maxima optreden bepaald. Voor dag(x-l) wordt nagegaan wat het

eerste uur na het piekuur is waarop de belasting minder dan 90%

van de maximale belasting van de betreffende dag is. Dezelfde

berekening wordt voor dag(x) uitgevoerd, al wordt hier gekeken

naar de uren voor het piekuur van dag(x). Bij deze aanpak is de

periode van het nachtdal gedefinieerd als de tijdspanne tussen de

twee berekende uren, waarop de belasting lager is dan 90% van de

maximale belasting van de betreffende dag.

Behalve het bepalen van de periode waarin sprake is van een

nachtdal, moet ook de grenswaarde tot welke gedurende dit nacht

dal opgeladen kan worden, bepaald worden. Bij de berekening van

de grenswaarde is hier uitgegaan van de gemiddelde waarde van de

maximale belastingen op de twee opeenvolgende dagen. Dit gemid

delde kan vermenigvuldigd worden met een factor die door de

gebruiker ingevoerd dient te worden. In figuur 6.3 is de situatie

weergegeven voor het geval de fractie I bedraagt.
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Figuur 6.3: Berekening nachtdal volgens optie 2 (fractie is 1.0)

6.2.2 Programmabeschrijving NACHTDAL

In deze paragraaf wordt de opbouw van het programma NACHTDAL

besproken aan de hand van figuur 6.4 (pagina 66). De brontekst

van het programma NACHTDAL, dat in de taal Turbo Pascal 4 is

geschreven, is opgenomen in bijlage 5.

Het programma NACHTDAL kan worden aangeroepen met het commando

"nachtdal". Het programma vraagt vervolgens om de naam van een

invoerbestand; dit invoerbestand dient een file met patroon

gegevens (8784 uurwaarden) te zijn, die in een voor de simulatie

juiste vorm zijn gerangschikt. Een gedeelte van een dergelijk

invoerbestand is weergegeven in figuur 6.5.
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, 1 '

invoeren
grenswaarde

I BEGIN I

invoeren
filenaam

belasting
patroon

I
leesdata

luurgem 1
schrijfgem

invoeren
keuze
optie

'2 '

invoeren
grenswaarde

, 3 '

invoeren
grenswaarde

invoeren
grenswaarde

Figuur 6.4: Structuur van het programma NACHTDAL
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SEP:UURLIJKSE BELASTINGEN 1980 EERSTE DAG:24·12·1979 SCHAALFAKTOR: 1.00000
8311279 5115 4631 4408 4271 4245 4330 4771 5513 6363 6796 6952 6925

6762 6692 6607 6358 6595 7069 6983 6694 6203 5861 5783 6031 0
8010180 5920 5539 4833 4470 4188 4041 4089 4178 4248 4357 4598 4795

4985 4872 4820 4790 5266 6224 6622 6739 6612 6295 6074 5665 0
8020180 5004 4632 4423 4298 4302 4517 5347 6797 8192 8614 8799 8809

8491 8615 8666 8488 8451 8862 8735 8673 8239 7757 7155 6583 0
5030180 5928 5459 5278 5131 5029 5145 5782 7288 8537 8918 9036 9024

8708 8890 8907 8785 8883 9098 9013 8983 8529 7836 7296 6861 0
6040180 6057 5680 5371 5207 5110 5217 5877 7292 8635 9026 9121 9139

8766 8912 8956 8781 8807 8960 8865 8689 8228 7665 7196 6910 0
7050180 6171 5525 5231 5027 4844 4697 4837 5296 5965 6464 6748 6755

6541 6417 6356 6416 7082 7637 7792 7632 7197 6852 6517 6410 0
1060180 5510 4964 4662 4500 4360 4287 4380 4605 4864 5071 5374 5598

5617 5499 5457 5529 5928 6977 7252 7402 7111 6767 6294 5642 0

Figuur 6.5: Gedeelte van een invoerbestand voor NACHTDAL

In figuur 6.5 bevat het getal van de eerste kolom informatie

omtrent de datum en het type dag. Na dit getal volgen 25 uur

lijkse belastingwaarden (25 waarden in verband met zomertijd/win

tertijd) •

In de procedure "leesdata" worden de 8784 uurlijkse belasting

waarden van het invoerbestand in een tweedimensionaal array

ingelezen, waarmee de waarden toegankelijk voor berekeningen zijn

geworden. Ook wordt in deze procedure zowel de maximale belasting

als het uur waarop dit maximum optreedt voor elke dag bepaald. Na

uitvoering van de procedure "leesdata" heeft de data een voor

elke dag gelijke structuur; per dag zijn achtereenvolgens de

datum (dag/maand), het type dag en 25 uurlijkse belastingwaarden

opgesomd. Voor type dag geldt dat zondag = 1, maandag = 2, •.. ,

zaterdag = 7 en feestdag = 8.

De procedure "uurgem" bepaalt voor elk type dag de over een jaar

gemiddelde uurlijkse belasting; met behulp van de procedure

"schrijfgem" wordt het resultaat van de berekeningen naar het

bestand "gembel" geschreven. In de eerste kolom staan de dag

typen, terwijl op de eerste rij de uren van de dag genoemd zijn.

In de tweede kolom is het aantal maal dat het type dag voorkomt
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weergegeven; in de andere kolommen staan de gemiddelde uur1ijkse

belastingwaarden in MW. In figuur 6.6 is een voorbeeld van het

bestand "gembel" gegeven.

o 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 44 5305 4770 4476 4298 4170 4072 4104 4267 4539 4830 5092 5167 5171 5032 4969 4938 5113 5705 6144 6425 6345 6191 5913 5
2 46 4903 4566 4389 4303 4290 4487 5324 6927 8286 8663 8583 8532 8140 8338 8216 7997 7624 7570 7640 7794 7540 7251 6793 E
3 44 5703 5273 5027 4880 4790 4878 5524 6922 8091 8421 8363 8332 7966 8185 8118 7942 7587 7560 7554 7749 7518 7229 6743 E
4 45 5689 5276 5023 4867 4790 4863 5496 6890 8090 8417 8351 8317 7966 8156 8085 7982 7657 7531 7525 7672 7460 7195 6812 E
5 46 5714 5290 5047 4898 4809 4887 5524 6948 8175 8529 8469 8458 8072 8273 8209 8024 7654 7620 7709 7870 7669 7286 6844 E
6 46 5759 5330 5069 4911 4820 4900 5537 6951 8180 8544 8486 8459 8061 8221 8117 7832 7482 7504 7562 7645 7420 7077 6754 E
7 47 5854 5301 4975 4760 4592 4452 4575 4969 5615 6181 6335 6308 6122 5957 5861 5811 5893 6099 6425 6550 6387 6233 6056 ~

8 48*5080 4650 4304 4246 4152 4100 4391 5101 5888 6291 6397 6402 6226 6210 6138 5993 5859 5833 5774 5862 5779 5824 5853 ~

* de vakantieperiode (vier weken in de zomer) wordt gemodelleerd als een reeks feestdagen

Figuur 6.6: Voorbeeld van het uitvoerbestand "GEMBEL"

Na deze procedures, die bij elke executie van het programma

uitgevoerd worden, dient, zoals uit figuur 6.4 blijkt, een keuze

gemaakt te worden.

Bij de keuze 1 of 2 worden, nadat de grenswaarde is ingevoerd,

respectievelijk optie 1 of optie 2 uitgevoerd. De procedures

optie 1 en optie 2 komen overeen met de twee in paragraaf 6.2.1

genoemde methodes om de grootte van het nachtdal te berekenen.

Bij de keuze 3 worden zowel optie I als optie 2 uitgevoerd.

Omwille van de duidelijkheid wordt nogmaals vermeld dat met de

'grenswaarde' die belastingwaarde wordt bedoeld tot welke gedu

rende de daluren mag worden opgeladen; de gebruiker dient de

fractie van de maximale belasting, tot welke gedurende het

nachtdal wordt opgeladen, in te voeren. In het geval dat de keuze

1 of 2 is worden, na uitvoering van de desbetreffende optie, de

procedures "frequentie" en "schrijffreq" uitgevoerd.

De procedure "frequentie" bepaalt voor elk type dag hoe vaak een

nachtdal van een bepaalde grootte voorkomt; met behulp van

"schrijffreq" wordt het resultaat naar het uitvoerbestand "fre

quentie" geschreven. In de eerste rij van dit bestand staan

waarden die overeenkomen met de grootte van het nachtdal in GWh.

In kolom 1 staan de dagtypes vermeld. Een getal x onder bij voor-
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beeld het getal 18 van de eerste rij wil zeggen dat er x nacht

dalen zijn met een grootte tussen 16 en 18 GWh. Een voorbeeld van

zo'n frequentiematrix is in figuur 6.7 afgebeeld.

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
1 0 0 2 8 6 2 1 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 11 19 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 22 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 14 5 3 1 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 11 2 3 2 9 6 5 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Figuur 6.7: Voorbeeld van het uitvoerbestand "FREQUENTIE"

Als voor optie '3' wordt gekozen worden, zoals eerder vermeld, de

beide opties bij mogelijk verschillende grenswaarden berekend:

een frequentiematrix wordt niet bepaald.

Het programma eindigt door de procedure "schrijfdata" uit te

voeren, die de resultaten van de berekeningen naar het bestand

"RESULTAAT" schrijft. De informatie, die in dit bestand per dag

gegeven wordt is afhankelijk van de eerder gekozen optie:

Optie 1:

* datum

* type dag

* maximale belasting [MW]

* piekuur

* grootte nachtdal volgens optie 1 [GWh]

Optie 2:

* datum

* type dag

* maximale belasting [MW]

* grootte nachtdal volgens optie 2 [GWh]

* piekuur

* begin van het nachtdal
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* einde van het nachtdal

Optie 3:

* datum

* type dag

* maximale belasting [MW]

* piekuur

* grootte nachtdal volgens optie 1 [GWh]

* grootte nachtdal volgens optie 2 [GWh]

Tenslotte wordt vermeld dat, met uitzondering van de procedure

"frequentie", het verschijnsel zomer/wintertijd in de berekenin

gen daar waar nodig meegenomen is.

6.3 Bepalen van de vraagkarakteristieken van de elektrische auto

Het uurlijkse belastingpatroon, zoals dat in de simulaties is

gebruikt, is samengesteld uit twee deelpatronen.

Het ene deelpatroon wordt gevormd door het bekende elektrici

teitsproduktiepatroon van 1980. Dit patroon wordt lineair opge

schaaId tot een patroon voor 2010 (openbare elektriciteitsproduk

tie in 1980: 56,016 TWh [21]; openbare elektriciteitsproduktie in

2010: 87,100 TWh [22]). Het op deze manier verkregen patroon is

dus het vraagpatroon voor 2010 in het geval er geen elektrische

auto's geïntroduceerd worden: deie variant zal verder aangeduid

worden met de term "base-case".

Het andere deelpatroon is een specifiek vraagpatroon voor de

elektrische auto. Om een dergelijk patroon te kunnen maken, zijn

de vraagkarakteristieken van de elektrische auto over de periode

van een jaar nodig.

Met behulp van de eerder beschreven patroonmodule wordt deze

vraagkarakteristiek omgezet in een belastingpatroon; de betref

fende vraagkarakteristiek wordt met behulp van de volgende

invoergegevens bepaald:

1. uurgewichten (voor zondag, werkdag, zaterdag en feestdag)

2. daggewichten (voor zondag tot en met zaterdag)

70



3. maandgewichten

4. jaarverbruik

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de manier waarop de

genoemde gewichten bepaald zijn.

uurgewichten

Bij het bepalen van de uurgewichten is getracht het dagelijkse

nachtdal bij een gegeven behoefte in GWh voor de elektrische auto

zo goed mogelijk te vullen. De beslissing tot beginnen en stoppen

met opladen van elektrische auto's ligt dan ook bij de elektri

citeitsproducenten, omdat deze het beste inzicht in het uurlijkse

vraagpatroon hebben.

Hier duikt het probleem op hoe het dagelijkse nachtdal zo goed

mogelijk kan worden opgevuld. Het is mogelijk om een procedure

aan het simulatie-programma SEPU toe te voegen die het dagelijkse

nachtdal zo goed mogelijk opvult. Omwille van de tijd is hier

gekozen voor een andere benadering. Met behulp van het eerder

beschreven programma NACHTDAL kan het belastingverloop van de

gemiddelde week (zondag tot en met zaterdag en feestdag) bepaald

worden. Voor het eerder genoemde zogenaamde historische patroon

van 1980 is dit verloop in figuur 6.8 weergegeven.
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Figuur 6.8: Gemiddelde belastingkromme in 1980

71



Aan de hand van figuur 6.8 is de situatie bepaald waarbij het

nachtdal gevuld is. Door deze twee patronen van elkaar af te

trekken ontstaat het vraagpatroon van de elektrische auto dat

nodig is om het gewenste belastingverloop te verkrijgen. Een en

ander is verduidelijkt in figuur 6.9.
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Figuur 6.9: Bepalen van de vorm van het dagelijkse nachtdal

Figuur 6.9 toont de vorm van het oplaadpatroon voor een gemid

delde week en dit verloop is vertaald in uurgewichten waarmee de

patroonmodule het dagelijks patroon opgesteld heeft. Door een

beperking van de patroonmodule kan voor een feestdag geen spe

ciaal uurlijks patroon ingevoerd worden: de feestdag moet als

werkdag, als zaterdag of als zondag beschouwd worden. Hier is

ervoor gekozen om de feestdag als zondag te beschouwen.
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daggewichten

In tegenstelling tot de bepaling van de uurgewichten, waarbij het

zo goed mogelijk opvullen van het nachtdal als uitgangspunt

diende, is bij het vaststellen van de daggewichten gelet op het

gemiddelde aantal kilometers dat per dag met de auto wordt

afgelegd. In [17] zijn de verplaatsingen met de auto verdeeld

over een aantal verplaatsingsmotieven. In het kader van de

elektrische auto is gelet op vier van deze motieven: woon/werk,

visite/logeren, winkelen en ontspanning/sport.

Niet alle verplaatsingen met deze motieven kunnen vanwege de

beperkte actieradius van de elektrische auto met een elektrische

auto worden afgelegd. Voor de vier genoemde verplaatsingsmotieven

zijn de volgende percentages aangenomen, die weergeven welk deel

van het aantal verplaatsingen elektrisch kan worden uitgevoerd.

woon/werk 90 % winkelen 98 %

visite/logeren 90 % ontspanning/sport 90 %
Deze aannames leiden tot het volgende resultaat:
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Figuur 6.10: Gemiddeld afgelegde afstand met de auto per type dag
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Deze benadering levert de volgende daggewichten:

zondag 0.75

maandag 0.85

dinsdag 0.95

woensdag t/m zaterdag 1.00

maandgewichten

Het is moeilijk om de variatie in afgelegde kilometers met de

auto over een jaar te bepalen: het is bijvoorbeeld onduidelijk in

hoeverre woon/werk verkeer en recreatief verkeer elkaar in de

afzonderlijke maanden compenseren.

Om enig idee omtrent deze maandelijkse variatie te krijgen is de

verkeersintensiteit over een jaar bekeken [23]. Hierbij is de

verkeersintensiteit van de provinciale wegen als richtlijn

gebruikt, omdat de autosnelwegen niet zozeer het werkterrein van

de elektrische auto zullen zijn.

Uit [23] volgen de volgende maandgewichten:

jan 0.86 jul 1.03

feb 0.93 aug 1.08

mrt 1.00 sep 1.09

apr 1.06 okt 1.08

mei 1.10 nov 1.01

jun 1.09 dec 0.96

jaarverbruik

Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van de elektrische auto is

bepaald voor de vier in hoofdstuk 5.3 genoemde scenario's (1, 2

en 3 miljoen elektrische auto's en het scenario waarin het

nachtdal gevuld is). Bij de berekeningen is een elektriciteits

verbruik van 225 Wh/km (excl. netverliezen) voor de elektrische

auto verondersteld. Als nu het gemiddelde jaarkilometrage van de

elektrische auto bekend is, kan het jaarverbruik van het totale

aantal elektrische auto's bepaald worden. Bij het bepalen van het

aantal elektrische auto's dat nodig is om het nachtdal te vullen
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is een andere benadering gevolgd. Uit berekeningen met de pa

troonmodule bleek dat het nachtdal goeddeels gevuld is bij een

jaarlijkse elektriciteitsvraag van de elektrische auto van 10

TWh. Bij een elektriciteitsverbruik van 225 Wh/km voor de elek

trische auto komt dit neer op zo'n 45 miljard kilometers die

jaarlijks elektrisch worden afgelegd.

Aan de hand van [12] zijn de gemiddeld jaarkilometrages bij een

verschillend aantal elektrische auto's bepaald (figuur 5.1). Deze

verdeling is opgeschaald naar 2010 (8 miljoen personenauto's).

Hiermee zijn de uitgangspunten voor de simulaties als volgt

gedefinieerd:

scenario aantal gemiddeld elektriciteits-

elektro auto's jaarkilometrage vraag

[miljoen] [km] [GWh]

"laag" 1 6000 1350

"midden" 2 7500 3375

"hoog" 3 10000 6750

"nachtdal

gevuld" 3.6 12500 10100

Tabel 6.2: Jaarlijkse elektriciteitsvraag van de elektrische

auto in de verschillende scenario's

Door de in deze paragraaf bepaalde vraagkarakteristieken van de

elektrische auto met behulp van de patroongenerator op te schalen

en te sommeren met het historische patroon ontstaat het belas

tingpatroon zoals dat in de simulaties is gebruikt. Ter illustra

tie is het resulterende belastingpatroon weergegeven voor het

geval 3,6 miljoen auto's worden ingezet (variant: nachtdal

gevuld) .
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Figuur 6.11: Be1astingpatroon bij de inzet van 3,6 miljoen

elektrische auto's

In bijlage 6 is voor elke variant het belastingpatroon meer in

detail weergegeven.
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7. EFFECTEN VAN ELEKTRISCHE AUTO'S OP DE OPENBARE

ELEKTRICITEITSVOORZIENING

7.1 Uitgangspunten

Bij de bestudering van de effecten van de grootschalige intro

ductie van elektrische auto's op de openbare elektriciteitsvoor

ziening is 2010 als zichtjaar gekozen. Het begrip "openbare

produktie" wordt in figuur 7.1 nader toegelicht (in deze studie

is de elektriciteitsproduktie met behulp van windturbines in het

geheel toegerekend aan de openbare produktie).

Totale Produktie

...-------_------', IL...---------,
I I

Zelfopwekking Openbaar

o. a. : .-- -----'1 11.-__----,
* warmte/kracht

SEP Distributie

bedrijven

vuilverbranding
waterkracht
kleinschalige
stadsverwarming

* wind nuts-bedr.

o. a. :

*
*
*

o. a. :
* grootschalige

stadsverwarming
* grootschalige

vuilverbranding
* basislast
* invoer

Figuur 7.1: Structuur van de elektriciteitsproduktie
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Bij de berekeningen is het zogenaamde "midden"-scenario uit de

studie "Actualisering NEV" als uitgangspunt genomen [22]. De

benaming "midden" duidt hierbij op het niveau van de economische

groei, van het energieverbruik en van de brandstofprijzen.

Conform "Actualisering NEV" worden bij de introductie van elek

trische auto's twee varianten betreffende de samenstelling van

het elektriciteitspark bekeken: een kolen/gas en een kern vari

ant. Om een indruk te krijgen van de samenstelling van de twee

parken is in tabel 7.1 van beide varianten het opgestelde vermo

gen weergegeven.

type

kern

kolen

kv-steg

gas

hoogovengas
••noors gas

steg

wind

waterkracht

brandstofcel

stadsverwarming

vuilverbranding

gasturbine

totaal

kolen/gas kern

[MW] [MW]

75· 6575

3227 3227

3600 1200

362 362

360 360

4800 1800

3000 2750

2475 2475

93 93

500 500

1111 1111

552 552

1100 2100

21255 23105

• ge~mporteerde elektriciteit. opgewekt met kerncentrales

•• STEG-eenheid met als brandstof aardgas dat afkomstig is uit Noorwegen

Tabel 7.1: Opgesteld elektrisch vermogen in 2010 [22]

78



De gebruikte inzetstrategie (paragraaf 2.2.2) is voor beide

parken dezelfde; deze is weergegeven in bijlage 7.

Met elk elektriciteitspark zijn de in tabel 7.2 genoemde cases

doorgerekend.

aantal extra

variant elektrische elektriciteits-

auto's produktie

[mln] [GWh]

base-case

laag 1 1458

hoog 2 3645

midden 3 7290

nachtdal

gevuld 3,6 10935

Tabel 7.2: Specificatie van de beschouwde varianten

Aan de hand van de resultaten van de simulaties worden aspecten

als het rendement van de elektriciteitsproduktie, de extra

brandstofkosten en de emissies beschouwd. Door de gekozen uit

gangspunten zijn er in deze cases geen mutauties in de vermogens

opgetreden.

7.2 Rendement

In deze paragraaf wordt bekeken in welke mate het rendement van

de elektriciteitsproduktie verandert ten gevolge van het (ge

deeltelijk) vullen van het nachtdal. In tabel 7.3 is voor beide

parken zowel het rendement van de totale elektriciteitsproduktie

als het marginale rendement van de elektriciteitsproduktie ten

behoeve van de elektrische auto's weergegeven.
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kolen/gas kern

totaal marg. totaal marg.

variant rend. rend. rend. rend.

[%J [%J [%J [%J

base-case 45,3 39,1

laag 45,4 53,3 39,1 41,1

midden 45,5 49,9 39,2 43,3

hoog 45,6 49,7 39,5 44,7

nachtdal

gevuld 45,7 49,4 39,7 45,4

Tabel 7.3: Rendement elektriciteitsproduktie

Uit tabel 7.3 blijkt dat het totaal-rendement van de elektrici

teitsvoorziening bij een toenemend aantal elektrische auto's

stijgt. Dit volgt rechtstreeks uit het feit dat de eenheden

minder vaak teruggeregeld of opgestart moeten worden, omdat het

belastingpatroon een constanter verloop kent (de centrales werken

minder vaak in "stand-by" bedrijf en dus neemt het rendement

toe) .

Dat het marginale rendement hoger is dan het gemiddelde rendement

volgt rechtstreeks uit het feit dat het gemiddelde rendement van

de elektriciteitsproduktie stijgt. Uit tabel 7.3 blijkt dat dit

marginale rendement ongeveer 5 % hoger is dan het gemiddelde

rendement.

Het feit dat de kolen/gas variant een hoger rendement heeft dan

de kern variant hangt samen met het feit dat het rendement van de

basislast-eenheden in beide varianten varieert (kolencentrale:

ca. 40 %; kerncentrale: ca. 33 i).
Het is opvallend dat het marginale rendement bij het kolen/gas

park afneemt bij een toenemend aantal elektrische auto's, terwijl

dit rendement bij de kern variant toeneemt. Dit volgt uit de ren

dementen van de eenheden die ingezet worden.
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In de kolen/gas variant nemen de conventionele kolencentrales

naarmate er meer auto's ingezet worden een groter aandeel van de

marginale produktie voor hun rekening. Omdat het rendement van

deze poederkoolcentrales beduidend lager is dan het gemiddelde

rendement neemt het marginale rendement af.

In het geval van de kern variant wordt de extra elektriciteit in

toenemende mate door de STEG-eenheden geproduceerd. Omdat de ren

dementen van deze STEG-eenheden hoger liggen dan die van de kern

centrales neemt het marginale rendement toe bij een toenemend

aantal elektrische auto's.

Omdat het rendement van de elektriciteitsproduktie nu bekend is,

kunnen aan de hand van gegevens ontleend aan [10] de rendementen

van de benzine auto en de elektrische auto in stadsverkeer met

elkaar worden vergeleken. In figuur 7.2 is dit voor drie ver

schillende waarden van het rendement van de elektriciteitsvoor

ziening weergegeven.

aardolie uraan, kolen, olie, gas,
duurzame bronnen, afval

Raffinaderij Centrale
94% + + 40% 45%

Distributie Distributie

I I
benzine elektriciteit

I I
22% Benzine Elektrische 64%

auto auto

21% 26% 29%

Figuur 7.2: Vergelijking rendement benzine auto en elektri

sche auto in stadsverkeer in 2010
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Uit figuur 7.2 blijkt dat door gebruik te maken van de elektri

sche auto in plaats van de benzine auto in stadsverkeer aanzien

lijk op primaire energie bespaard wordt!

7.3 Extra brandstofkosten

De extra elektriciteitsproduktie ten behoeve van de elektrische

auto's brengt natuurlijk een extra brandstofverbruik van de

opwekeenheden met zich mee. De kosten van deze extra brandstof

hangen sterk af van het type brandstof dat aangewend wordt (kolen

en uranium z1Jn in het gebruikte scenario goedkoop ten opzichte

van aardgas). Ter toelichting is weergegeven welke brandstoffen

door de verschillende eenheden gebruikt worden:

uranium

kolen

olie/gas

noors gas

overig

kerncentrale

kolencentrale

KV-steg

olie/gas-centrale

hoogovengas-centrale

STEG

stadsverwarming

gasturbine

STEG, werkend op aardgas maar met

kWh-kosten van een kolencentrale

wind

waterkracht

brandstofcel

vuilverbranding

In figuur 7.3 is de samenstelling van het marginale brandstofpak

ket voor beide parken weergegeven.
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marginale brandstofpakket kolen/gas variantSamenstelling
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Uit figuur 7.3 blijkt dat in de kolen/gas variant aanvankelijk

vooral Noors gas voor de extra elektriciteitsproduktie wordt

gebruikt. Het aandeel Noors gas neemt bij een toenemend aantal

elektrische auto's af en wordt gecompenseerd door duurder Ne

derlands aardgas. In het geval van de kern variant wordt eerst

vooral uranium aangewend voor de produktie, terwijl bij een

toenemende

penetratie van elektrische auto's het afnemende aandeel uranium

gecompenseerd wordt door een toename in het gebruik van Noors

gas. Ook blijkt uit figuur 7.3 dat het aandeel dat kolen in het

extra brandstofverbruik inneemt "onafhankelijk" is van het aantal

elektrische auto's. Voor kerncentrales is dit niet geval omdat

deze al maximaal gebruikt worden. Een en ander hangt natuurlijk

nauw samen met de gehanteerde inzetstrategie van de verschillende

eenheden.

De vraag is nu wat de marginale brandstofkosten bedragen.

De kosten van uranium, kolen en Nederlands aardgas voor 2010 zijn

ontleend aan [24]: uranium 2,81 g1d/GJ, kolen 5,10 gld/GJ, en gas

12,11 gld/GJ. De prijs van het Noors gas behoeft enige toelich

ting: voor de prijs van Noors gas geldt als criterium dat de

totale produktiekosten van een STEG werkend op Noors gas gelijk

zijn aan die van een KV-STEG. Omdat zowel de vaste kosten van een

STEG en een KV-STEG alsmede de kosten van kolen uit [24] volgen,

kan aan de hand van het aantal bedrijfsuren van de STEG werkend

op Noors gas de zogenaamde equivalente gasprijs (de prijs van

Noors gas) berekend worden. Aan de hand van de aldus bepaalde

brandstofprijzen zijn de marginale brandstofkosten bepaald. Met

behulp van de in tabel 6.2 gegeven jaarkilometrages voor de

verschillende varianten kunnen de marginale brandstofkosten

worden uitgedrukt in een bedrag in ct/km. Gesteld dat de gebrui

ker van de elektrische auto alleen de extra brandstof betaalt dan

volgt hieruit een prijs van 1,1 tot 1,4 ct/km. (het verbruik van

de elektrische auto is op 240 Wh/km (incl. netverliezen) ge

steld). De prijs van benzine in 2010 bedraagt volgens [25] 12,7

ct/km (incl. accijns). Dit betekent een financieel voordeel voor
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de bezitter van de elektrische auto dat is weergegeven in tabel

7.4.

aantal elektriciteit voordeel

elektrische benzine kolen/gas kern per auto

auto's

[mln] [ct/km] [ct/km] [ct/km] [gld/jaar]

1 12,7 1,06 1,08 700

2 12,7 1,17 1,09 870

3 12,7 1,22 1,20 1150

3,6 12,7 1,30 1,37 1420

Tabel 7.4: Vergelijking brandstofkosten auto 2010 (incl. BTW)

Zelfs als de SEP het nachttarief zou berekenen voor de elektrici

teit die gebruikt wordt voor de elektrische auto zou de bezitter

van de elektrische auto een aanzienlijk financieel voordeel

genieten ten opzichte van de bezitter van een benzine auto. Als

wordt uitgegaan van een nachttarief van 15 ct/kWh komt dit neer

op 3,6 ct/km; dit is beduidend lager dan de 12,7 ct/km voor

benzine.

7.4 Emissies

Omdat de elektrische auto geen uitlaatgassen uitstoot worden door

vervanging van benzine auto's door elektrische auto's emissies

van bepaalde stoffen vermeden. Hierbij dient gecorrigeerd te

worden voor de extra emissie die optreedt ten gevolge van de

extra elektriciteitsproduktie. Een en ander zal in deze paragraaf

worden toegelicht.

Allereerst is bekeken hoeveel een benzine auto in 2010 emitteert.

Voor de benzine auto zijn hierbij twee veronderstellingen ge-
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maakt:

- de auto is uitgerust met een optimaal afgestelde geregelde

driewegkatalysator

- de auto rijdt 30 % zuiniger dan nu in het stadsverkeer

Deze uitgangspunten in acht nemend leidt dit tot emissiefactoren

voor de benzine auto zoals die zijn weergegeven in tabel 7.5

stof emissie

[gr/km]

NO" 0,5

S02 <0,001

C"Hy 0,6

CO 2,4

CO2 175

Tabel 7.5: Emissie-coêfficiênten benzine auto in 2010

Aan de hand van de waarden uit tabel 7.5 is de grootte van de

emissies bepaald die vermeden worden door het vervangen van

benzine auto's door een elektrische auto's.

Vervolgens is bepaald hoe groot de extra emissies zijn ten

gevolge van de extra elektriciteitsproduktie.

Het huidige beleid heeft de volgende emissieplafonds voor de

elektriciteitssector als doelstelling geformuleerd: NO,,-emissie

40 kton/jaar, S02-emissie 30 kton/jaar.

In figuur 7.4 is de NO,,-emissie ten gevolge van de elektrici

teitssector voor zowel de kolen/gas als de kern variant weer

gegeven. Bij de inzet van 3,6 miljoen elektrische auto's neemt de

NO,,-emissie voor de kolen/gas en kern variant met 5,4 respec

tievelijk 4,7 miljoen kg toe.
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Figuur 7.4: NOz-emissie openbare elektriciteitssector 2010

Uit figuur 7.4 blijkt dat in het geval van de kolen/gas variant

extra maatregelen genomen moeten worden om de NOz-emissie dus

danig te verlagen zodat deze onder het vastgestelde plafond

blijft.

Figuur 7.5 toont de grootte van de S02-emissie van de elektrici

teitssector in verhouding met het plafond. Bij de inzet van 3,6

miljoen elektrische auto's bedraagt de extra S02-emissie 3,5

(kolen/gas) en 3,2 (kern) miljoen kg.
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Figuur 7.5: S02-emissie openbare elektriciteitssector 2010

Het blijkt dat ook met invoering van elektrische auto's de S02

emissie ruimschoots onder de plafondwaarde blijft.

Door de vermeden emissies, ontstaan door het vervangen van

benzine auto's door elektrische auto's, te verminderen met de

extra emissies ten gevolge van de extra elektriciteitsproduktie

is de zogenaamde "netto vermeden emissie" bepaald (zie tabel

7.6). Ook is bekeken welk aandeel deze netto vermeden emissies

vormen van de nationale emissies in 2010. Deze nationale emissies

in 2010 zijn ontleend aan het NMP [14]: NO. 234 kton, S0297

kton, C.Hy 148 kton, CO 650 kton en CO2 159.103 kton. In tabel 7.6

zijn deze percentages tussen haken weergegeven.
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aantal NO", 5°2 C",,\- CO CO2

elektro

auto's [ktonl [!lil [ktonl [!lil [ktonl [!lil [ktonl [!lil [ktonl [!lil

[mlnl

kolen/gas

kolen/ga.

1 2.4 (1.0) -0.3 (-0.3) 2.4 ( 1.6) 14.3 ( 2.2) 361 (0.2)

2 5.8 (2.5) -0.9 (-0.9) 5.9 ( 4.0) 35.8 ( 5.5) 799 (0.5)

3 11.6 (5.0) -2.1 (-2.2) 11.9 ( 8.0) 71.6 (11.0) 1560 (1.0)

3.6 17.1 (7.3) -3.6 (-3.7) 17.8 (12.0) 107.4 (16.5) 2331 (1. 5)

kern

1 2.6 (1.1) -0.3 (-0.3) 2.4 ( 1.6) 14.4 ( 2.2) 591 (0.4)

2 6.4 (2.7) -0.9 (-0.9) 5.9 ( 4.0) 35.9 ( 5.5) 1315 (0.8)

3 12.3 (5.3) -2.1 (-2.2) 11.9 ( 8.0) 71.7 (11.0) 2265 (1.4)

3.6 17.8 (7.6) -3.2 (-3.3) 17.8 (12.0) 107.5 (16.5) 3152 (2.0)

Tabel 7.6: Emissiereductie ten gevolge van de introductie van

elektrische auto's

Uit tabel 7.6 blijkt dat de reducties van NO"" C",Hy , CO en CO2
toenemen met een stijgend aantal elektrische auto's: in het geval

van de introductie van 3,6 miljoen auto's levert dit voor de

kolen/gas variant de volgende reducties: NO", 7,3%, C",Hy 12,0%, CO

16,5% en CO2 •

De S02-emissie neemt ten gevolge van de introductie van elek

trische auto's toe (maximale toename is 3,7% t.o.v. nationaal

niveau) •

Doordat de introductie van elektrische auto's een emissie-reduc

tie met zich meebrengt, kan elders in de maatschappij op emissie

bestrijdings of -vermijdingstechnieken bespaard worden: op deze

manier geniet de maatschappij een financieel voordeel van de

inzet van elektrische auto's. Indien dit financiële voordeel

geheel wordt toegerekend aan de elektrische auto kan dit zoge

naamde milieuvoordeel uitgedrukt worden in [ct/km].
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In tabel 7.7 is de grootte van dit voordeel weergegeven.

aantal "milieu-voordeel"

elektrische

auto's kolen/gas kern

[mln] [ct/km] [ct/km]

1 1,1 1,3

2 1,0 1,2

3 1,0 1,2

3,6 1,0 1,1

Tabel 7.7: Milieuvoordeel elektrische auto

De hier gepresenteerde berekeningen betreffende de emissies z~Jn

bekeken in het kader van de nationale emissies. Het zal duidelijk

zijn dat vooral in de binnensteden de emissiereductie aanzienlijk

zal zijn waardoor het leefklimaat in de steden sterk zal ver

beteren.
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8. CONCLUSIES

Het nader bekijken van de resultaten van de elektriciteitsproduk

tie, afkomstig van het optimalisatiemodel MARKAL, met het simula

tiemodel SEPU leidt tot de volgende conclusies:

* de elektriciteitsproduktie per type eenheid volgens MARKAL

en SEPU verschilt minder dan 15%

* uit SEPU volgt dat de gasturbines een voor dit type

ongebruikelijk groot gedeelte van de elektriciteitsproduk

tie, ca. 3,7%, verzorgen

* vanwege het zeer grote aandeel van decentraal vermogen in

het volgens MARKAL opgestelde totale vermogen komen enkele

problemen in de bedrijfsvoering voor, zoals een tekort aan

draaiende reserve

Het potentiêle aantal elektrische auto's in 2010 ziet er op grond

van drie aspecten als volgt uit:

* de beperkte actieradius: maximaal 3,2 miljoen

* de beperkte belastbaarheid van het huidige distributienet:

maximaal 2,2 miljoen (per dag wordt gemiddeld een afstand

van 50 km per auto afgelegd)

* de beperkte ruimte in het nachtdal: maximaal 3,6 miljoen

Ten gevolge van een grootschalige introductie van elektrische

auto's, variêrend van 1 tot 3,6 miljoen auto's, neemt het ren

dement van de totale elektriciteitsvoorziening iets toe; het

marginale rendement van de extra produktie ten behoeve van deze

auto's is zelfs ongeveer 5% hoger dan het gemiddelde rendement.

Voor 2010 blijkt dat in stadsverkeer het energetisch rendement

van de elektrische auto hoger is dan dat van de benzine auto, die

30% zuiniger is dan heden ten dage.

Qua energiekosten is de elektrische auto veel goedkoper dan de

benzine auto. Indien voor de elektrische auto alleen de extra

brandstofkosten, die de elektriciteitsproducenten moeten maken
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voor de extra elektriciteitsproduktie, in rekening gebracht

worden, bedragen de brandstofkosten circa 1,1 ct/km. Als wordt

uitgegaan van een nachttarief van 15 ct/kWh bedragen de brand

stofkosten 3,6 ct/km. Voor een benzine auto is dit in 2010 12,7

ct/km.

Grootschalige introductie van elektrische auto's leidt tot een

verminderde emissie van NOK' CKHy , CO en CO2 , ook indien gecor

rigeerd wordt voor de extra emissies van de centrales. In het

geval van de inzet van 3,6 miljoen auto's zijn de volgende

reducties ten opzichte van de nationale emissies in 2010 conform

het NMP te bereiken: NOK 7,3%, CKHy 12,0%, CO 16,5% en CO2 1,5%.

De emissie van 502 neemt ten gevolge van de extra elektriciteits

produktie met kolencentales toe met maximaal 3,7%.

Door het financiêle voordeel, dat de samenleving geniet vanwege

deze vermeden emissies, volledig toe te rekenen aan de elektri

sche auto, ontstaat hier een "milieu-voordeel" van circa 1 ct/km.

Doordat het werkgebied van de elektrische auto zich hoofdzakelijk

in de steden bevindt, zal vooral het leefklimaat in de binnenste

den sterk verbeteren.

De introductie van elektrische auto's past goed in het huidige

energiebeleid dat diversificatie van primaire energiebronnen

nastreeft.
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BIJLAGE 1: VERTALING VAN MARKAL-TECHNIEKEN NAAR SEPU-TECHNIEKEN

MARKAL

LWR nuclear plant

In-situ-coal stag plant

Hard coal power plant

BI. furn. gas combi power plant

Mixed fossil steam electric

Mixed oil/gas turbine

Gas combi power plant

Coal pass-out coupled prod.

Coupled prod./gas combo cycle

Coupl. prod. Me fuel cell ext. ref.

Coupl. prod. Me fuel cell int. ref.

Ind. cogen./gas turbine/prh

Ind. cogen./coal bpt

Ind. cogen/gasturb./dip

Mix fossil back press. turbo

Me fuel cell int. ref./ind.

Me fuel cell int. ref./ind. dip

Me fuel eell int. ref.1 TE-industry

Coal combined eyele pot

Coupled.prod. Me. fuel eell AFBC BPT

Me fuel eell int. ref.1 TE-res/eomm

Total energy unit industry

Total energy res./eomm.

Large wind turbo onshore

Large wind turbo offshore

Medium wind turbo onshore

Small wind turbo onshore

Hydro power plant

Hydro pumped storage
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BIJLAGE 2: TOELICHTING VAN DE MARKAL-TECHNIEKEN

Allereerst worden een aantal begrippen kort toegelicht:

AFBC-installatie: Atmospheric Fluid Bed Combustion

Wervelbedverbranding: verbrandingsproces waarbij de brandstof

door een luchtstroom in een wervelende en zwevende staat wordt

gehouden. Doordat een lage verbrandingstemperatuur gebruikt wordt

vindt er een geringere NOx-emissie plaats en door gelijktijdig

toevoegen van kalk wordt de zwavel gebonden.

Brandstofcel:

In een brandstofcel vindt een directe elektrochemische omzetting

plaats van een brandstof (waterstof,aardgas of kolengas) met

zuurstof (lucht) in elektriciteit, waarbij de brandstof en

zuurstof in contact worden gebracht met twee ruimtelijk

gescheiden elektroden. De omzetting in warmte als tussenstap bij

conventionele systemen (bv. elektriciteitscentrale) wordt

hierdoor omzeild. Hierdoor is een hoog totaal rendement mogelijk,

ca. aO% ( het elektrisch rendement bedraagt 60 - 65%).

De overall-reactie luidt:

waterstof + zuurstof ----~ water + stroom + warmte

Typen brandstofcel: * alkalische brandstofcel

* fosforzure brandstofcel

* gesmolten carbonaat brandstofcel

Omdat in MARKAL de gesmolten carbonaat brandstofcel wordt

toegepast wordt deze nader toegelicht:

In een carbonaatcel reageert de brandstof, bijvoorbeeld kolengas,

bestaande uit koolmonoxide en waterstof, met zuurstof.

In theorie kan in een carbonaatcel zonder aparte processtap een

waterstofrijke brandstof uit aardgas worden geproduceerd,

(internal reforming), dit in tegenstelling tot de zure en

alkalische brandstofcel. Wordt er bij het maken van het

waterstofrijk brandstofmengsel een aparte processor gebruikt dan

is er sprake van 'external reforming'.
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Hoogovengas:

Restgas van de Hoogovens dat zeer rijk is aan koolmonoxide en dat

daardoor een lage calorische waarde heeft; het wordt in het

Hoogovensbedrijf vaak verrijkt met cokesovengas

Kolenvergassing:

Uit kolen, stoom en zuurstof (lucht) wordt een in hoofdzaak uit

brandbare componenten bestaand gas (waterstof en koolmonoxide)

gevormd. Na het vergassingsproces volgt een nabehandeling (o.a.

zwavelverwijdering)

Tegendrukturbine:

De stoom verlaat de turbine bij een druk die soms aanzienlijk

boven de atmosferische druk ligt. Deze uitgaande stoom wordt

verder toegepast, bijvoorbeeld als processtoom in een bedrijf

Toelichting bij de in MARKAL gebruikte technieken:

BI. furn gas combi power plant

(Blast furnace gas combi power plant)

STEG-eenheid, gestookt met hoogovengas

Coal combined cycle pot :

(Coal combined cycle pass-out turbine)

Poederkoolcentrale met de mogelijkheid om stoom af te tappen

Coupled prod./gas combi cycle :

(Coupled production/gas combined cycle )

Gekoppelde productie van elektriciteit en warmte met behulp van

een STEG-eenheid, t.b.v. stadsverwarming

Coupl. prod. AFBC BPT :

(Coupled production Atmospheric Fluid Bed Combustion Back

Pressure Turbine)

Gekoppelde productie van elektriciteit en warmte met behulp van
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wervelbedverbranding en een tegendrukturbine

Coupl. prod. Mc fuel cell ext. ref.:

(Coupled production molten carbonate fuel cell external

reforming)

Gekoppelde productie van elektriciteit en warmte met behulp van

een brandstofcel met external reforming t.b.v. stadsverwaming

Coupl. prod. Mc fuel cell int. ref.:

(Coupled production molten carbonate fuel cell internal

reforming)

Gekoppelde productie van elektriciteit en warmte met behulp van

een brandstofcel met internal reforming t.b.v. stadsverwaming

Gas combi power plant:

Conventionele centrale met een voorgeschakelde gasturbine met als

doel het verhogen van het rendement en het verlagen van de

productiekosten

Hard coal power plant:

Kolengestookte centrale

Hydro power plant:

Waterkrachtcentrale

Hydro pumped storage:

PAC-systeem; opslagsysteem gebaseerd op een opslagbekken van

water

Ind. cogen./coal bpt:

(Industrial cogeneration/coal back pressure turbine)

Industriêle kolengestookte warmte/kracht installatie, uitgerust

met een tegendrukturbine

Ind. cogen./gasturb./dip:
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(Industrial cogeneration/gasturbine/processheat)

Industriêle gasgestookte warmte/kracht installatie, waarbij de

stoom gebruikt wordt als processtoom

Ind. cogen./gasturb./prh:

(Industrial cogeneration/gasturbine/direct industrial

processheating)

Industriêle gasgestookte warmte/kracht installatie waarbij de

restwarmte gebruikt wordt voor ondervuring

In-situ-coal stag plant:

STEG-eenheid, gestookt met het product van ondergrondse

kolenvergassing

Large wind turbo offshore:

(Large wind turbine offshore)

Grote windturbine offshore (ca. 1000 kWel

Large wind turbo onshore:

(Large wind turbine onshore)

Grote windturbine op het vaste land (ca. 1000 kWel

LWR nuclear plant:

(Light Water Reactor nuclear plant)

Licht water reactor: reactor, die zowel gemodereerd als gekoeld

wordt met gewoon water.

Mc fuel cell int. ref./ind.:

(Molten carbonate fuel cell internal reforming / industry)

Gesmolten carbonaat brandstofcel met 'internal reforming' t.b.v.

de industrie

Mc fuel cell int. ref./ind. dip:

(Molten carbonate fuel cell internal reforming / industry direct

industrial processheating)

Gesmolten carbonaat brandstofcel met 'internal reforming',
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waarbij de restwarmte in de industrie gebruikt wordt voor onder

vuring

Mc fuel cell int. ref./TE-industry:

(Molten carbonate fuel cell internal reforming/Total Energy

industry)

Gesmolten carbonaat brandstofcel met 'internal reforming' ge

bruikt als TE-vermogen in de industrie

Medium wind turbo onshore:

(Medium wind turbine onshore)

Windturbine van middelmatige grootte op het vaste land (250 kWel

Mix fossil back press. turb.:

(Mix fossil back pressure turbine)

Warmte/kracht installatie, gestookt met fossiele brandstoffen,

uitgerust met een tegendrukturbine

Mixed fossil steam electric:

Conventionele centrale met fossiele brandstoffen

Mixed oil/gas turbine:

Gas- of olieturbine: pieklast-eenheden

Small wind turbo onshore:

(Small wind turbine onshore)

Kleine windturbine op het vaste land (ca. 75 kWel

Total energy unit industry:

Total energy eenheden gebruikt in de industrie

Total energy res./comm.:

Total energy residential/commercial

Total energy installatie t.b.v. huishoudens en diensten
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BIJLAGE 3: POTENTIELE MARKT VOOR ELEKTRISCHE AUTO'S MET EEN

WOON/WERK AFSTAND VAN MAXIMAAL 20 KM

1984 2010 trend "NHP" 2010 breuk

aantal werkzame peraonen [mln] 'I
aandeel werkzame peraonen <20 km werk 'I
aantal werkzame pera. <20 km werk [mln]

aantal verpl./jaar w/w/a <20 km [mln] "1
totaal

niet met de euto
met de auto
auto in atedelijke ~ebieden

woon/werk atatand <5 km
woon/werk atatand 5-20 km

auto in niet-atedelijke ~ebieden

woon/werk afatand <5 km
woon/werk atatand 5-20 km

dua verpl. w/w/a <20 km:
aandeel

niet met de auto
met de auto

auto in atedelijke ~ebieden

auto in niet-atedelijke gebieden

aantal menaen w/w <20 km [mln]:
totaal

verplaataen met de auto
in atedelijke gebieden
in niet-atedelijke gebieden

bezettingagraad auto 'I
aantal elek. auto'a w/w <20 km [mln]:

totaal
in atedelijke gebieden
in niet-atedelijke ~ebieden

actiet autopark [mln] , I
pot. marktaandeel elek. auto w/w <20 km:

totaal
in atedelijke gebieden
in niet-atedelijke gebieden

5.5
0.78
4.29

2799
1683
1116

636
264
372
480
225
255

0.60
0.40
0.23
0.17

4.29
1.71
0.97
0.74

1. 39

1. 23
0.70
0.53

4.4

0.28
0.16
0.12

6.4
0.8

5.12

3202
1360
1842
1050

436
614
792
371
421

0.42
0.58
0.33
0.25

5.12
2.95
1.68
1.27

1.18

2.50
1. 42
1.07

7.9

0.32
0.18
0.14

6.4
0.85
5.44

3202
2441
761
416
109
307
345

93
253

0.76
0.24
0.13
0.11

5.44
1. 29
0.71
0.59

1.39

0.93
0.51
0.42

7.1

0.13
0.07
0.06

6.4
0.8

5.12

3~65

3381
184
105

44
61
79
37
42

0.95
0.05
0.03
0.02

5.12
0.26
0.15
0.11

1. 39

0.19
0.11
0.08

1.4

0.14
0.08
0.06

NHP reductie tot:
ated. geb.:

niet ated. geb.:
5 -

5 -

< 5km
20 km
5km

20 km

0.25
0.5

0.25
0.6

Toelichting gebruikte afkortingen:

verpl.: verplaatain~en

w/w/a: woon/werk/atudie
w/w <20 km: woon/werk eta tand < 20 km
elek.: elektriach
pot.: potentieel

'1 Uit 'Statiatiek van het peraonenvervoer 1988'. CBS
"I Uit 'Trendbreukacenario vervoer en verkeer'. januari 1988. TU Delft
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BIJLAGE 4: POTENTIELE MARKT VOOR ELEKTRISCHE AUTO'S MET EEN

WOON/WERK AFSTAND VAN MAXIMAAL 50 KM

1984 2010 trend "NMP" 2010 breuk

aantal werkzame peraonen [mln) 'l
aendeel werkzame peraonen <50 km werk 'l
aantal werkzame pera. <50 km werk [mln)

aantal verpl./jaar w/w/a <50 km [mln) "l:
totaal

niet .et de auto
met de auto
auto in atedelijke gebieden

woon/werk afatand <5 km
woon/werk afatand 5-20 km
woon/werk afatand 20 - 50 km

auto in niet-.tedelijke gebieden
woon/werk afatand <5 km
woon/werk afatand 5-20 km
woon/werk afatand 20 - 50 km

dua verpl. w/w/s <50 km:
aandeel

niet met de auto
met de auto

auto in atedelijke gebieden
auto in niet-atedelijke gebieden

aantal mensen w/w <50 km [mln):
totaal

verplaatsen met de auto
in atedelijke gebieden
in niet-atedelijke gebieden

bezettingsgraad au~o "1
aantal elek. auto'a w/w <50 km [mln):

totaal
in atedelijke gebieden
in niet-stedelijke gebieden

actief autopark [mln) "l
pot. marktaandeel elek. au~o w/w <50 km:

totaal
in atedelijke gebieden
in niet-stedelijke gebieden

5.5
0.95
5.23

3167
1795
1372

802
264
372
166
570
225
255

90

0.57
0.43
0.25
0.18

5.23
2.26
1.32
0.94

1.39

1.63
0.95
0.68

4.4

0.37
0.22
0.15

6.4
0.96
6.14

3728
1463
2265
1324

436
614
274
941
371
421
149

0.39
0.61
0.36
0.25

6.14
3.73
2.18
1. 55

1.18

3.16
1.85
1. 31

7.9

0.40
0.23
0.17

6.4
0.98
6.27

3728
2656
1072

608
109
307
192
465

93
253
119

0.71
0.29
0.16
0.12

6.27
1.80
1.02
0.78

1. 39

1. 30
0.74
0.56

7.1

0.18
0.10
0.08

6.4
0.96
6.14

3843
3618

225
132

44
61
27
93
37
42
14

0.94
0.06
0.03
0.02

6.14
0.36
0.21
0.15

1.39

0.26
0.15
0.11

1.4

0.18
0.11
0.08

NHP reductie tot:
ated. !leb.:

5 
20 

niet ated. geb.:

5 -
20 -

< 5km
20 km
50 km

5 km
20 km
50 km

0.25
0.5
0.7

0.25
0.6
0.8

Toelichting gebruikte afkortingen:

varpl.: .erplaataingen
w/w/a : woon/werk/.tudie
w/w <50 km: woon/werk afatand < 50 km
elek.: elektrlach
pot.: potentieel

'l Uit 'Statiatiek van het peraonenvervoer 1988'. ces
"l Uit 'Trendbreukacenario vervoer en verkeer'. januari 1988. TU Delft
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BIJLAGE 5: BRONTEKST PROGRAMMA NACHTDAL

program nachtdal;

var
ch
par
filenaam
invoer,
uitvoer1,uitvoer2,
uitvoer3
matrix
gembel
gembell
freqmat
maxbel,piekuur,
begindal,einddal
nachtdal1,nachtdal2

: char;
: real;
: string;

: telt;
: array[0.. 366,1 •• 28] of integer;
: array[1 .• 9,1 .. 26] of real;
: array[1 .•9,1 •. 26] of integer;
: array[1 ..9,1 .. 31] of integer;

: array[0 .. 366] of integer;
: array[0.. 366] of real:

procedure leesdata;

{de data wordt ingelezen, de maximale belasting en het uur waarop deze optreedt worden voor elke dag bepaald}

var
m,i,j,k
h

: integer;
: real;

begin
for m:=l to 13 do

readln(invoer) ;

for i:=O to 366 do
begin {inlezen waarden}

maxbel[i] :=0;
for j:=l to 26 do

begin {omzetten dagcode in datum,maand,type dag}
if j=l
then

begin
read(invoer,h) ;
h:=h/lOOOOOO;
matrix[i,3]:=trunc(h);
h:=(h-matrix[i,3])*100;
matrix[i,l]:=trunc(h);
h:=(h-matrix[i,1])*100;
matrix[i,2]:=trunc(h);
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end
else
begin

read(invoer,matrix[i,j+2]):
if matrix[i,j+2] ) maxbel[i]
then

begin
maxbel[i]:=matrix[i,j+2]:
piekuur[i] :=j-2:
if i=272
then

piekuur[i]:=j-3:
end:

end:
end:

if piekuur[i] =0
then

begin
maxbel[i]:=matrix[i,5]:
for k:=6 to 28 do

begin
if matrix[i,k] ) maxbel[i]
then

begin
maxbel[i]:=matrix[i,k]:
piekuur[i]:=k-4:

end;
end;

end;
end;

end;{procedure leesdata}

procedure optiel;
{Voor het uur 23 van dag[i-l] en de uren 0 t/m 7 van dag [i]
wordt de belastingwaarde aangevuld tot de gewenste grenswaarde van dag[i]}

var .
i,j : integer;
h : real;

begin
writeln('Geef een waarde in verband met de belastingwaarde tot'}:
writeln('welke het nachtdal volgens optie 1 wordt opgevuld'):
readln(par) :

for i:=l to 366 do
begin
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h:=par*maxbel[i];
if matrix[i-l,27] ( h
~~

nachtdall[i]:=h-matrix[i-l,27]
else

nachtdall[i]:=O;

if ((i()97) and (i()272))
~~

for j:=4 to 11 do
nachtdall[i]:=nachtdall[i]+h-matrix[i,j]

else
begin

if i=97
~en

begin
for j:=4 to 11 do

if j()6
then

nachtdall[i]:=nachtdall[i]+h-matrix[i,j];
end

else
for j:=4 to 12 do

nachtdall[i]:=nachtdall[i]+h-matrix[i,j]
~d;

nachtdall[i]:=nachtdall[i]/1000;
~d;

end;{procedure optiel}

procedure optie2;
{Allereerst wordt 90% van de maximale belasting van de .dagen
[i-I] en [i] bepaald.
Voor de tussenliggende uren wordt de belasting aangevuld
tot de gewenste grenswaarde}

var
i,j,k,l,y : integer;
a,h : real;

begin
writeln('Geef een waarde in verband met de belastingwaarde tot');
writeln('welke het nachtdal volg~s optie 2wordt opgevuld');
readln(par);

for i:=l to 366 do
begin

nachtdal2[i]:=0;
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1:=piekuur[i-1]+4;
y:=piekuur[i]+4;
if i=28
then

y:=y+1;
if i=29
then

1:=1+1;
while matril[i-1,1] ) O.9*maIbel[i-1] do
1:=1+1;
while matril[i,y] ) O.9*maIbel[i] do
y:=y-1;
begindal[i]:=1-4;
einddal [i] :=y-4 ;

h:=par*(maIbel[i-1]+maIbel[i]l/2;

if i () 273
then

k:=27
else

k:=28;
for j:=1 to k do
if h ) matril[i-1,j]
then

nachtdaI2[i]:=nachtdaI2[i]+h-matril[i-1,j];

for j:=4 to y do
if h ) matril[i,j]
then

nachtdaI2[i]:=nachtdaI2[i]+h-matril[i,j];
if i=97
then

nachtdaI2[i]:=nachtdaI2[i]-h;
nachtdaI2[i]:=nachtdaI2[i]/1000;
end;

end; {procedure optie2}

procedure uurgem;
{deze procedure bepaalt voor elk type dag de gemiddelde
uurlijkse belastingwaarde over een jaar}

var
i,j,k,l,f : integer;
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begin
for x:=l to 9 do

for y:=l to 26 do
begin

gembel[x,y]:=O;
gembel1[x,y]:=O;

end;

for i:=l to 366 do
begin

if (i()97) or (i()272)
~~

begin
for k:=4 to 27 do

gembel[(matrix[i,3]+1),k-1]:=gembel[(matrix[i,3]+1),k-1]+matrix[i,k];
gembel[(matrix[i,3]+1),2]:=gembel[(matrix[i,3]+1),2]+1;

~d;

end;

for i:=2 to 9 do
for j:=3 to 26 do

gembel1[i,j]:=round(gembel[i,j]/gembel[i,2]);

end; {procedure uurgem}

procedure schrijfgem;
{deze procedure schrijft de in "uurgem" bepaalde waarden
naar het bestand "gemebel"}

var
i,j,x,y : integer;

begin
for j:=3 to 26 do

gembel1[1,j]:=j-3;
for i:=2 to 9 do

begin
gembel1[i,1]:=i-1;
gembel1[i,2]:=round(gembel[i,2])

~d;

for i:=l to 9 do
begin

for j:=l to 26 do
write(uitvoer3,gembel1[i,j]:5);

writeln(uitvoer3);
~d;

end; {procedure schrijfgem}
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procedure frequentie(a:char);
{deze procedure schrijft de in ftfrequentie ft bepaalde waarden naar het
bestand ftfrequentie ft }

var
i,y,x : integer;
k : real;

begin
for x:=l to 9 do

for y:=l to 31 do
freqmat[x,y]:=O;

for i:=l to 366 do
begin

x:=matrix[i,3]+1;

case a of
'1' : k:=nachtdall[i];
'2' : k:=nachtda12[i];

end;{of case}
k:=k/2;
y:=trunc(k)+2;
freqmat[x,y]:=freqmat[x,y]+l;

end;
end;{procedure frequentie}

procedure schrijffreq;
{Deze procedure schrijft de in ftfrequentie ft bepaalde waarden
naar het bestand ftfrequentie ft }

var
i,x,y : integer;

begin
for y:=l to 31 do

freqmat[1,y]:=(y-l)*2;
for x:=l to 9 do

freqmat[x,l]:=x-l;

for x:=l to 9 do
begin

for y:=l to 31 do
write(uitvoer2,freqmat[x,y]:3);

writeln(uitvoer2);
end;

end;{procedure schrijffreq}
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procedure schrijfdata(a:char);
{Deze procedure schrijft gedetailleerde informatie
omtrent het dagelijks nachtdal naar het bestand "resultaat"}

var
i : integer;

begin
writeln(uitvoer1);
case a of

'1': begin
writeln(uitvoer1,' BEREKENING VOLGENS OPTIE 1');
writeln(uitvoer1, 'datum' " type',' mal.bel. [HW]',' piekuur',

, nachtdal [GWhj');
for i:=l to 366 do

writeln(uitvoer1,matrix[i,1]:2, '/' ,matrix[i,2j:2,matrix[i,3]:4,
maxbel[i]:11,piekuur[i]:12,nachtdal1[i]:14:3);

end;

'2': begin
writeln(uitvoer1,' BEREKENING VOLGENS OPTIE 2');
writeln(uitvoer1, 'datum',' type',' mal.bel. [HW] ," piekuur',

, nachtdal [GWh]',' begindal' " einddal');
for i:=l to 366 do

writeln(uitvoer1,matrix[i,1]:2, '/' ,matrix[i,2]:2,matrix[i,3]:4,
maxbel[i]:11,piekuur[i]:12,nachtdaI2[i]:14:3,
begindal[i]:10,einddal[i]:10);

end;

'3': begin
writeln(uitvoer1, 'nachtdal':50);
writeln(uitvoerl, 'datum',' type',' mal.bel.[HWj' " piekuur',

, optie 1 ',' optie 2 ');
for i:=l to 366 do

writeln(uitvoerl,matrix[i,1]:2, 'I' ,matrix[i,2]:2,matrix[i,3]:4,
maxbel[i]:11,piekuur[ij:12,nachtdall[i]:12:3,
nachtdaI2[i]:13:3);

end;
end;{of case}

end; {procedure schrijfdata}

begin {hoofdprogramma}

writeln;
writeln('Geef de naam van de datafile met de uurlijkse belastingwaarden');
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writeln('N.B. Dit bestand moet het SEPU-formaat hebben !! ');

readln(filenaam);
assign(invoer,filenaam);
assign(uitvoerl, 'resultaat');
assign(uitvoer2, 'frequentie');
assign(uitvoer3, 'gembel');
reset (invoer);
rewrite(uitvoerl);
rewrite(uitvoer2);
rewrite(uitvoer3);

leesdata;

uurgem;
schrijfgem;

writeln;
writeln;
writeln('Op welke manier wilt Uhet naehtdal berekend hebben?');
writeln('Er kan uit de volgende opties worden gekozen om het');
writeln('naehtdal van dag[i] te bepalen:');
writeln;
writeln('"l" : Voor het uur 23 van dag[i-l] en de uren 0 t/m 7');
writeln(' van dag[i] wordt de belastingwaarde aangevuld tot de');
writeln(' nog te kiezen grenswaarde van dag[i]');
writeln;
writeln('"2" : 90% van de maximale belasting van de dagen');
writeln(' [i-l] en [i] wordt bepaald. ');
writeln(' Voor de tussenliggende uren wordt de belastingwaarde');
writeln(' aangevuld tot de nog te kiezen grenswaarde');
writeln;
writeln('"3" : Zowel optie 1als optie 2worden uitgevoerd');
writeln;
writeln('Maak uw keuze');

readin (eh) ;
case eh of
'1' : begin

optiel;
frequentie (eh) ;
sehrijffreq;

end;
'2' : begin

optie2;
frequentie(eh);
sehrijffreq;

end;
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'3' : begin
optiel;
optie2;

end;
else

begin
writeln;
writeln('ongeldige invoer; berekening stopt');
halt

end;
end;{of case}

schrijfdata(ch);

writeln;
writeln('Door "type resultaat" in te tikken verschijnt het nachtdal 'I;
writeln('van elke dag op het beeldscherm');

if (ch='l') or (ch='2')
then
begin

writeln('Door "type frequentie" in te tikken verschijnt');
writeln('de frequentiematril op het beeldscherm');

end;

writeln('Door "type gembel" in te tikken verschijnt de gemiddelde');
writeln('uurlijkse belasting per type dag op het beeldscherm');

close (invoer) ;
close(uitvoerl);
close(uitvoer2);
close(uitvoer3);

end.
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BIJLAGE 6:

BELASTINGPATRONEN
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