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1. Probl....t.lli.S.

In het gebied van een groot energiecoaplex kunnen - door geo

logische oaatandigh.den - op twee plaata.n g.po~t. wat.rkracht

centralea word.n gebouwd.

D. 8taf van het energi.complex laat .en oAd.rsoek inatellea oa

Aa te gaan of het toepa88en van gepompte waterkrachtcentrale8

renderend sal zijn en wana••r dan het ia bedrijf aemea eventu.el

sal .oeten geachieden. Een .n ander met het oog op de toeko.stig.

~oepa.8ing van 8t.ed. grotere thermische eeDb.den.

Voor dit o.derzoek ia een progDos. opgeateld ia sake de benodigd.

produkti. in d. kom.nde 20 jareD, alamed. van de in die p.riod.

toe te paaa.n groott. en aantal der aachine. bij uitaluitead

ther~ach. produkti••

Des. prognoae ia we.rgegeven in tab.l I.

Ret opgeatelde,vermogen .oet v.rplicht 25 - 30% groter zijn dan

de hoogste belaating in het betreftende jaar. Bovendien wordt g.

wenst, dat bij de hoogate belasting het draai.nde verwog.n t.a

minat. ?% groter meet zijn dan d.s. belaating en de grootste

draai.ade e.nheid hi.rvan dan ca. 5% mag bedragen.

Bij de ber.keningen .ocht - volgens de opdracht - worden uitgegaan

van gemiddelde belastinggrafieken voor elk seizoen. De vul

tactoren van deze grafiek.n aochten in de loop der jareD ala coa

8tant worden aangenomen. Dese grafieken en de grafiek van de hoog

ate belaatingdag zijn opgenomen in de bijlageA 1, 2, 3, 4 .n 5.
Langa de ordinaat is uitgezet d. belasting in proc.nt.n van d.

hoogate spits per jaar. De ge8tre.pte rechte laat het verloop

zien van de vulfactor voor elk ..izo.n.

Aan de hand van de gegevena op blz. 3 en 4 worden de warate-v.r

bruik.grafieken van d. stoo.turbinea, gecorrigeerd voor eigea

bedrijf en ketelrende.ent, bepaald.
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TUEL I,
Jaar Spite Verplicht Opgeateld 500 400 300 200 100 ~

MW MW MW MW MW MIl MW MIl MW

-5 3000 3750 4000 - - - - 30 20
-4 3200 4000 4250 - - - - 33 19
-3 3400 4250 4500 - - - 1 34 18
-2 3600 4500 47~ - - - 3 33 17
-1 3800 4750 5000 - - - 4- 34 16

0 4000 5000 5150 - - - 5 34 15
+1 4250 5300 5500 - - - 7 J4 14
+2 4500 5700 5900 - - - 9 34 14
+3 4800 6000 6100 - - - 10 34 14-
+4 6250 ,6350

,
345000 - - 1 10 13

+5 5400 6750 6750 - - 2 11 34 11
+6 5600 7000 7200 - - 2 14 33 10
+7 6000 7500 7800 - - 4 15 32 8
+8 6~0 8000 B200 - - 5 16 32 6
+9 6800 8500 8600 - - 6 17 31 6

+10 7200 9000 9300 - 1 7 18 30 4, .
+11 7600 9500 9800 - 1 8 20 29 2
+12 8000 10000 10300 - 2 9 20 28 '-
+13 B500 10600 10900 - 3 10 20 27 -
+14 9000 11300 11600 - 5 10 20 26 -
+15 9500 12000 12400 1 5 11 21 24 -
+16 10200 12750 12900 1 6 12 21 22 -
+17 10&>0 13500 14000 2 8 12 21 20 -
+18 11400 14250 14700 3 8 14 21 16 -
+19 12000 15000 15100 3 9 14 22 14 -
+20 12800 16000 16600 4 10 16 24 10 -

Op••rk1y Jaar: -12 Spite. 2000 MW en Jau: -24 Spite = 1000 1m
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TABEL II

50MW 100 M1f 200MW 300MW ~MW SOOO
Be1.graad

Verbruik in kcal/kWh.ia ~

100 2030 1965 1880 1~5 1854 1848
90 2010 1960 1870 1858 '~50 1844
60 - - 1921 1904 1891 1885
50 2052 1994 1949 1936 1920 1915
40 2088 2005 1978 - . - -
30 - - - 2015 1990 1985

TA1!EL III

Eenheid 1/1 last t last
KW e.b. in % e.b. ill "

50 5 7
100 5 7
200 5 7
300 6 8
400 6 8
500 6.5 8.5

.
De ketelrendementen zijn in table IV .eergege.e••

':ABEL IV

EeDheicl 1/1 last 1/2 last 4/10 last

MW reDd.~ rend.% rend."

50 ~ 90 ~9 88
100 91 89.5 88
200 91 89.5 88

300 93 92 91
400 93 92 91
500 93 92 91
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Met behulp van de tabellen II, III en IV wordt dan bijvoorbeeld

voor een 200 HW machine bij halllast voor het verbruik, gecorr1

geerd voor e.b. en ketelrendemeDt, gevonde.:,

(19~9 + 1& · 1949)· J975 lI: 2330 kcal/kWh.

Volgens dese methode sijn de warmte-verbruikagraf1eken volgena

bijlage 6 berekend.

Ret regelen van een thermieche eenhe1d kan in extreme gevallea

als volst geschieden:

Van Dullaet tot vollaat 1,5% van vollaBt per -tauut

TaAaf kalflast of hoger een sprong van 10% van vollast;

daarna 1,5% van vollast per miDuut.

TijdconBtante eprong : 2 - 5 eek.

De investeringen voor theraieche centrales bedragen:

gelDatalleerd veraogea.50,100 of 200 MW

300 eD 400 MW

.500 MW

f 500,-- per kW

f 425,-- per kW

f 375,-- per kW

It

tt

at

tt

Gemakehalve wordt uitgegaan van een gemiddelde constante brand

etofprije van f 7,-- per 106 kcal. De opstookverliezen bedrageD
~

per 200 MW

Na een nacht (6 - 7 uur)

Na een weekend (50 - 55 uur)

Na een week of langer

f 1500,-
f 6000,-
f12oo0,--

Voor de uren tUBeen 7 en 50 uur wordt f 100,-- per uur per 200 MW

gerekenei.

Voorts sullen de perBoneelekoaten niet in de beechouw1Dg worde.

betrokken; evenain de onderhouds- en revisiekoeten. Im.ers, so..l

braneistofprijzen alB pereoneelskoeten belnvloeden uiteraarei wel
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de ~.dr1jfae1jfera, doeh w1js1gen n1et de ..thod1ek Tan he\

Traagstuk.

Op de teohD18ehe 1nr1eht1ngen aoet 5% en op de gebouwen 2,5%

per jaar worden afgeaehreven. Gea1ddeld komt d1t Deer op ee.

afaehr1jT1ng van 4% per jaar, zodat eeD therm1sehe central.

in 25 jaar Tolled1g ~et z1jn alge.ehreTen. De rente OTer het

gelnTesteerde kap1taal bedr.agt 5~.

De geolog1sehe om8tandigheden bepalen de grootte Tan de eTen

tueel te bouwen waterkraehteentralea. Er z1jn twee aogelijkhe4.n:

1. Ret 1ndammen van een bekke. met een waterinhoud ea

TerTal hetwelk voldoende is om een maximale belaat1as

Tan 500 MW gedurende 3,5 uur at te geven. H1erb1j be

ataat de aogel1jkheid om een Tergrote generatoreapac1-,
te1t op te stellen van 100 MW, zodat een totaal ver.ogen

van 600 MW ter be.Ch1kk1ng staat. D1t WKC wordt ge.oemd

WIeC-l.

2. Elders bestaat de mogel1jkhe1d om een bekken te bouwen

met een w.terinhoud Toldoende Toor een WKC-II met een

max1male belast1ng van 700 MW gedurende 3,5 uur. 00k

h1er 1a het mogelijk extra generatoreapaeite1t op te

stellen, en wel 150 MW. Een maximale afname van 850 MW

behoort dan tot ,de mogel1jkheden.

De beperking van het extra generatorTer.ogen volgt uit de e1sen

Tan de toegelaten maximale snelhe1d waaraee het water in het

bovenate bekken mag dalen en de geoorloofde maximale 1nstroo~

snelhe1d in het onderbekken.

Het gunst1gste rendement Tan de waterturb1ne wordt gelegd b1j

75 - 80% Tan het veraogen, behorende bij maximale waterdoorlaat.

Bet vermogeD bij gunstigste rendement wordt dan het no-tnal. ge

noemd; het maximale Ter.ogen wordt aangegeTen ala de oTerbelaat1ns..

IIOgel1jkheid.
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Ten aanzien van het pOBpvermogen geldt eeD beperkiag, die Dear

de mening van de produktie- en transaiaa1ediensten bepaald wordt

door de energiestroaing in het hoogspanaingsnet. Bet po~ver~seA

ia daardoor bepaald gewotten van het turbinevermogeD. De aandrij

vende elektro-otoren worden volbelaat geprojecteerd. Bet IUDatigate

pomprende.ent wordt bij ca. 9~ laat gelegd. Er is dan geen reserve

in het pompvermogen. lndien eeD pompgroep geatoord raak, ~et er

met de overige" aggregateD laager gewerkt worde••

Het rende.ent van een WKC wordt gesteld op:

Pomp + turbine

extra verliezen

elektr.verliezen bij leveren en ontvangen

waterverliea

Ov 11 d t energ1e-ontvangat ?6~era -ren emen : i 1 i = ~eDerg e ever Ag

81 %
2,' %
2,5 %
p •••

De regelmogelijkheden van een waterkrachtturbine laten zich ala

Yolgt samenvatten:

Van stilstand tot volle laat

van nullaat tot halflaat

van halflast tot vollaat

2 minuteD,

10 aek.

minder dan 10 sek.

Gelet op de geologische omatandigheden bedragen de investerings

koaten voor de kleine WKC-I f 400,-- per kW. Indien gekozen wordt

voor het opstellen van 100 MW ~xtra bedraagt de investeriDg iD de

hiervoor benodigde machine en koppelapparatuur f 100,-- per kW.

De investeringskoaten voor de WKC-lI worden begroot op f 450,-
per kW; ook hier kan de investering voor 150 MW extra generator

vermogen gesteld worden op f 100,-- per kW.

De afschrijving op de WKC's bedraagt 2% per jaar, aangezien de

levensduur gesteld mag worden op tenminate 50 jaar. Ook hier i.

de rentevoet op 5% gesteld.

De brandstof voor de po.penergie zal worden bepaald door de hogere
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belaating van de machinea en de eventueel lagere opatookverlie.en

als geyolg van de verminderde inzet van theraiache machi.ea le

dure~de 'de dagbelaating en de verhoogde belaating gedurende de

nacht.

De winat aan rente en afachrijvin, sal in feit. worden bepaa14

op baaia van de uitgespaarde thermiache eenheden, inclusief hUD

Yerplichte reserve.

De yraag doet zich voor of Dog reaerve-vermogen .oet worden .p

gesteld voor de IKC. Weliswaar sit in het turbin.vermogen reeds

een reaerYe van circa 25%, maar door een storing in het hoogspan

ningsstation kan b.v. de helft of 66n derde deel uitval1en. nit

dee1 valt dan uit met de incluai.f aanwezige reaerve.

Laat worden aangenomen, dat in de h.a.-stationa tranches van 200 MW

worden gemaakt. Bij de twee WKC's worden dat dua 0 tranches. Bij

6 groothe4en wordt '6n storingsgelijktijdigheid aangenomen. Voor

zekerheid zou dua bij twee WKC' a een reserve van 25% van 200 MYl. 50 MW.
moeten worden opgeateld. Oadat de twe. WKC'a niet gelijktijdig sul-

len worden gebouwd, wordt bealoten, dat bij de bouw van de .erst.

WKC 'en reaerve van 00 MW is de thermische machinea zal worden oDder

gebracht.
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2. Regeling.

Bij de te maken beacbouwing is het uiteraard noodzakelijk o.

eerst een opzet te maken van de wijze waarop b1j een uitsluitend

tberm1ech bedrijf de produkt1e zal aoeten worden gele1d oa ~et

laagete brandstofverbru1k per kWh te verkr1jgen. naar het h1erb1j

vaak nodig 1a de belast1ng ongel1jk over de eenbeden te verdelen

zullen .erst graf1eken opgesteld moe ten' worden, die aangeven het

verloop van bet calor1e-verbruik b1j af- en opregelen van de

turb1nea: zogenaamde marg1nale kcal-kWh graf1eken.

Nadat Aldus de ..e~t gunst1ge thermische bedrijfsvoer1ng 1a ge-
'-vonden kan worden nagegaan welke de invloed zal z1jn van de ge-

poapte WKC's.

Voor elke' mach1ne-ketelgroep ataat een warmteverbruiksgrafiek ter

beechikk1ng volgens b1jlage 6. Elk punt op een kromme in deze

graf1eken geeft aan het aantal kcal dat een eenhe1d per kWh ver

bruikt in een bepaalde belast1ngatoestand. In onderetaande f1guur

zijn schematiach de warmteverbruikskro...n voor een 100 MW en een

200 MW groep get"hlnd.

I
I

I
I

I
I
I
I
I

I
6N I

I
b"C 1

Cl. -1 __

c,

~ 1 100

F1"guur 1.

2.00 -MW
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Stel, dat de 200 MW eenheid van .en belastingstoestand N1 op

geregeld aoet worden tot N2- Met een belasting .1 correspondeert

een verbruik van C1 kcal/kWh ; met een belasting HZ een verbruik

van C2 kcal/kWh_

In toe stand 1 is het absolute verbruik : K1C1 ; in toestand Z :
N2C2 - Bet verschil in verbruik NZC2 - N1C1 :: ~ HC_

Bet opregelen van de 200 MW eenheid vergt dan:

ABCn-= ~
kWh

_t o6)l a "z -.1
l:i C = C2 - C1

De berekening van de grafieken volgens de bijlagen 7, ~, 9, 10 en

11 is geschied oj oasis van stappen van 104
kW( 10 HW).

Ingevuld in bovenstaande tormule levert dit:

C1 AN + 6 C(N1 + AN)
=:

AN

4 410 C1 + !:iC(N1 + 10 )

104
4 4 ked::: 10 C1 + 6 C(N1 + 10 ) -=;4;-=....

10 kWll

voor

met

Derhalve wordt voor de marginale caloriln M gevonden:

[
4 1 kcal

C110 + A C(B1 + 10») 10 MWh
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Voor n machines:

kcal
a.10 MIh

Weast men nu op te recelea vaa 1f1 tot b.v. (1f1 + 16000)kW daa

worden de marginale caloriea:

Uit de grafieken van de marginale calorien is dua direct af te

~ezea het verachil in kostea pe~ kWh tuaaen een eenheid in be

laatingetoestand 1 en in een belastingstoestand Z. Daze kosten

kunnen uiteraard zowel positief ale negatief zijn.

Steeds uitgaande van een aantal machines van verschillende crootte

in een bepaalde belastingstoestand is dan onmiddellijk te bepalen

welke machines bij een belastingverschuiving af- of opgeregelei

moeten worden, teneinde met minimale kosten de gevraagde belasting

te l.veren.

Een voorbeeld moge de te volgen procedure verduidelijken.

Volgens de grafiek van b:l.jlage 6 geldt voor een ZOO MW eenheid.:

Verbruik bij een belasting van 80 MW

90 MW

100 MW

..
2410 kcal/kWh.

2369 "

2330 "

Dus voor AN lC 10 MW is DaNe bij opregelen van:

80 ... 90 MW

Voor een 100 MW .enheid geldt volgens d. grafiek van bijlage 6:



_ 11 _

Verbruik bij een belasting van 40 MW

50 KW

60 MW

Voor 6N = 10 MW bedraagt 6NC nu:

..
24405 kcal/kWh.

2384 "

2327 "

400-50 MW

5O-o0MW

3 7 7t.NC. (50.23~-40.2445).10 II: (11.92-9,78).10 .2.14.10 koa1.

to HC = (60.2327 - 50.23(4) .103= (13.96 - 11,92) .107= 2,04.107ko&1.

Het opregelen van een 200 MW aachine voor een belastingTerhoging vaa

90 -+100 MW is dus voordeliger dan het opregelen van een 100 MW machiae.

Opregelen van de grote machiae van 80 -'90 MW koet echter eYeaYeel

calorien ale het opregelen van de kleiae machine van 50-.&0 MI. In

dit geval i8 het onver8chillig welke machine opgeregeld wordt oa eea

belastingverhoging van 10 MW op te vangen.

Met betrekking tot AC kan het volgende opgemerkt worden:

Bij opregelen van laaglaet tot gunstigste produktie is AC negatie!.

Bij opregelen van gunstigste produktie tot vollaet isAC meestal

positiet.

Bij atregelen van vollast tot gunstigste punt isAC meestal

negatiet.

Bij afregel.n van gunstigste produktie tot laaglast ie~C positief.

In de omgeving van het punt met het laagste verbruig per kWh i.

tlC = 0; dan is M=constant.

:' Bij het gunstigste punt is de waarde van M echter niet minimum, hoe

wel het verbruik per kWh daar wel minimum is. M kan ook constant

zijn door eea toevallig samenepel van het verloop van C en ~C.

Om te gerakeD tot de meest economische belastingverdeling kan ..a

de volgende procedure toepassen:

I. Begin met de hoogste belasting in een bepaald eeizoen.

a. Gebruik makend van de mogelijkheden welke het machine

park biedt zijn dan diverse combinaties aogelijk oa
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het Yereiste Yeraogen iDclueief de Yerplichte

draaiende reserye van .~ te levere••

b. Controleer .elke variant de gUDstigste is, aadat

eventueel belasting is yerschoyen, maar gee.

machine voorlopig hoger dan 95% i8 belast.

c. Controleer het opvangen van een uitYal van de

grootste machine.

Mocht blijken, dat Yan een voldoende over.chot

sprake is, gan dan na of het loont om de grootste

machines vol te belasten.

II. Nachtbelasting.

Opmerking: Vermijd een machinestop van 3 uur of korter.

a. Neem het uur-minimum VaD de nachtbelasting en ga

uit van circa 40% gemiddelde last van de machines.

Schakel eventueel zoyeel vermogen af, totdat hier

aan is voldaan.

b. Verschuif de produktie tot de meeat economische

lastverdeling gevonden is; hierbij mag geen machine

lager dan 30% belast .orden. Bereken het daarbij

behorende totaal aantal cal. Noem dit aantal b.Y.

Cal.nacht 1.

c. Ga met stappen van 'en uur terug in de tijd. Ver

deel de gemiddelde uurbelasting op de meest econo

mische manier en noteer voor elk uur de som Yan de

marginale calorien.

d. Bepaal de volgende som:
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Verbruik in kcal ia het uur van (u~r - 0 -)

aach t IlinillU. (cal nacht 1) ~ a

Un uur vroeger: M., b

Verbruik in kcal van het uur 0 - 1

~
Een uur yroeger: M=c

Verbruik in kcal van het uur 0 - 2

Ga zo door tot aan het uur van geoorloofde

uitschakeling.

.. a + b

2a + b

::It a+ b+.

3a + Zb + c

Som I = -----------
Stopkosten = -----------
Totaal 80. = -----------

e. Herhaal de cyclua a tim d, nu echter met uitschakeling

van meer vermogen.

Dit levert: cal.nacht 2 en 80m 2.

Vergelijk de eventuele cal.WiDst met het verlies door

de hogere stopkosten.

Blijkt cal.nacht 2 voordeliger dan cal.nacht 1, ga

dan na of uitschakeling van DOg meer vermogen voor

deliger is dan cal.nacht 2. Zo ja, dan Dog meer uit

schakelen.

Blijkt cal.nacht 2 duurder dan cal.a.cht 1, ga daD

na of Minder uitschakelen econoaischer 1.

III. Ochtend opregel1ag.

a. Lees u1t de graf1eken van de dagbelaatingakrommen

de Aoogate ochtendbelasting af.
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b~ Schakel zOTeel machineTermogen m66r in, dat Toldaan

wordt aan de eis: draaiend Termogen = spits + 1%.
Zorg hierbij Toor een tijdige inschakeling, rekeninl

houdend met een opregelmogelijkheid Tan 1,5% TaD Tol

laat per ~nu.t.

c. Ga na, of het, .ede gelet op de belasting in volgende

uren econom1scher is oa .66r veraogen in te achakelen,

dan voor de ochtendspits strikt vereist is.

ap.erk1!1 i

Daar alle thermische eenheden geacht worden herverhitting te hebbe.

wordt het afregelen Tan een machine onder 40% ongaarne gedaan. Lager

dan 30% wordt niet toegepast, tenzij Toor z66r korte duur.
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3. Bedrijfsvoer1ng 1n de jaren 0 en 2.'

Steeeds zal er van u1tgegaan worden, dat gedurende het .1nter-,
seizoen 15 - 20% Tab het cipgestelde I118.ch1nepark ten gevolge TO

revisie. of anderazins Diet ter beschikking staat. Gedurende

de andere seizoenen zal 20 - 30% niet basch1k.baar zijn.

Naar de regals, beschreTen 1n het voorgaande hoofdstuk, .erden

de kosten in de jaren 0 en 2 berekend:

a. All"n thermisch bedrijf.

Jaar 0

Brandstof- Opstook- Totaal Ter- Totaal kosten
~erbruik 1n kosten ill bruik in per dac in

6 6 . 6 guldens.10 kcal. 10 kcaL 10 kcal.

GeJl.Zomer-
dag 101104 329 101433 710031,--

Gem.Najaars-
dag 124193 704 124897 874279,--,

Gem. Winter-
dag 128993 525 129518 906626,--

Gell.Voorj.
dag 121611 450 122061 854427,--

Globaal jaarTerbruik: 643.000.000.10 kcal.

Globale jaarkosten brandstof: f 301.100.000,--
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Jaar 2

Brandstot- Opetook- Totaal ver- Totaal ko.tell
verbruilt ill kosteD ill bruilt ill per dag ia

6 . 6 6 pldeD8.10 kcal. 10 kcal. 10 kcal.

Ge•• Zomer-
:dag 112973 61~ 113591 795137,--

.
Gea. Najaare-

dag 139111 103& 140147 981029,--

Gem.WiDter-
j

dag 144801 721 145522 1018654,--

Ge••Voorj.
dag 135920 671 136591 956137,--

Globaal jaarverbruiks 648.200.000.10 kcal.

Globale jaarkosten braDdstot: f 338.600.000,--

b. Met waterkrachtcentrale.

Vooruitlopend op de sameDstelliDg van de bedrijtsvoeriDgea 1.

de diverse jaren met en zonder Bogenaamde gepompte energie kan

reeds worden opgemerkt, dat de grootste besparing door het toe

passen van de IKC's voortspruit uit:

a) lagere iDversteriDgSkosten,

bt langere levensduur van een WKC ten opzichte

van een thermische centrale,

c) het besparen op opstookkoste••

Rekening houdende met de wenselijkheid om een WKC zo volledig

moge~ijk te benutten le.rt een andere beschouwing van de da.

belastingsgratieken, dat de capaciteit van het IKC 2 in e~
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geval te ~root is voor de jaren 0 en 2.

Immers, ,de WKC moet din ingezet worden, wanneer de dac

belastingegrafieken kortstondige hoge pieken bezitten.

'. Xot-tstondige hoge belastingen. vergen ofwel een belastiDg

graad van de thermische eenheden welke ligt voorbij het

gunstigste punt, ofwel het inschakelen van ..er veraoS-D.

Gezien de hoge opstookkoeten van een therm1eche eeDheid

loont het dan Diet oa het voor de piekbelasting -'6r ince

schakeld. vermogeD voor de meestal slechts ellkele uren

durende lagere belasting tussen twee pieken weer uit te

schakelen, zodat de machines dan beneden hun gunstigste

punt belast lopen.

Inschakelen van een WKC heeft tot gevolg, dat de belasting

van de thermische eenheden veel constanter zal verlopen,

zodat deze machines bijna steeds omtrent hun gunstigste

punt be last worden. De pieken van de dagbelastingsgrafiek

worden afgekapt door het inschakelen van de generatoren

van de WKC, terwijl de dalen gevuld worden door de extra

leverantie van thermische energie voor het pompbedrijf vaa

de WKC.

Ret effect, dat de WKC heert op het verloop van de theraische

belasting is duidelijk te zien in de grafiek van bijlage 17.

Bier is in de pelastinggrafiek voor het voorjaar gestreept

het verloop van de belasting van,de thermische eenheden

weergegeven bij inzet van de beide WKC's. De letters P en G

duiden pompbedrijf, respectievelijk generatorbedrijf van de

WKC aan.

Daar de pieken te laag zijn om de WKC 2 te gebruiken wordt

nagegaan de inzetaogelijkheid van d. WKC 1, waarbij, gelet

op de topbelaatingen in de diverse seizoenen, besloten wordt,

dat bet in elk geval aanbeveling verdient om gebruik te -.keD

van het goedkoop op te stellen extra 100 MW generatorvermogeD.

Aangezien aangenomen wordt, dat een besl1ssing dienaangaaDd.

in het jaar - ~ genomen moet worden is het - rekening houd.nde

met lever~ijden voor elektrische centrale. van 4 jaar - Diet

a.er mogelijk het geplande machinepark voor het jaar 0 te wij

zigeD.
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Pit geert a18 consequentie, dat aanacha! van de WKC in he'

jaar 0 pas loaend wordt, indlen uit de inzet een beaparial

aan brandatofkoaten voortTloeit, aangezien er geen winat te

boeken Talt uit rente en afschrijTi~g.

In het jaar - 4 kan nog wel inTloed worden uitgeoefend op de

aanachaf TaD aachines Toor Tolgende jaren.

lAdleD bealoten wordt tot het bouwen Tan de WKC dan zou dit

betekenen, d~t in het jaar 1 twee thermiache eenheden van
o.

200 MW en in het jaar 2 '6n therm1sche eenheid van 200 MW niet

behoeven te worden gekocht.

Ret thermische machinepark zou er dan uit ko.en te zien zoala

aangegeven in tabel V.

Tabel V.

Jaar 300 MW 200 MW 100 MW 50MW

0 - 5 34 15
1 - 5 34 14

2 - 6 34 14

3 ? ? 34 14

Een punt van overweging zal DOg moe ten zijn of door de samen

werking Tan thermische en hydraulische opwekking het eventueel

verantwoord wordt in het jaar 3 reeds een machine van 300 MW

op te stellen in plaats van de geplande 200 MW eeDbeid.

Voor de WKC 1 zijn de volgende cijfers belangrijk:

Waterinhoud bekkeDf 3,5 u.r x 500 MW = 1750 KWh.

Bij 100 MW extra generatorvermogen i8 een topa!n..e van 600 HI

mogelijk. Pompvermogen 65% van het priaair generatorver-agen,

dUB maxiaaai 0,65 x 500 = 325 MI. Bij een oTerall-rendement

Tan 76% Tergt het volledig Tolpo.pen Tan het bovenste bekke.

dan in totaal 2300 KWh.
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Op dezelfde manier ala dit Yoor all"n tbermiach bedrijt

geachiedde worden nu de brandstofkosten berekend indien de

iKe 1 wordt ingezet:

Jaar 0

Brandstot- Opstook- Totaal Yer- Totaal kosten
verbruik in kosten in bruik in per dag in

6 6 6
guldens.10 kcal. 10 kcal. 10 kcal.

Ge•• Zoaer-
dag 101846 164 102010 714010.--

Gem.Najaare-
dag 124920 - 124920 874440,--

Gem. Winter-,
:

dag:_ 129509 - 129509 906563,--

Gem. Voor j.
dag 121605 - 121605 851235,--

..,

6Globaal jaarverbru1k: 43.200.000.10 kcal.

Globale jaarkosten brandstofverbruik: f 301.200.000,--

Jaar 2

Brandetof- Opstook- Totaal ver- Totaal koaten
verbruik in koeten in bruik in per dag in

6 6 6 guldens.10 kcal. 10 kcal. 10 kcal.

Ge•• Zoaer-
dag 113530 - 113530 794710,--

Gem.Najaara-
dag 1401b4 - 140164 981148.--

Ge•• Winter-
.dag 145532 - 145532 1018724,--

Gem.Voorj.
.

dag 136621 - 136621 956347,--
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Globaal jaarverbruik: ~8.200.000.106koal.

Globale jaarkosten brand8tot: f 337.600.000,--

Conclusieel

In het jaar 0 zou gemengd bedrijf hebben geresulteerd in een te

verwaarlozeD brandstotverlies.

Aangezien de poet rente en afschrijving door het aanachatten YaD

de WKC zonder aogelijkheid tot besparing op de aan8chat van ther

mieche eenheden tot een aanzienlijk verliea zal leiden, wordt be

sloten de WKC 1 Diet in bedrijt te stellen in het jaar O.

Opgemerkt dient te worden, dat, indien het jaar van bealisaing

niet in het jaar -4 gelegd ware, de winat aan rente en arachrijYing

door beeparing op de thermische eenheden - zoals nader uiteengezet

in hootdstuk 7 - van dien aard zou zijn, dat het relatief ODaan

zienlijke brandsto.!~erlies het in bedrij! stellen van de WKC 1

in het jaar 0 Dial in de weg zou hebben geetaan.

In het jaar 2 is het verschil in brandstofverbruik bij bedrijts

voering, met' 8n zonder WKC praktisch nihil. Er ontstaat echter .en

aanzienlijke winst aan rente en atschrijving. (Zie Htd8t. 7)

Op grond van deze cijters wordt dan beeloten de WKC 1 in het jaar 1

in bedrijr te nemen. Weliswaar zal er een verlies ontstaan door ee.

te verwachten iets hogere post brandstotten, doch, dit verlies wordt

ruimschoots gecompens8erd door de boekwinst op rente en afschrijYiaa.

In de tabel IX op pagina 32 zijn opgenomen de maximum en miniaua

belasting van de grootste machine8.

Gezien de hog. nachtbelasting van de grote machine8 in de jaren 2,

3 en volgende bij in gebruik name van de WKC 1 is het regeltechnisch

verantwoord om over te gaan tot vervroegde aanacha! van een 300 KW

eenheid in het jaar 3.

Wel zal dan in voorkomende gevallen in de spite extra generator

vermogen in de WKC mee moeten draai8n als reserve om enel op te

kunnen regelen bij eventuele uitval van een 300 MW machine.
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Ret thermiech. machin.park komt er nu ale Tolgt ui~ te zi•• :

Tabel VI.

Jaar }OO MW 200 MW 100 MW 50MW

0 - 5 34 15
1 - 5 34 14

2 - 6 34 14

3 1 6 34 14
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4. BedrijfsYo.ring in de Jaren 3 tim 7.

In het jaar -4 werd besloten tot het in bedrijf nemen VaD de

WKe 1 in het jaar 1.

De berekeningen voor bet jaar 4 leveren als resultaat:

Jaar 4.
~

a. All"n thermiscb.

Brandstot- Opstook- Totaal ver- Totaal ko sten
verbruik 1Jl k015ten ia bruik in per dag ia

6 6 610 kcal. 10 kcal. 10 kcal. pldene.

Gem.Zo.er-
dag 124904 796 125700 879900,--

Gem.Najaare-
dag 153209 1229 154438 1081066.--

G••• Winter-
dag 159940 ~21 160761 1125327,--

Gelll.Voorj.
dag 150341 ~14 151155 10580~5.--

Globaal jaarverbru1k: 53.300.000.106 kcal.

Globale jaarkosten brandstot: f 373.000.000.--
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b. Therlldach + waterkrachtcentrale.

Brandstot- Opstoolt- Totaal Ter- Totaal ko"e.
Terbruik 1Ja ltosten iA brulk in per dac 1a

6 6 6
10 ltcu. 10 ltcal. 10 kcal. gul.den.

Gell.Zomer- 12609~ - 126098 88&886,-
dag

Gell.Najaars- 154796 111 154907 10ts4349,-
dag

.
Gell.Winter- 161172 111 1612~3 112~9~1,--

dag

Gell.Voorj. 151467 111 15157~ 10610J+.6,-
dag

6Globaal jaarverbruik: 53.500.000.10 kcal.

Globale jaarkosten brandstof: f 374.500.000,--

Daar het hogere cal.verbrulk van de bedrijfsvoering met WKe

ten opzichte van het uiteluitend therm1sch bedrijf wor4t Ter

oorzaakt door het feit dat de bestelling van grotere machines

wordt uitgeste~d, wordt AU besloten om vroege~ grotere machi

nes te bestel~en.

Niet besteld worden derhalTe de geprojecteerde 200 MW machinea,

die in bedrijt zouden komen in het jaar 6, doch in plaats daar

van 2 machines van 300 MW. De bestelling Toor het jaar 7 van

tweemaal 300 MW kan gewoon doorgaan.

Door deze mutaties ziet het machinepark voor de jaren 0 tIll 7
er nu uit ale in tabel VII aangegeven.
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Tabel VII.

Jau 3OO'MW 200 MW 100 MW 50MW

0 - 5 34 15
1 - 5 34 14
2 - 6 34 14

3 1 6 ,34 14
4 1 7 34 13
5 2 8 34 11
6 4 8 33 10

7 6 8 32 /j

Voor het j,ar 6 luiden nu de eijfers betr.tfende de bedrijfe

vo.rillg:

Brandstof- Opetook- Totaal ver- Totaa! k08tell
verbruik ill kosten in bruik ill per dag in

6 6 6 gu].d.ne.10 keal. 10 kcal. 10 xeal.

G••• Zomer-
dag 138516 1029 139545 976815,--

Ge••Najaars-
dag 170592 1221 171813 1202691,--

Gea. Wint er-
dag 177686 1150 178836 1251852,--

Gem.Voorj.
dag '166961 929 167890 1175230,--

6Globaal jaarverbru1k: 59.200.000.10 kcal.

Globale jaarkosten brandstof: f 414.600.000,--
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b. ae.engd Bedrijf.

Brandstof- Opatoolt- !otaal Ter- 'rot.al koat••
Terllrull ia koeten i. bruilt in per dac iJa

6 6 106 kcal. pldeA8.10 kcal. 10 kcal.

GeIl.Zoll8r-
daB 139608 329 139937 979559.--

Gem.Najaare-
dag 171553 111 171664 1201648,--

Gem. Wint.er-
dag 178703 111 178814 1251698.--

Gem.Voorj.
dag 167673 111 167784 1174488.--

6Globaal jaarverbruik: 59.200.000.10 kcal.

Globale jaarkosten brandstof: f 414.700.000.--

Ook in het jaar 6 veroorzaakt de inzet van de WKC ondanke de be

sparing aan opstookkosten toch een klein Terlie. aan brandstof

koeten. Dit verliee wordt echter ruimschoots gecompen.eerd door

de winet aan rente en afechrijving (Zie Ufdst. 7).
OTerduidelijk blijkt hier, dat het gebruik van een gepoapt WlC

ongunatig ie Toor de zomerbelasting. Zou men besluiten de WKC

gedurende het zomerseizoen Diet volledig te benutten, dan zou

er in het jaar 6 beslist sprake zijn van winet bij gemengd bedrijf.

De Traag of in de zomerperiode geen of weinig gebruik TaD de WKC

gemaakt kan worden, hangt af van de in die periode beschikbare

thermieche eenheden, dus van het revieieprogramma.
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5. Bedrij!syoerins na het jaar 7.

Op grond van gelijksoortige overwegingen ala leidden tot het

besluit om de WKC 1 in het jaar 1 in bedrij! te stellen, wordt

besloten o. de WKC 2 in het jaar ~ in bedrij! te ne.en. Ook hier

zal, gelet op de spitsbelastingen, gebruik gemaakt worden VaD de

mogelijkheid om extra generatorYermogen tot 150 MW op te stellea.

Dit besluit voert .ederom tot belangrijke mutaties in het ther

mische machinepark.

Ten behoeve van het jaar 8 .orden geen nieu.~ thermische eeDbeden

aangescha!t.

Rekening houdende met de thans ter bescbikking staande grote

regelmogelijkheid via de beide WKC'. wordt besloten tot vervroeg

de aanscha! van een 400 MW machine over te gaan in het jaar 9.
De door de grote WKC overbodig geworden aanscha! van thermi.che

eenheden wordt gerealiseerd door uitsluitend a! te zien van het

bestellen van eeJ evenredig aantal VaD de relatief dure 200 KW

eenbeden.

Een totaaloverzicbt van het door bet in bedrij! stellen van de

beide WKC's gewijzigde machinepark is te vinden in tabel VIII

op pagina 27.

De voor de bedrijfsvoering van belang zijnde gegeven betref!ende

de WKC 2 zijn:

Waterinhoud bekken: 3,5 uur x 700 MW = 2450 KWh. Bij 150 MW extra

generatorvermogen kan zo Bodie een tope van 850 MW a!gegeven worden.

Pompvermogen 65% van het primaire generatorvermogen, dUB maximaal

0,65 x 700 = 455 MW. OTerall-rendement 76%.

Volledig volpompen Van het bovenste bekken vergt dan in totaal:
100
~ x 2450 = 3225 KWb.

Verwacht mag worden, dat het in gebruik nemen van de WKC 2 in de

beginjaren dezel!de consequenties voor bet brandsto!verbruik hee!t

als het geval was bij het in dienst stellen van de WKC 1. Verwacht
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Tabel VIII.

Jaar 500 MW 400 MW 300 MW 200 MW 100 MW 50MW MW

0 - - - 5 34 15 -
1 - - - 5 34 14 .1
2 - - - 6 34 14 1

3 - - 1 6 34 1~ 1
4 - - 1 7 34 13 1

5 - - 2 8 34 11 1.
6 - - 4 ~ 33 10 1

7 - - 6 8 32 8 1
8 - I - 6 8 32 6 2

9 - 1 6 . 8 31 6 2

10 - 2 7 9 30 4 2

11 - 2 8 11 29 2 2

12 - 3 9 11 28 - 2

13 - 4 10 11 27 - 2

14 - 6 10 11 26 - 2

15 1 6 11 12 24 - 2

16 1 7 12 12 22 - 2

17 2 9 12 12 20 - 2

18 3 9 14 12 16 - 2

19 3 10 14 13 14 - 2

20 4 10 16 15 10 - 2
,
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mag dus worden, dat in ~e beginjaren eventueel een - relatief

klein - hoger brandstofverbruik zal optreden, hetgeen in latere

jaren zal omslaan in een zekere winst.

Ter controle worden de jaren 12 en 18 berekend.

Jaar 12.

Brandstof- Opstook- Totaal ver- Totaal kosten
verbruik in kosten in bruik in per dag in

6 6 6
guldens.10 kcal. 10 kcal. 10 kcal.

Gem.Zomer- 194269 1900 196169 13731l:S3,--
dag

Gem.Najaars- 238421 2986 241407 1689849,--
dag

Gem.Winter- 24787l:S 2679 250557 1753899,--
dag

Gem.Voorj. 23320l:S 2721 235929 1651503,--
dag

6Globaal jaarverbruik: 83.200.000.10 kcal.

Globale jaarkosten brandstof: f 582.200.000,--
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•b. Thermisch + beide waterKrachtcentralee.

Brandstot- Opstook- Totaal Ter- Totaa! koete.
verbruik in kosten in bruik in per daa ill

6 6 6 guldens.10 kcal.. 10 kcal. 10 kcal.

Gem.Zomer-
dag 194830 900 195730 1370110,--

Gem.Najaare-
dag 240251 129 240380 1682660,--

Gem.Winter- .
dag 249636 221 249857 1748999,--

Gem.Voorj.
dag 234116 - 2341116 1638812,--

6Globaal jaarverbruik: 83.800.000.10 kcal.

Globale jaarkosten brandetot: f 579.700.000,--
;

In het jaar 12 dragen due alle seizoenen tijdens gemengd bedrijt

bij tot een lager Yerbruik. Over het gehele jaar wordt een winet

geboekt op het brand8tofTerbruik Tan ruim f 2.500.000,--
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Jaar 18.

a. Al166n thermiech.

Brand.stof- Opetook- Totaal ver- Totaal kosten
verbruik 1n $osten 1n bruik 1n per dag 11l

6 6 6 guldens.10 kcal. 10 kcal. 10 kcal.

Gem.Zomer-
dag 274525 2993 277518 1942626,--

Gem.Najaare- .
dag 335456 4814 340270 23t)1890,--

Gem. Winter-
dag 348~45 4679 353224 2472568,--

Gem.Voorj.
dag 32~216 4164 332380 2326660,--

6Globaal jaarverbru1k: 117.300.000.10 kcal.

Global. jaarkosten brandstof: f 821.100.000,--

b. Gemengd bedrijf.

Brandstof- Opetook- Totaal ver- Totaal kosten
verbruik 1n kosten 1n bruik 1n per dag in

6 6 6 guldens.10 kcal. 10 kcal. 10 kcal •
.

Gem.Zomer-
dag 276369 1479 277t)48 1944936,--

Gem. Najaars-
dag 337~66 1471 339337 2375359,--

Gem. Winter-
dag 350287 2214 352501 2467507,--

~

Gem.Voorj.
dag 328234 14~6 329720 230~040,--

6Globaal jaarverbruik: 116.900.000.10 kcal.

Globale jaarkosten brandstof: f t)1~.600.000,--
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De winst op brandstofverbruik blijkt in het jaar 18 te zijn op

gelopen tot ruim f 2.500.000,-- ondanks een klein Terlies in het

zomerseizoen.

Ret Terl1ea in het zomeraeizoen is te wijten aan een co.binatie

Tan gunstige afschakelmogeiijkheid b~j uitsluitend thermisch be

drijt en ongunatige afschakelmogeiijkheid bij gemengd bedrijt.

In het jaar 1~ moeten gedurende de nacht enkele machines Tan

300 MW uitgeschake~ word~n. Deze groTe wijze van afschakelen

leidt tot bOTengenoemd nadelig resultaat in het zomerseizoen.

Wat opTalt is, dat de opstookkosten in de loop der jaren een

relatieTe stijging vertonen ten opzichte van het brandstotTerbruik.

Zo groeit het aandeel van de opstookkosten in het totaal verbruik

van ca. 0,4% in het jaar 0 tot ruim 1,2% in het jaar 18. Dit wordt

veroorzaakt door het in bedrijf stellen Tan steeds meer en grotere

machines. Hierdoor daalt het brandstofTerbruik per geleTerde MW,

terwijl de opstookkosten constant blijTen. Bovendien kan de reeds

gememoreerde groTe wijze van afschakelen de opstookkoaten onToor

delig beInvloeden.
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Maximum en minimum belasting van de grootste machines.

Tabel IX.

All"n thermisch Gemengd bedrijf

Jaar SeizoeD Max.bel. Min. bel. Max.bel. Min. bel.
in " in " in " in "

0 Zomer 94 59 95 85
Najaar 94,5 53 95 85
Winter 94,5 41 94,5 85
Voorjaar 94 45 94 85

2 Zoaer 94 58,5 94,5 85
Najaar 94,5 52,8 95 ~5

Winter 94 41,4 94 85
Voorjaar 95 47,1 94 85

4 Zomer 99 65 100 84
Najaar 100 71,7 100 84

Winter 100 53,3 90,3 84

Voorjaar tOO 73,3 100 80

6 Zomer 97,3 71,7 97,7 71,7
Najaar 100 71,7 100 71,7
Winter 100 55 100 65
Voorjaar 100 70 98,3 65,

12 Zome'r 96,5 61,2 95 73,7,
61,3 96,5 68,7Najaar 100

Winter 100 61,9 96,3 66,3
Voorjaar 99 61,3 96,3 66,3

18 Zomer 93 55 92,6 64

Najaar 93 51 93,6 63
Winter 94 57 92,6 63
Voorjaar 93 51 91,1 59
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6. Ret brandetofYerbruik.

In onderstaand~ tabe~ X zijn de Yerbruikscijfere OYer de jareD

0, 2, 4, 6, 12 en 1~ .eergegeYen. In de laatete kolom is uit het

aantal verbruikte kcal gemiddeld oyer een jaar en het daaryoor

geleYerde aantal MWh het brandstofYerbruik per kWh berekead.

a. Uitsluitend thermiech bedrij!.

TABEL X.

Jaar Gem.dag- Geleyerde energie Verbruik
yerbruik iD aan coneumenten in ia

6 KWh kcal/kWh.10 kcal.

0 119.000 52.700 2265,6

2 134.000 59.300 2259,1

4 148.000 ·65.900 2246,5

6 164.500 73.800 2229,8

12 231.000 105.400 2191,3

18 "25.800 150.300 2167,S

b. Ge~ngd bedrij!.

Tabel XI.

Jaar Gem.dag- Geleverde energie Verbruik
Yerbruik in aan consumenten in in

6 6 kcal/kWh.10 kcal. 10 kcal.

0 119.500 52.700 2260,1

2 133.900 59.300 2259,1

4 14~.bOO 65.900 2255,6

6 164.500 73.~00 2230,2

12 230.000 105.400 21~1,8

18 324.&>0 150.300 2161,2
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De resultaten zijn samengevat in de grafiek van bijlage 13.

Met uitzondering van de periode tot het jaar 6 blijkt het ver

bruik per kWh bij gemengd bedrijf steeds voordeliger te zijD

dan bij alleen thermisch bedrijf.

De grootste winst komt Diet zo zeer direct uit de hogere gemid

delde belasting Tan de machines voort, doch veeleer uit de aaD

zienlijk lagere opstookkosten. Immers de winst ten gevolge TaD

de hogere gemiddelde belasting van de thermische eenheden wordt

grotendeels te niet gedaan door het lage rendement van de WoKC.

De lagere opstookkosten resulteren uit het tweeledig effect Tan

de WKC. Immers, gedurende de dag is het in te zetten thermische

vermogen inclusief de 7% draaiende reserve lager, terwijl ge

durende de nachtelijke uren de belasting hoger is. Juist dit Ter

schil is bepalend voor het vermogen, dat gedurende de nacht afge

schakeld moet worden.

Naarmate de belastingen in latere jaren groter worden dient de

WKC in hoofdzaak;om gedurende '~n of meer uren de uiterst onren

dabele pieken an de dagbelasting af te kappen. In de grafiek

volgens bijlage 13 neigen dan ook de lijnen die het brandstof

verbruik bij alleen thermisch en bij gemengd bedrijf aangeven

naar elkaar toe. Dit betekent, dat de WKC relatief steeds Minder

ihvloed op het brandstofverbruik zal hebben. Wel mag verwacht

worden, dat de bedrijfsvoering met WKC steeds goedkoper zal zijD

dan de bedrijfsvoering zonder WKC.

Het gebruik van steeds grotere thermische eenheden heeft tot ge

volg een dalend verbruik per kWh. Aanvankelijk is deze daling

vrij sterk ten gevolge van het geleidelijk verdwijnen van de

uiterst onrendabele machines van 50 MW en 100 ~N. Door het ste.ds

toenemend gebruik van hoogbelaste grotere machines met een aan

zienlijk lager brandstofverbruik wordt het brandstofverbruik per

kWh steeds lager.

De grafiek van bijlage 13 toont duidelijk, dat de krommen, die

het brandstofverbruik per jaar representeren steeds vlakker gaaD

lopen. Uiteindelijk zullen zij een bepaalde asymptotische waarde
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bereiken. welke in elk geval hoger zal liggen dan het kcal/kWh

verbruik van de grootste machine bij gunstigste last. In het

jaar 20 ligt het br~ndstofverbruikechter reeds lager dan het

minimum verbruik van een 200 MW eenheid. indien de bedrijfa

voering g.schiedt met beide WKC's.

Uit het voorgaande blijkt welt dat met behulp van de brandstof

opstookkosten niet veel winst of verlies uit de WKC's te ver

wachten valt.

Er is een tendens. dat WKC's in latere jaren goedkoper uitvallen;

echter de verschillen blijven binnen de 5 o~o en zijn dus echt

niet significant.

Een beslissing omtrent het al dan niet aanschaffen van de WKC's

zal dan ook pas genomen kunnen worden aan de hand van de cijfers

betreffende rente en afschrijving.
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7. Rente en afschrijvinl.

Een belangrijk argument om te beslissen tot het bouwen van een

WKC ove~ te gaan zal gevormd worden door een eventuele besparing

op rente en afschrijving.

Doelbewust werd bij de veranderingen, welke het machine park bij

inzet van e~n ot beide WKC's volgens voorgaande hoofdstukken

moest ondergaan gekozen voor besp.ring op de aanschaf van 200 MW

thermische eenheden t daar de investeringekosten per kW voor de.e

machines aanzienlijk hoger zijn dan voor grotere eeDbeden.

Bovendien bleek het elke maal bij het in gebruik nemen van een

WKC zelfs, profiterend van de regeltechnische voordelen van de

WKC, mogelijk te zijn tot vervroegde aanschaf van grot ere eenheden

over te gaan, terwijl het ook nog mogelijk bleek eokele 200 MW

thermische eenheden te vervangen door grotere thermische machines.

Bij deze beslissingen werd steeds rekening gehouden met het teit,

dat gestreetd meest worden naar een minimalisering van de inves

teringekoslen per kW.

Zo iaat zich de betekenis van het besluit tot vervanging van

3 x 200 MW in het jaar 6 door 2 x 300 t-lW becijferen op een beeparing

aan investeringakoeten van:

6 6
300.10 - 255.10 = f 45.000.000,--

Beschouw thane echter allereerst d. beeparingen welke direct het

gevolg zijn van de vervanging van 200 MW eenheden door de WKC.

De kosten voor de WKC 1 bedragen f 400,-- per kW geInstalleerd

vermogent terwijl het extra generatorvermogen f 100,-- per kW

koet.

Voor een totaal opgesteld vermogen van (500 + 100) MW is hiervoor

een bedrag benodigd van:

4 3 3 6500. 00.10 + 100.100.10 = f 210.10

De afschrijving bedraagt 2% per jaar = f 4,2.10
6

•
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De rentalast is gefixeerd op 5%.

Over het eerste jaar is derhalve aan rente en afschrijving een

bedrag verschuldigd van 4,2.106
+ 10,5.106 = f 14,7.106•

Aangezien besloten werd de WKC 1 in het jaar 1 in bedrijf te

stellen, kon voor dit jaar de bestelling van 2x200 MW thermisch

vermogen achterwege blijven. Deze 2x200 MW thermische machine.

zouden gekost hebben: 400.500.103 = f 200.106•

De afschrijving van 4% op thermische eenhedan komt voor deze
6machines overeen met een bedrag van f 8.10 ; de rente ad 5% met

een bedrag van f 10.106 voor het eerste jaar. In tot.al voor
6rente en afschrijving due f 18.10 •

Ret besluit tot het bouwen van de WKC 1 in het jaar 1 levert in

dat jaar dus een beeparing aan rente en aflossing van f 3.3.106•
Ret verlies, dat op het brandstofverbruik werd geleden valt b1j

dit voordeel in het niet.

Voor het jaar 2 betekent het in bedrijf nemen van de WKC 1 in

het jaar 1, dat opaieuw bespaard kan worden op de aanschaf van

een 200 MW thermische eenheid.

Rierdoor is de totale beeparing in het jaar 2 reeds:

666 6
17,6.10 + 9.10 - 14,49.10 = f 12,11.10 .

Het effect dat hiervan uitgaat wordt geIllustreerd in de graf1ek

van bijlage 14.

In deze grafiek is uitgezet de jaarlijkse besparing aan rente en

aflossing, als gevolg van het bouwen van de beide WKC's. De sprong

in het jaar 8 wordt veroorzaakt door de aanechaf in dat jaar van

de WKC 2.

In figuur 2 op bladzijde 38 is schematisch het effect van de .1e

selwerking tussen thermische eenheden en een WKC aangegeven.

Weli~waar is de helling van de lijn welke het per jaar benodigde

bedrag voor rente en afschrijving bij thermisch bedrij! represen

teert aanzienlijk steiler dan de lijn die de rente en afschrijv1ng

voor de WKC weergeeft, zodat deze rechten elkaar uiteindelijk sul

len snijden, maar hierbij dient bedacht te worden, dat na 25 jaar
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de thermische machines vervangen moeten worden, terwijl de WKC

dan tenminste nog 25 jaar meegaat. Slechts gedurende enk'ele

jaren zal het voor rente en afschrijving benodigde bedrag voor

thermische centrales lager zijn dan voor een WKC.

Zonder meer kan dus gesteld worden, dat zelfs indien gemengd

bedrijf enig verlies zou opleveren aan brandstofkosten, de be

sparing aan rente en afschrijving van die grootte-orde is, dat

gemengde bedrijfsvoering te prefereren valt boven uitsluitend

thermisch bedrijf.

Hetgeen gesteld is voor de WKC 1 geldt eveneens voor WKC 2.

Wel zijn de investeringskosten van de WKC 2 hoger dan die van

de WKC 1, doch ook hier lager dan voor een gelijkwaardig ther

misch vermogen in 200 MW machines.

De investeringskosten voor de WKC 2 bedragen:

3 3 6700.450.10 + 150.100.10 = f 330.10 •
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Een gelijkwaardig thermisch vermogen zou koeten:

3 6850.500.10 = f 425.10 •

Ook hier levert de combinatie van lagere investeringkosten en

tweemaal zo lange levensduur van de WKC ten opzichte van d.

thermische centrale een zo aanzienlijk voordeel, dat eventuel.

brandetofverliezen in de beginjaren Van in bedrijfstel~ng

m6fr dan gecompenseerd worden.

Om tenslotte ook de reeds aan het begin van dit hoofdstuk ge

memoreerde besparing als gevolg van de vervang1ng van 200 MW
machines door grotere machines en de vervroegde aanschaf van

!
grotere machines duidelijk te lAten uitkomen is voor de jaren

0, 2, 4, 6, 12 en 1~ de totale besparing aan rente en afschrijving

berekend door de waarde van de machineparken volgene de tabellen

I en VIII met elkaar te vergelijken.

Tabel XII.

Jaar Rente en Afschrijving Besparing
Therm.bedrijf Gelllengd bedrijf

f 10
6

f 10
6

f 10
6

0 190,55 190,55 0
2 214,90 202,790 . 12,11
4 222,375 210,990 11,385
6 251,985 237,330 14,655

12 357,570 326,090 31,480
18 475,390 449,430 25,960

Tenslotte werd'uit de brandstofkosten en de kosten van rente en

atschrijving de gemiddelde prijs in centen per kWh bepaald.
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a. Thermiecb bedrijf.

Tabel 1111.

Jaar Brandstof- Kosten Rente + Prijs ill
kosten in afschrijving centeD/kWh.

f 10
6

f 10
6

0 301,082 190,550 2,5895
2 337,586 214,900 2,5880
4 372,995 222,375 2,5100
6 414,593 251,9~5 2.5095

12 582,159 357.570 2,4760
18 821,137 475,390 2.3960

b. Gemengd Bedrijf.

Tabel XIV.
I

Jaar Brandstof- Kosten Rente + Prijs in
koeten in afschrijving centen/kWh

f 10
6

f 10
6

0 301.082 190.550 2,5895
2 337.5~4 202,790 2,5313
4 374.513 210.990 2,4684
6 414,664 237,330 2.4546

12 579,652 326,090 2,3865
18 81~,626 449,430 2.3434

(all.en
thermisch)

Het resultaat van tabel XII en XIII werd in de grafiek van bijlage

15 we.rgegeven.

Eens te meer blijkt uit het verloop van de getekende krommen, dat

de invloed van de IKC met h.t stijgen van het vermogen in de loop

der jaren steeds geringer wordt.
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Wel mag ook DU geconcludeerd worden, dat bedrijfsToering met

WKC steeds goedkoper zal blijken dan Uitsluitend theratach

bedrijf.
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8. Slotbeschouwing.

Volgens het gestelde in hoofdstuk 1 is bij de voorgaande be

schouwingen geen rekening gehouden met variabele factoren ale

personeelskosten en onderhouds- en revisiekosten.

Hoewel van secundair belang zijn dit toch kosten waaraee bij de

beslissing omtrent het al of Diet aanschat~en van een WKC rekening

dient te worden gehouden.

Voor de bediening van een WKC is een aanzienlijk kleine~ perso

neelsbestand vereist dan voor een thermische centrale. Dit zal

een verlagend effec~ hebben op de bedrijtskosten.

Door de veel gelijkmatiger belasting van de machines, zowel over

dag als 's-nachts, en het belangrijk geringer aantal malen dat

een ma~hine gestopt moet worden, zullen ook de onderhouds- en

revisiekosten een dalende tendens vertonen.

Daar, waar ook deze factoren wijzen op een - onder de geschetste

omstandigheden - voordeliger bedrijfsvoering bij gemengd bedrijt

kan niet anders dan besloten worden om over te gaan tot het be

nutten van de door de natuur gegeven aogelijkheid tot het bouwen

van de gepoapte waterkrachtcentrales.
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