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Toelichting bij de afstudeer-opdracht.

In 19?5 is op de Technische Hogeschool Eindhoven gestart met het

inter-afdelingsproject "Systeemstudies op het gebied van de Energie

problematiek".

In dit projekt zijn vertegenwoordigd:

afd. Werktuigbouw, vakr;roep Warmte en Stromingstechniek (prof. v. Koppen)

afd. Elektrotechniek, vakgroep Directe Omzetting (prof. Rietjens)

afd. Bedrijfskunde, vakgroep Organisatiekunde (dr. de Leeuw)

onderafd. Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen (prof. Wemelsfelder)

Doel van het projekt:

In eerste instantie onderzoeken, of er een systeem of procedure

gevonden kan worden, om tot een objectieve afweging te komen van

allerlei aspecten van de energievoorziening; dit ten behoeve van een

door de nederlandse regering te voeren energiebeleid.

De afdeling Werktuigbouw heeft reeds een bijdrage geleverd in de vorm

van het afstudeerwerk van E.BUter. Dit werk ligt vnl. op het gebied

van de analyse van energiestromen in energiedragers, produkten en

grondstoffen in de nederlandse samenleving.(lit. B 1)

De afdeling Bedrijfskunde start weldra met een onderzoek naar de

mogelijkheden van belnvloeding van het energieverhruik.

Het is de bedoeling, dat de bijdragen worden gelntegreerd tot een

geheel, waarbij nagegaan zal worden, wat het aandeel van de THE zou

kunnen zijn in een te starten nationaal Systeemstudies-projekt.
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Samenvatting.

Dit rapport Yormt de neerslag van het zoeken naar een model, dat

verbanden en ontwikkelingen in de nederlandse energiehuishouding

kwantitatief kan beschrijven. Dit zoeken naar een model gebeurt in

het kader van systeemstudies op het gebied van de energieproblematiek.

Eerst wordt een overzicht gegeven van bestaande modellen en

technieken, die gebruikt zijn in het kader van de energieproblematiek.

Daarna wordt de ontwikkelingsweg naar een eigen model geschetst en

verklaard, waarbij de wisselwerking tussen model, beschikbare gegevens

en gewenste toepassing tot uiting komt.

Tenslotte wordt met het uiteindelijk ontworpen model (schema + reken

programma) een onderzoek gedaan naar de consequenties van een scenario,

dat beschreven wordt in het rapport "Energie '76" van de LSEO (*).

Dit scenario gaat uit van een geleidelijke afname van de groei van

het primaire energieverbruik; met behulp van het ontworpen model wordt

nagegaan, wat de consequenties zijn voer de hoeveelheden energie in een

aantal eindvormen en welke knelpunten er in de energievoorziening kunnen

ontstaan. De eindvormen van energie, die hier onderscheiden worden, zijn

gekozen aan de hand van de met energie te verwezenlijken doeleinden.

Aanbevelingen voor verder onderzoek volgen tot besluit.

In de appendix wordt nog een algemene methode gegeven, om de potentiele

bijdrage van een nieuwe energiebron te bepalen. (Appendix B)

Hierbij worden systematisch alle aspecten van een energieleverend

systeem hehandeld.

Deze methode wordt toegepast op het invoeren van zonne-energie voor

huisverwarming + warmwatervoorziening en op het invoeren van windenergie

t.b.v. elektriciteitsopwekking.

* LSEO Landelijke Stuurgroep voor Energie Onderzoek
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1. Inleiding.

Tot voor kort werd de energievoorziening vooral als een eeonomiseh

probleem gezien: hoe kon er worden voorzien in een groeiende behoefte

aan energie tegen een zo laag mogelijke prijs.

Consequenties van deze zienswijze waren o.a.:

ineffieiente- maar goedkope eonversie-apparatuur bij de eindverbruiker

nadruk op gemakkelijk hanteerbare fossiele brandstoffen, zoals

olie-produkten en vooral gas

minimaal geIsoleerde huizen

stimulering van het verbruik door de tarief-struetuur

snelle geplande uitputting van ons aardgas

steeds verdergaande sehaalvergroting bij geeentraliseerde

eonversie-proeessen (eentrales en raffinaderijen)

vervangen van (dure) arbeid door (goedkope) energie

Sinds een paar jaar groeit er eehter het besef, dat er meer aspecten

aan de energievoorziening zit ten. liit allerlei publikaties komen de

volgende vragen naar voren:

-- Zijn er grenzen aan het energie-verbruik en waar zouden die dan lig-

gen? Wordt het energieverbruik tenslotte begrensd aan de aanbod-zijde

of aan de verbruiks-zijde?

Waardoor stijgt de vraag naar energie eigenlijk? Hoe is het ver

band met economische en maatschappelijke factoren?

Welke nieuwe energiebronnen kunnen we gaan benutten, welke bijdrage

kunnen ze leveren tegen welke prijs en wanneer?

Hoe kunnen we de besehikbare energie efficienter benutten, wat zijn

de kosten aan geldinvesteringen en energie-investeringen in verhouding

tot de besparing?

Hoe kwetsbaar is onze energievoorziening? Hoe kunnen we voorkomen,

dat we op een zeker moment geen keus meer hebben t.a.v. de te benut

ten energiebronnen?

Hoe kan het verhruik gestuurd worden; met wettelijke beperkingen,

prijs-mechanisme, subsidies?

Hoe moeten we de schaarse geldmiddelen verdelen over onderzoek op

het gebied van de energievoorziening: naar onderzoek naar de mogelijk

heden van energiebesparingen, naar onderzoek van nieuwe bronnen, naar

onderzoek t.b.v. efficiency-verbeteringen?
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Uit al deze vragen komen een aantal nieuwe aspecten naar voren van de

energievoorziening:

- uitputbaarheid van fossiele brandstoffen

kwetsbaarheid van onze energievoorziening

invloed op het milieu, beperkt ineasserings

vermogen van het milieu

- nauwe samenhang tussen economie en energieverbruik

- de lange tijd en enorme kosten, die nodig zijn om

de energievoorziening te wijzigen

het aanwezig zijn van grote hoeveelheden energie

in energiebronnen van het stromings-type, zoals

zonnestraling, wind, getijden en aardwarmte.

Tijdens het orienteren op het gebied van de energieproblematiek zijn

nog een aantal aspecten van de energievoorziening naar voren gekomen.

Deze nieuwe aspecten zijn:

de energie in energiedragers Moet niet aIleen kwan

titatief beschouwd worden, maar ook kwalitatief

- in een energiehuishouding lopen niet aIleen stromen

energie in de vorm van energiedragers, maar ook

stromen energie in de vorm van produkten, diensten

en grondstoffen

- er kan een onderscheid gemaakt v"orden naar "com-

merciele" en "niet-commerciele" energie

Ten aanzien van het eerste aspect kan b.v. een vergelijking gemaakt wor

den tussen een hoeveelheid energie (b.v. keal) in de vorm van de energie

drager elektriciteit en dezelfde hoeveelheid energie in de vorm van warm

water van 80 °e. Als beide m.b.v. het verbranden van fossiele brandstof

verkregen zijn, dan was voor de elektrieiteit ongeveer twee maal zoveel

fossiele brandstof nodig. Met deze elektriciteit kunnen echter veel

meer doeleinden verwezenlijkt worden dan met het warme water; elektriei

teit is gemakkelijker hanteerbaar en heeft een hoog rendement bij om

zetting voor eindverbruik.

In het algemeen kan t.a.v. de huidige energievoorziening de vraag ge

steld worden, in hoeverre de juiste kwaliteit energiedrager voor het

juiste doel wordt gehruikt en in hoeverre er verschillende kwaliteiten

energie in bronnen beschikbaar zijn.
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Wat betreft het aspect van de energiestromen in de vorm van produkten,

diensten en grondstoffen, is het miss chien interressant om op te merken,

dat de nederlander slechts ongeveer 1/3 van z'n hoofdelijk energiever

bruik (primaire energiedragers) direct consumeert in de vorm van ener

giedragers; de rest verbruikt hij indirect in de vorm van produkten,

diensten en grondstoffenl (zie voor berekening bijlage I)

De stromen energie in de vorm van produkten en diensten zijn op een

aantal plaatsen in de samenleving gekoppeld aan die van energie in de

vorm van energiedragers; in de industrie vindt deze koppeling plaats

bij het maken van produkten m.b.v. energie, maar ook is er b.v. een

koppel-punt bij elektriciteits-centrales, waar produkten nodig zijn om

energiestromen om te kunnen zetten in een andere vorm.

Onderzoek naar de hoeveelheden energie, die gaan zitten in de produktie

van allerlei produkten of diensten, vormt sinds kort een nieuwe tak

van het energie-onderzoek, n.l. de energie-analyse.

T.a.v. het laatste aspect:

Onder "niet-commerciele" energie wordt hier verstaan: aIle energiedragers

die niet aan een prijsvorming onderhevig zijn, zoals sprokkelhout, zonne

warmte, koemest (in India), enz. De energie zit in energiedragers, die

verkregen worden zonder tussenkomst van geld en meestal ook gedecentra

liseerd ter beschikking komen.

Zoals in de vorige eeuw in nederland het geval was, geldt ook nu nog voor

een groot aantal ontwikkelingslanden, dat meer dan de helft van het

energieverbruik komt van "niet-commerciele" energie.

Ook in de huidige energie-voorziening van nederland is er nog sprake van

"niet-commerciele r' energie; b. v. de bijdrage van, in de winter via de

ramen binnenkomende,zonne-energie aan de verwarming van een huis.

Over het algemeen is het aandeel van "niet-commerciele ll energie in de

energievoorziening zeer moeilijk te bepalen.

Een ideaal model van de nederlandse energiehuishouding zou met aIle ge

noemde aspecten rekening moeten houden, maar zou dan oak zeer complex

worden.

Daarom wordt hier de opbouw van het model in een aantal fasen gedaan.

In de eerste fase wordt aIleen gekeken naar energie-fluxen (stromen

energie in de vorm van energiedragers), waarbij eehter al weI een onder

scheid wordt gemaakt naar "kwaliteit" van de energie(drager).
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In de tweede fase worden ook stromen energie in de vorm van produkten,

diensten en grondstoffen in het model opgenomen en gekoppeld aan de

stromen energiedragers.

In de laatste fase worden tenslotte economische en maatschanpelijke

aspecten in het model betrokkenj hierbij valt te denken aan beperkin

gen voor de grote van energiestromen vanwege kimaats-invloeden, de kos

ten van de energievoorziening op korte en lange termijn, ruimtelijke

ordening als beperkende factor, enz.

Door middel van het uiteindelijk verkregen model zou inzicht verkregen

moe ten worden in de werking van de nederlandse energiehuishouding,

waardoor beter onderbouwde beleidsbeslissingen op het gebied van de

energievoorziening mogelijk worden.

In dit afstudeerwerk komt de eerate fase van het bouwen van een model

aan ne orde, waarbij al rekening wordt gehouden met het inbouwen van

energie-investeringen in het model in de volgende fase.
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2. Overzicht van modellen en technieken,

gebruikt op het gebied van de energieproblematiek.

Ben methode om inzicht te verwerven in de werking van een bepaald

systeem, is het benaderen van dat systeem m.b.v. een model. In het

model kunnen bepaalde grootheden uit het systeem, met hun onderlinge

relaties, afgebeeld worden. Door veranderingen aan te brengen in de

waarden van de model-variabelen, kan inzicht verkregen worden in de

werking en ontwikkeling van het model en indirect ook van het afge

beelde systeem.

Het systeem, dat in het hiernavolgende wordt behandeld, is de energie

voorziening van een bepaald maatschappelijk systeem. Dit maatschappelijk

systeem kan b.v. zijn: gehele wereld, een land, een regio, een stad,

fabriek of woning.

Reeds bestaande modellen kunnen naar een aantal criteria ingedeeld

worden, b.v.:

1) Doel •

2) Bestudeerde fase van

het energieverbruik

voorspellend (vrije-markt ecanomie)

normerend (plan-economie)

educatief, inzichtverwervend

produktie/aanbodszijde

vraagzijde/eindverbruik

omzetting, substituties

3) Tijdschaal •••••••• korte termijn (0 - 5 jaar)

middellange termijn (5 - 15 jaar)

lange termijn (meer dan 15 jaar)

4) Geografische omvang woning (groep woningen)

fabriek, centrale enz.

regio (b.v. de randstad)

natie (b.v. nederland)

groep landen (b.v. de EEG)

gehele wereld
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5) Aantal soorten energiedragers • een soort energiedrager

alle bestaande soorten energiedragers

aIle bestaande- en nieuwe energiedr.

6) Tijdsafhankelijkheid statisch model

dynamisch model

7) Diepgang (energetisch) •.••• energiebalans

energie-fluxen (stromen energiedr.)

energie-fluxen en energie-investe

ringen (energie in produkten)

energie-fluxen, energie-investeringen

en econ. aspecten van de energie

8) Thermodynamische aspecten

van energie • energie in kcal of joule

aantal vormen van energie met verschil

lende "kwaliteit"

exergie (i.p.v. energie)

( li t. C 1)

(lit. C 5)
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2.2 Fasen in hetontwikkelen van modellen. (B 2)

Bij het bouwen Van en het werken met modellen t.b.v. het bestuderen van

de energieproblematiek,zijn een aantal fasen te onderscheiden:

1. Ontwikkelen van een concept-model, dat meestal bestaat uit een aantal

aangenomen relaties tUBsen verschillende grootheden.

Hoe de structuur van het model eruit ziet, hangt grotendeels af, van

wat men wil bereiken met het model, dus hoe er voldaan wordt aan de

hiervoor opgesomde criteria. Hierbij komt ook direct de vraag, wat men

als exogene- en wat men als endogene variabele wil beschouwen.(Exogene

variabele in een systeem kan van buitenaf een bepaalde wa~rde gegeven

worden, bij een endogene variabele kan dat niet).

2. Vaststellen van de benodigde data.

Hieronder valt het in wiskundige vorm gieten van relaties tussen groot

heden, het vaststellen van de waarden van coefficienten, het bewerken

van statistische gegevens enz.

3. Maken van schattingen.

Waarden van grootheden of relaties tusBen grootheden, die niet bekend

zijn, moe ten op een of andere manier geschat worden. Dit kan bijvoor

beeld gebeuren m.b.v. sub-modellen, correlatie-technieken, schattingen

door een aantal experts enz. (zie wiskundige technieken)

4. Testen van het model.

In deze fase wordt nagegaan, of het model de werkelijkheid goed nabootst,

door b.v. een modeJ(dynamisch) de werkelijkheid over een peri ode in het

verleden te laten nabootsen en dan te vergelijken met het werkelijke

verloop in die periode. Aan de hand van de verkregen resultaten kan

eventueel terukoppeling plaatsvinden naar fasen 1,2 of 3. (zie wiskun

dige technieken)

5. Werken met het model,

Afhankelijk van het doel, waarvoor het model ontworpen is, kunnen nu:

voorspellingen worden gedaan ~etref~ende de ontwikkeling van ver-

schil1ende groothe;Ie:n lrl de toel(Cnlst

t sys~~ e rea~eert ()1J ~Teranderinpen van

verschillenie exogene vari.ahelen (sensitivity analycis)

doelstellingsfunctie en grenzen.(liniaire programmering anz., Zle

wiskundige technieken)
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Veel gebruikte wiskundige technieken op energiegebied zijn:

I. Correlatie

II. Elasticiteiten

III. Liniaire programmering

IV. Dynamische programmering

V. Simulatie (systeM dynamics)

VI. Input/output-matrices

VII.

VIII.

Econametrische vergeli~kingen

Schat~~ingen d.oor experts

Netwerk-analyse/operations-research.

vraag naar energiedrager op tyd t

X. Scenario's.

ikJ. I.: CorreIatie (J 1)

Hierbij wordt verondersteld 1 dat er tussen een aantal grootheden in een

systeen een relatie bestaat 1 en dat d~ze relatie in een wiskundige ver

geIijking weergege;ren kan worden.

B.v.: Qt=K.Q~_1·y~.T~.P~.R~ waarin Qt
Ie - constante

Y
t

econ.variabelc 1 b.v. BNP

T
t

= gemiddIde temp. ten tijde t

P
t

prijs van energiedrager Q

R
t

= prijs concurrerende energiedrager

M.b.v. bckende gegevens, betreffende het verloop van de variabelen Qt-1

..•• R
t

in een periode in het verleden, worden de onbekende constanten

a tim e z6 gekozen, dat de afhankelijke variabele Q~ zo goed rnogelijk het
L"

werkeIijke verloop in die peri ode benadert. Wiskundige methoden hiervoor

zijn o.a."least-square-methode" en regressie-analyse.

Omdat met deze methode niet te bepalen is, of de aangenomen onafhankelijke

variabelen het meest relevant zijn, verdient het aanbeveling, am dezelfde

methode oak toe te passen op een andere set variabelen.

Met de nu gevonden relatie-vergelijking kunnen voorspellingen gedaaij worden

voor de waarde van de afh.variabele in de toekomst, als de waarden van de

onafhankelijke variabelen op d~t moment bekend zijn, aangenomen, dat de

relatie tijdonafhankelijk is.
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Correlaties worden vooral toegepast bij het voorspellen van vraag naar,

of aanbod van energie en bij }jet voorspellen van nog beschikbare hoeveel

heden fossiele brandstoffen of grondstoffen.

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~E~~~~~~~~:

Vb. 1: Cobj-Douglas Production Function for Forcasting Energy Consumption.

Uitgegaan wordt van de Cobb-Douglas relatie tussen nationaal pro

dUkt,kapitaal,arbeid,technische vooruitgang en energie. (lit.C 1)

Q = A.edt.La.Kb.Ec, waarin Q = netto nationale produktie
dte = technologische verbeteringen

L aantal arb eiders

K = investeringen

E = energie t.b.v. eindverbruikers

Voor energie als produktie-faktor geldt: a + b + c = 1 ; voor energie

als onafhankelijke variabele geldt: a + b = 1 , c wordt niet

begrensd.

De constanten A,d,a,b,c worden bepaald uit statistische data over

de periode 1953-70, voorspellingen worden gedaan voor het jaar 1980.

Vb. 2: Simulation of Natural Resource Estimation. (lit. C 1, bIz. 38)

Bier wordt een schatting gemaakt van de nog te winnen hoeveelheden

mineralen in een gedeeltelijk ontgonnen gebied, afhankelijk van de

grootten van een aantal ~eologische en economische variabelen.

De relatie-nergeli j1dng werd verkregen m. b. v. de gegevens van een

intensief ontgonnen standaard-gebied, met toepassing van regressie

analyse.

Ad II: Elasticiteiten

a b ,
Qt = K.Yt·P t , wail-rin Q - verlangde hoev. op tijd t

t
Y

t = inkomen op tijd t

P
t = prijs ten tijde t

Qt
werkelijke hoev. op tijd t

Een bijzondere vorm van correlatie wordt gevormd door de elasticiteit, die

vooral gebruikt wordt, om een verband aan te geven tussen prijs en vraag/

aanbod van produkten.

Stel b.v. de relatie:

In het algemeen is de werkelijke hoeveelheid een liniaire vergelijking

van gewenste hoeveelheid en hoeveelheid in het verleden:

dll/Q k dQ /n (1 k) df"/Q"' f Q - ",k (n,)1-k'tt t = ". "t-l '~t-l + - • '~t tOt - ic(.t_1· '~t

D60r Qt hieruit op te lossen en in te vullen in de bovenstaande relatie,

krijgen we de volgende relatie:log Qt= C+k log Qt_1+a (1-k)log Yt +b(l-k)log P t

Elasticiteits-coeffici~nt hoeveelheid-inkomen:

" hoeveelheid-prijs
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Elasticiteiten kunnen nog als voIgt verdeeld worden:

Zelf-elasticiteiten; geven een relatie weer tussen e0n aantal eigenschap

pen van ~~n produkt, b.v. de prijs versus de vraag naar dat produkt.

Kruis-elasticiteiten; geven een relatie tussen een aantal eigenschappen

van verschillende (concurrerende) produkten, b. v. de 'Tang naar olie afhan-

kelijk van de prijs van olie,kolen en gas.

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~E~~~~~§~~:

Vb. 1: A Regional Model for Examining New Policy and Technology Changes.,

In dit model bepalen twee sub-modellen de potenti~le vraag resp.

-aanbod. Een derde sub-nodel bep~alt de prijzen van de verschillende

energiedragers, afhankelijk van de verhouding tussen vraag en aan

bod. Met behulp van een 8elf-& Cross Elasticy Model wordt de p ten-

ti~le vraag/aanbod aangepast afhankelijk van de prijzen die het derde

sub-model levert. Hiermee wordt het markt-mechanisme nagebootst, dat

via het r~gelen van de prijs een evenwicht tussen vraag en aanbod

nastreeft. (lit. S 1)

Vb. 2: Electricity and Environmental Quality in the U.S.

Voorspelling van de vraag naar olectriciteit WDI'cIt gedaan ~et de
*volp-and"' verp'nl';i 1"l"'O" Y - "{t-l == \.(I-k.. ).(Y
t

Y \)··_C)v;.l "., ..> C)v ·.LuJ::\.. l.-t'~. ··t ,. - \, -. t- ....] ,

i\faal'in

'"V
-'- ..

v

y~ ae werkelijlce vraag is

""Yt (Ie gewenste, niet bekende vraag

a + b X ~et X - log van inkcmen• t" t .., G

b == lasticiteits-coe~ficient

a,b en k nos te bepalen parameters

(lit. C 1, bIz. 68)

Ad III:

Liniaire prog~ammering (lit ••r 1, ,.. 1)

a11.x1+aI2.x2~b1 (lijn 1)

a21.x1+a22.x2.fb2 (lijn m)

a31.x1+a32.x2=b3 (lijn n)

x1 produkt 1, cl winst/eenheid

Deze techniek wordt gebruikt OM een systeem

houdende met een aantal grenzen/voorwaarden.

Voorbeeld:Produktie-prohleem

Max! W=cl.xl+c2.x2(lijn 0)

W = winst

te opti 1 laliseren, rekening
X2 ,

t \J
\

\..(

\
2, c2 winst/eenheid"x2 :=

b1,b2 en b3 beschikbare capaciteit vall resp. machines 1, 2 en3.(in uren)

a11 EU:1.ntal uren. gebr1.1ilc van rna.chine -1 t.\').v. een een}1eid })1'o i!.J-<:t Xl

a'12 1
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twe e veJ..riab '.~~ 1 en. (x'l en vocrlCOnleTJ,

probleem grafisch oppelost worden: rle J.ijnen 1,~1 en Il 81"t de assen, waar-

lan~3 tIe variabel(~n worden a~gezet vorlnen een ~e~ied, waarbin~Len zich. de

combinatie van (x1,x2) moet bevinden. De optimale combinatie wordt op de

rand van het gebied gevonden en weI door de object(winst)-functie cven

wijdig aan zichzelf op te schuiven, zo ver mogelijk van de oorsprong,tot

de lijn 0 nog net niet volledig buiten het gebied ligt.(zie tekening)

ftlgemeen: N variabelen

Grenzen : A.x ~ b

x

A

(x1 ,x2, ••.• xN )

matrix N x H , b = (b1,b2, •.•• bM)

Objectf.: Hin!

~~ 0

of Hax!
T

c .x c = (c 1 , c2 , •.••. cN), T = getransponeerd

Oplossing van de vector x t kan nu plaatsvinden met de Simp. lex-methode.... -op

Voor een meer uitgebreide behandeling van lineaire programmering,

zie Appendix A, bIz. 102)

Liniaire programmering wordt veel toegepast in de modelbouw, meestal voor

}~et optimaliseren van een statisch systeem. Een dynaMisch systeem kan oak

met deze methode geoptimaliseerd worden: veranderingen mogen dan aIleen op

discfete tijdstippen plaatsvinden, eenzelfdd systeem-variabele op verschil

lende tijdstippen komt ook als verschillende varia1jelen voor bij de liniaire

programmering. De object-functie wordt weer gemaximaliseerd(geminimaliseerd)

over aIle variabelen, dus over de systeem-variabelen en over de gehele

beschouwde periode.

:~~~~~~~~~~ ~~~ !~~E~~~~~~~~:

Vb. 1:Electricity Production, Pricing and Investment (Sweden).

De bedoeling van dit model is, het bepalen van de structuur van de

elektriciteitsvoorziening in de toekomst met minimale kosten, maar

weI beantwoordend aan zekere eisen, zoals voldoen aan de vraag.

Er wordt met LP geoptimaliseerd over discrete perioden van telkens

5 jaar, waarin de vraag constant wordt verondersteld. Investeringen
e

worden geacht plaats te vinden aan het eind van het 5 jaar enz.

De te minimaliseren kosten bastaan uit

kosten voor het produceren van 1 kWh

kosten voor het in bedrijf zijn van 1 kW

Investeringen voor 1 kW nieuw vermogen. (lit. C 1, bIz. 35)
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(vervolg tcepassingen LP)

De grenzen of voorwaarden in dit model zijn:

vraag naar elektriciteit altijd kleiner dan produktie voor iedere

produktie-eenheid

in elke periode totals produktie kleiner dan de capaciteit

reserve-cap. faktor maal totale produktie in een periode kleiner

dan totale beschikbare capaciteit.

nucleare- en base-load fossil fuel centrales hebben dezelfde ver-

houding tUBBen maximale en werkelijke geleverde hoev. elektriciteit

hydro-elektriciteit per periode kleiner dan capaciteit

grenzen aan de nucleare uitbreiding

grenzen aan de groei van het elektriciteitBveebruik.

Vb. 2: Optimization Model of the French Energy Sector. (lit. C 1, blz.8?)

Met dit model wo~dt bepaald, hoe met minimale kosten vraag naar- en

aanbod van energie met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht.

Er wordt geoptimaliseerd over een periode van 25 jaar, waarbij de

ontwikkeling van de vraag gesimuleerd wordt en verBchillende beleidB

maatregelen getest kunnen worden t.a.v. extra kOBten.

Doelfunctie:

Minimale kosten van investeringen en produktie

Grenzen:

Capaciteiten van centrales

Vraag naar elektriciteit

Politieke/sociale overwegingen.

1
~DI-)c:n

1
F(u,x 1)n n-

= G(u,x 1)n n-
x

n

r
n

wordt verondersteld, dat het systeem zich kan

in een aantal discrete toestanden (x ).
n

plaats afhan-

bevinden

Ad IV.: Q;[.namische programrnering

Hierbij

Overgang naar een andere toestand vindt

keliJ'k van een"decision"-variabele (u ) en er wordt, n
dan een resulterende variabele (r ) gegenereerd.

n
wordt geoptimaliseerd.De sommatie over de resultaten r

n
Het systeem wordt beschreven door:

een elektriciteits-centrale zou u de investeringen op
n

voorstellen, x het opgestelde vermogen op dat moment
n

van kosten van investeringen en management. Door het mini-en r sen functie
n

maliseren van de sommatie over r vindt men de optimale investeringen op
n

Toegepast op b.v.

tijdstip t kunnen

ieder tijdstip.
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:~~~~~~~~~~ ~~~ !~~E~~~~~~:

Vb. 1: Optimization in the Planning of Power Plant Extensions (Austria).

Doel is het vinden van op~imale oplossing voor het uitbreiden van

de elektriciteitsvoorziening, zodat steeds aan bepaalde eisen

wordt voldaan tegen minimale totale kosten over de beschouwde periode.

De mogelijke toestanden van het systeem liggen steeds een jaar

later dan de voorgaande; aan elke mogelijke nieuwe staat wordt een

geldwaarde toegekend plus de bijbehorende investeringen om van de

oude toestand in de nieuwe te komen.

Technisch onbruikbare mogelijkheden worden niet meegenomen.

AIle toestanden van het systeem wordt oak een waarde toegekend, die

de beschikbaarheid aangeeft; toestanden met een te kleine heschik

baarheidsgraad worden oak niet meegenomen. De bedrijfskosten van

het systeem, zich bevindend in een zekere toestand, worden gesimu-

leerd gedurende de periode van een jaar. (lit. C 1, bIz. 9)

Vb.2 WASP-The IAEA Computer Code for Electricity System Expansion Planning.

Doel is het ontwikkelen van een economisch optimaal plan voor de

uitbreiding van een gekoppeld net, met inachtname van niet-econo

mische begrenzingen, gesteld door de gebruikers (periode 30 jaar).

De te optimaliseren object-functie bestaat uit:

aIle kosten van het in bedrijf zijn

aIle investeringingskosten voor uitbreiding minus een bedrag

voor de economische waarde aan het eind van de periode.

(lit. C 1, blz.78)

Ad V : Simulatie (System dynamics)

Simulatie heaft ten doel een te bestuderen deel van de werkelijkheid

dynamisch na te bootsen in z'n ontwikkeling in de tijd.

Er is geen functie am te optimaliseren, weI kunnen aan de hand van ver

schillende veronderstelde ingrepen in het systeem een gewenst verloop be-

paald worden.

In een simulatie-model worden een aantal verbanden aangenomen tUBsen een

aantal gekozen parameters; of deze verbanden juist zijn kan getest worden

door simulatie over een voorbij~ periode, de meest relev0nte parameters

kunnen gevonden worden m.b.v. sensitivity-analysis technieken.

Verder bestaat er oak nag de stochastische- of Monte Carlo simulatie; hier

bij wordt een niet met een wiskundige formule te benaderen verloop door

het model nagebootst. (b.v. het verloop van de temperatuur over een dag

of jaar d.m.v. trekkingen uit een temp.gebied met een kansverdeling)
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~~~~~~~~~~~ ~~~ !~~E~~:~~G~~:
Vb. 1: World Dynamics door Forrester

llierbij wordt het verloop van een beperkt aantal sociaal/economische variabelen

over een peri ode in de toekomst gesimuleerd m.b.v. system dynamics. Het na

te bootsen systeem bestaat uit de gehele wereld; het model voorspelt, wat

het verloop zal zijn van de verschillende variabelen onder bepaalde aan-

namen.

Verbetering van dit model werd gedaan door Pestel-Mesarovic, o.a. door het

verde len van de wereld in verschillende regio's met onderlinge interactieso

Een derde wereldmodel is het Fundacion Bariloche Model (Latin-American

World Model): het grote verschil met de twee vorige is, dat het normatief

is. M.b.v. simulatie wordt een weg geschetst, om de gestelde doe len te

bereiken. (lit. F 1)

Vb. 2: Simulation Model of the Finnish Energy Economy.

De bedoeling is het bepalen van de effecten van verschillende alternatieve

energie-beleid-voeringen en de gevolgen van niet te beheersen maatregelen

op energiegebied door het buitenland. (lit. C 1, bIz. 56)

Het simulatie-model maakt gebruik van system dynanics; de ontwikkeling van

bepaalde variabelen gaat volgens eerste-orde DoVo, de ontwikkeling van

andere volgens gewone vergelijkingen als functie van de bestaande toestand.

Vb. 3: Nuclear Power versus Oil Imports.

Het model simuleert de netto energie-produktie als functie van de tijd en

verschillende soorten expotentiele groei van de nucleare capaciteit.

AIle energie-investeringen t.b.v. het produceren van elektriciteit worden

ook in de berekening opgenomen. Vanwege de vele onzekere factoren m.b.t.

de energie-investeringen worden ook enige sensitivity-analysis toegepast

om de meest relevante factoren te bepalen.

Uiteindelijk kunnen dan de energie-kosten van de gehele elektriciteitspro

duktie geanalyseert worden. (lit. C 1, bIz. 70)

Vb. 4: Alternative Development Patterns of the Energy Economy. (BRD)

Doel is weer het bepalen van de effecten van alternatief energie-beleid op

allerlei andere sectoren: werkgelegenheid, investeringen,produktie, milieu

en vraag en aanbod van energie.

Het model gebruikt dynamische simulatie-technieken, gebaseerd of gekoppelde

differentiaal-vergelijkingeno De beschouwde tijdsperiode loopt van 1950

2000, waarvan de data Van 1950-197Lf aIleen als referentie worden gebruikt.

Tussen een aantal variabelen zijn functionele relaties aangenomen; b.v.

correlaties tussen kapitaal en werkeloosheid, investeringen tegen speci

fieke energieverbruik in de industrie, enz. (lit. C 1, bIz. 85)
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(lit. H 1, V 1)

De economie wordt, op basis van de scort pro ukten, verdecld in ee~ aall-

tal s ctoren.; eze ebbpll ()nderlin~e interactieR i_n de vorm van gel.dstrornen.

Bovendien ~ijn er een aantal sectoren, die alleerl iets ontvangell, rna~lr niet

levererl: de lfinal dernanclit-sectoren., f).V. 111l_isY10'Lldens, eXJJort eYlZ.

Ook zijn er sen aantal sectoren, die aIleen maar leveren; dit zijn de

prioaire bronnen, b.v. import,grondstoffendelving,toegevoegde waarde enz.

De geldstromen tussen de intermediaire sectoren worden in een matrix gezet.

Stel X. = totale produktie (omzet) van sector i, die geleverd wordt aan de
l .

andere in tcrmediaire sec toren en aan de "final demand!! -sec toren, dUE,:

)(..; == X:. '1 + X."'-'" + •••• + X. + Y.
.1- l ,lc: In l

geleverd aan final demand)

( x ..
1.J

geleverd a~n j, Y. door i
l

Bij Input-Output Analyse wordt nu verondersteld, dat tussen input en output

van een secto'r een lineair v'2rband bestaat, m.a.w. dat A.. = x . .IX. een
lJ lJ J

constante is.

Dan kunnen we

Hieruit voIgt

schrijven: X. => A..• X. + Y. of
l -;-- lJ J l

..l

voar het verband tussen de totale

algemeen: X

produktie (in geld) van de

sectoren en het gedeelte, dat uiteindelijk beschikbaar komt t.b.v. final

demand de volgende vergelijking: ~ = (! A)-1. Y , waarin X en Y vectoren

zijn en A de matrix van coefficienten.

Oozetten van geldstromen in energiestromen in de matrix is noodzakelijk bij

het gebruik van I/O-matrices t.b.v. bestudering van de energieproblematiek.

Stel Ei =~Eik + 1/Pi. Yi ' waarin Ei de totale geleverde energic door

sector i is, Pi de prijs van deze enerr,ie voor final demand en E
ik

de hoe

veelheid van sector i aan k.

Er geldt ook: E
ik

= 1/Pik.Aik.Xk net P
ik

de prijs van enerr,ie van i voor k.

Als nn wordt gedefinieercl: 1< '1l C
= 1/p., .A'

k
(i loopt over energiesectoren)

.. In: l

1/p. met i = k = energiesector{l
- 0 voar andere gevallen

dan geldt: E (1<. (I_A)-1+ S).1 of korter geschreven: E - e.Y

De enerr,ie-coeffici~nt e .. geeft dus de verhouding tussen de totale energie-
lJ

levering door sector i en de leverinr, van produkten van sector j aan de

final demand-sectoren.

Om de totale benodigde energie voor een produkt te bepalen, moet de omzet

van een sector gedeeld worden door het aantal produkten; dit kan echter aI

leen, als de sector cen homogene produktie heeft (b.v. cement-industrie).
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De meeste energiemodellen hebben geen starke koppeling met de economie:

vraag en aanbod van energie worden met globale technieken afgeleid (b.v.

correlatie) van economische variabelen (zoals DNP), waardoor het voorspellen

van vraag of aanbod vervangen wordt door het voorspellen van de economische

ontwikkeling. Soms wordt de vraag naar- of het aanbod van energie gewoon

als een exogene, van buitenaf te beinvloeden variabele, behandeld.

In werkelijkheid bestaat er ean starke interactie tussen anergic en econo

mie: oinder dan de helft van de primaire energie wordt, via allerlei om

zettingen, aan de consument (final demand) geleverd in de vorm van een

energiedrager, de rest bereikt hem opgeslagen in allerlei produkten en

diensten. Het grootste deel van de primaire energie wordt dus ergens in

het produktie-proces verbruikt, dat zeer sterk verweven is met allerlei

economische structuren.

Ook het omzetten en onderling substitueren van verschillende energiedragers

vindt plaats volgens economische wetten.(en technische mogelijkheden)

Door toepassing van I/O analyses of -matrices kunnen bijvoorbeeld:

betere schat~ingen worden gemaakt t.a.v. vraag riaar energie, door de

koppeling met vraag naar produkten

kunnen niet aIleen de gevolgen van alternatieve energievoorzienings

systemen op bestaande energiedragers, maar ook op de gehele produktie van

goederen en diensten bepaald worden.

produktie-structuren zo veranderd worden, zodat minder energie nodig is

voor dezelfde geleverde produkten t.b.v. final demand.

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~E~~~~~~~~:

Vb.1: Energieprojektionen mit einem Makro- und Input-Output-Model f~r die ERD

Het model besta t uit vier onderdelen:

1. Macro-economisch groeimodel voar lange-termijn voorspellingen.

2. Produktiemodel

7 Eindverbruikmodel

4. Input-Output Model t.b.v. de industri~le interacties.

Er worden 14 intermediaire sectoren onderscheiden, met ieder een produktie

model, waaruit de matrix-coeffici~ntenworden gegenereerd. Als het macro-

economische gro<:imodel de "final demand!! -vraag geeft en de ma tric CE5 bepaald

zijn kan bepaald worden, wat het aanbod van primaire anergie moet zijn.

Door het aanpassen van de matrix-coeffici~ntenvia de produktie-modellen en

aanpasJing van het eindverbruik via het eindverbruik-model kunnen vraag en

a~nbod met elkaar in evenwicht worden gebracht. (lit. J 1, bIz. 161)
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(vervolg toepassingen I/O)

Vb.2: The Short Run Consequences of Increased Energy Cost: an I/O Approach.

Met behulp van een I/O model wordt eerst bepaald, wat de gevolgen zouden

zijn van een veronderstelde verhoging van de prijs van enkele energie

dragers va or de prijzen van goederen en diensten. Eierbij is uitgegaan

van een matrix met constante coeffici~nten, maar in werkelijkheid zal een

hogere energieprijs substitutie en efficiency-verbeterineen tot gevolg heb

ben, dus de matrix-coeffici~ntenzullen veranderen. Oak voar dit geval

(met 80ms schattincen voor het effect van de h,lOgte van de prijs op het

verbruik van anergic) zijn de effecten op de prlJzen van eoederen en dienAten

berekend. Verder wordt nag llet effect op het inkomen van verschillende

groepen beschouwd en de gevolgen voof besparingen, werkgelegenheid anz.

Vb.3: Energy Policy and Economic Growth. (lit. P 1)

Het model probeert de interacties tUBsen energieverbruik en economische

activiteiten te onderzoeken. Het bestaat uit een macro-econometrisch groei

model en een I/O-matrix. De coefficienten van de matrix worden m.b.v. sub-

modellen aangepast, afhankelijk van de prijs van de produkten van al1e andere

sectoren, de lonen, tcl.a.J en C011cul~r,:~~r(~~::].de-inl')ort ,):c.·~L :;-~e:n.

:selle wn:rc7t (; er
. ,
le(l'2:re sec t.er

en prlJzen van ener eClro erG voor neriode 1

Vb. It: I//() .iinclly[-3is of I~ner?;:l StIppl.y aJ:'ld .Demand in Ireland.

daarna de prijzen van verschillende energiedragers,onder een aantal aan-

namen t.a.v. kostenverhogende factoren, bepaald en tenslotte een bepaalde

doelfunctie (b.v. minimale importen) geoptimaliseerd bij gegeven final

demand.

Het model bestaat uit:

een matrix , die omzetting van energiedragers naar hoeveelheid toont

een zelfde matrix, maar nu alles in geld uitgedrukt, met bovendien rij

en en kolommen va or interacties met en tussen econ. activiteiten

linemre programmering model

Vb.5: A SystemE) Approach to Eneltgy Hesouce Planning.

(lit. C 1, blz. 88)

Het model bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Energy Hodel Data Base, technische gegevens van omzet-processen

2. Reference Energy System, nabootsing van het energie-systeem

3. Brookhaven Energy System Optimization Hodel, liniaire programmering

4. Input-Output matrix, met 4 sectoren: primaire energiebronnen, secundaire

energiedragers, eindvormen en produkten. (lit. K 3, bIz. 27)

Geprojecteerd final demand wordt via I/O-matrix omgezet in vraag naar eind

vormen, m.b.v. BBSOM vraag naar primaire e.d. bepalen en coefficienten van

de matrix bijstellen afhankelijk van vraag-aanbod verhouding.
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Ad VII: Econometrische verGelijkingen

Naar analogie met correlatie wordt ook hierbij een relatie tussen een aan

tal grootheden aangenomen, waarbij het accent ligt op relaties tusc3en

economische grootheden.~~n de relatie zijn soms ook tijd-vertragings

effecten opgenomen d.m.v. het invoeren van variahelen, die ~~n grootheid

op verschillende tijdstippen (in het verleden) weergeven.

Evenals voor correlatie gold, zijn op econometrische vergelijkingen ge-

stoelde modellen beperkt, wat betreft het deel van de werkelijkheid, dat

ze prober en weer te geven: dikwijls gebruikt voor het voorspellen van de

vraag naAr energie afhankelijk van economische factoren enz.

~~~~~~~~~ ~~~ !~~E~~~~~~:

Vb. 1: Free and Captive Lnergy Demand.

Het bijzon~ere van dit model is, het expliciet scheiden van de vraag

naar energie in een deel, dat aIleen afhangt van investeringen op

lange termijn, en een deel, dat afhangt van econoMische fluctuaties

en g~schikt is voor 8ubstitutie-doeleinden op korte termijn.

Voor rtit laatste deel (Free Energy Demand) wordt de volgende relatie

gegeven: D
t

= f(PF
t

PSt,MA) , waarin PF=industrial price of fuel,tijd t

PS=price of substitutes

MA= rnanufactoring output

I'aylor-

1960-70.

Bovenstaande vergelijking wordt benaderd met een tweede orde

ontwikkeling: dDt aO+a1·(PF/PS)t+a2.(PF/PS)t+a3.MAt+a4.MA~~

+a
5

·(PF/PS)t-MAt •

m.b.v. data uit de periodeDe coefficienten a. worden geschat
l

Voor de verschillende sectoren wordt dan de vraag naar enkele ener-

giedragers voorspeld. (lit. C 1, bIz. 54)

Vb. 2: Econometric Model of Natural Gas Supply in the U.S.

Hierbij wordt een relatie aangenomen tussen de exploratie-activiteit

en de plafond-prijs van een bepaalde energiedrager (hier:gas).

Liniaire relatie:
!2" n, 0 .2' L L

ND t = uO+U1·t=--Ct_i+u2·fPt_i+uYf-Pt_i+u4·f-NDt_i+Wt .

C
t

="ceiling price!! Van gas op tijd t

pO _ olieprijs op tijd t, p
L = prijs van vloeihaar gas op tijd t

t t
w

t
- statistical residue

Ook wordt nog een kwadratische relatie aangenomen tussen de3elfde

grootheden.(hier niet gegeven i.v.m. plaatsruimte) Een benaderde

versie v.d. lin.verg.: ND
t

= b(C
t

_
1

+C
t

_
2

) + d(ND
t

_
1

+ND
t

_
2

), hieruit

worden schattingen gemaakt voor nieuwe ontdekkingen na bepaling

van de coefficienten u. m.b.v. data uit het verleden. (Jit.C 1,blz.40)l -
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Ad VIII: Schattingen door experts (Probabilistic Estimates)

Het principe hierbij is, dat een aantal experts een schatting geven voor een

bepaalde grootheid, na het kennisnemen van een aantal andere grootheden.

Dit gebeurt volgens een zodanig schema, dat steeds meningen van experts, die

bijna dezelfde set grootheden kregen, met elkaar vergeleken kunnen worden.

Het doel van deze schattingen kan zijn. het opzetten van sen mogelijk en

consistent scenario.

Het scenario bestaat uit een verzaneling voorspellingen betreffende de waarde

van een aantal variabelen in 8en systeem; het aantal mogelijke scellario's

is theoretisch gelijk aan het produkt van het aantal mogelijke waarden van

iedere variabele in het systeem en kan dllS zeer groot worden.

Om nu het a0ntal scenario's te beperken, wordt m.b.v. schattin~en door ex

perts de meest waarschijnlijke sets van variabelen eruit gehaald, door het

combineren van de waarschijnlijkheden voor een bepaalde grootte van een

variabele bij gegeven grootte van enkela andere variabelen. (lit. F 2)

~~~~~~~~~:~ ~~~ !~~E~~~~~§~~:
Vb. 1:An Energy, Pollution and Employment Policy Model.

3chattingen door experts worden hier gebruikt t.b.v. het schatten van

de coeffici~nten vanie I/O-matrix in de toekomst. Hierbij wordt door

een expert steeds een schatting gedaan,orider invloed van kennis van

enkele andere coef~icienten, reeds geschat door andere experts.

Met de nieuwe schattillgen kan weer een nieuwe ronde gedraaid worden,

tot er globale overeenstemming bestaat tussen de experts.(lit. H 2)

Vb. 2: Probabilistic Approach to Estimation of Fossil Fuel Reserves.

Doel is het schatten van de totale voorraad olie in een olieveld.

Voor elke geometrische factor worden schattingen gedaan door een aan

tal experts en verwerkt met de Delphi-methode, waarna met bchulp van

de Monte Carlo-methode de verschillende factoren worden samengevoegd

om een globale schatting van de olievoorraad te verkrijgen.

(lit. C 1, bIz. 11)

Opm.: Er bestaan ook probabilistic estimates, die niet gebaseerd zijn op

schattingen van experts, maar op een wiskundig model betreffende het

voorkomen van verschillende mineralen in de aardkost. Daarbij wordt

uitgega&n van een kansdichtheidsfunctie voor de concentratie, waarin

een mineraal in een bepaRld gebied voorkomt.

Een voorbeeld hiervan: Uranium Resources Assesment with MIMIC.

M.b.v. een aangenomen waarschijnlijkheidsverdeling voor de concentratie

van een mineraal en economische factoren wordt een schatting gemaakt,

hoeveel de voorraad is bij een bepaalde marktprijs.(lit. C 1,blz. 31)
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Ad IX: Netwerk-analyse/Operations-research

De stromen en rgie in een systeem worden hierbij besc~1.reven door een net-

werk met knooppunten en verbi~dingstakken.

Dij knooppunten vindt een of andere o~zetting plaats, wa~raan rendementen,

capaciteiten, kapitaal-vereisten enz. kunnen worden toegekend.

De takken stellen vorvoersstromen voor; deze kunnen al of niet begrensd

zijn.

~~~~~~~~~ van !~~E~~~~~~:

Crude Oil and Natural Gas Shipment Model.

Het model bestaat uit een network met 65 knooppunten en 145 takken.

Het kan op twee manieren gebruikt worden:

a) AIle capaciteiten van de takken zijn begrensd. Het model werkt als een

beschrijvend analytisch methode om b.v. effecten van het sturen van

stromen na te gaan.

b) Geen begrenzingen voor de capaciteiten van de takken. Nu kan het model

gebruikt worden om het verloop van stromen langs de takken en prijs-

structuren in de toekomst to voorspellen.

Met dit model worden o.a. ook de extra-kosten bepaald, die veroorzaakt

worden door het meer en meer moeten invoeren van olie en gas; verschil in

kosten bij het ve~bruikspunt, afhankelijk van de plaats van raffinage.

(lit. C 1,blz. 13)

Ad X : Scenario's

Scenario's zijn, in tegenstelling tot de vorige negen van de lijst, niet

zozeer ean wiskundige techniek, maar maer een andere manier van benaderen

van de energieproblematiek.

In scenario's schetst men verschillende mogelijke ontwikkelingen stap voor

stap m.i.v. causale snmenhangen. Een voordeel Van deze methode is, dat ook

niet-deskundigen mee kunnen denken over de toekomstige ontwikkelingen.

De voordelen van scenario's boven wiskundig geformuleerde modellen

zijn: overzichtelijker, ook te gebruiken door niet-deskundigen

duidelijker laten uitkomen, dat er een aantal factoren zijn, die

iedere voorspelling t.a.v. toekomstig energieverbruik onmogelijk

kunnen maken, maar die zelf moeilijk voorspelbaar zijn.(b.v. de

technische ontwikkeling, internationale politiek enz.)

(Ii t. B 3, T 1 )

~~~~~~~~~~~ ~~~ !~~E~~~~~~~~:

Energy Policy Project.

Hierin worden drie verschillende scenario's uitvoerig geschetst, met bere

keningen van de energiebehoefte, economische groei, import van olie, werkge

legenheid, enz. (lit. E 1)
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3. Ontwikkeling naar eigen model.

In hoofdstuk 2 werden reeds bestaande energie-modellen ingedeeld naar

een aantal criteria.

Hieruit zou een "ideaal" model afgeleid kunnen worden, dat aan de

volgende eisen voldoet:

bevat aIle soorten energiedragers, enepgiebronnen en energievormen

behandeld aIle fasen van het energieverbruik, van winning tot eind

verbruik

beperkt zich tot de nederlandse energiehuishouding, maar houdt

rekening met regionale verschillen

laat trends in het energieverbruik zien over korte of lange periode

voorspelt de gevolgen van een alternatief energie-beleid

bevat niet aIleen energiestromen in de vorm van energiedragers,

maar oak in de vorm van produkten, diensten en grondstoffen

maakt onderscheid tussen meer- en minder hoogwaardige energiedragers

bevat relaties tussen economische, technische en maatschappelijke

factoren en het verbruik van energiedragers

bevat mogelijkheden, om het systeem te optimaliseren t.o.v. zekere

criteria

anz. enz.

In de praktijk zou zo'n model, dat aan al deze eisen voldoet, zeer in

gewikkeld worden; het is ook nog nergens ontwikkeld.

Veel reeds bestaande modellen voldoen maar aan een deel van bovenge

noemde eisen; ze beperken zich b.v. tot het voorspellen van de vraag

naar een energiedrager of juist aIleen naar de winning van een energie

drager, ze optimaliseren aIleen de elektriciteits-produktie met als

criterium de kosten op korte tepmijn, enz .•

Bij het zoeken naar een eigen energie-model werd, aan de hand van de in

hfdst. 2 genoemde criteria, uitgegaan van de volgende aannamen:

Doel van het maken van het model is verwerven van inzicht in de

werking en ontwikkeling van de nederlandse energiehuishouding.

Op den duur moet het model voorspellingen kunnen doen over het effect

van beleidsmaatregelen op het gebied van de energievoorziening.

--AIle fasen , van winning tot eindverbruik, worden opgenomen in het model.

Het is een statisch model, dat steeds van de energievoorziening in

de periode van een jaar uitgaat.

Ontwikkelingen op korte-,middellange- en lange termijn moeten met dit
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model bestudeerd kunnen worden; aIle bestaande en nieuwe energie

bronnen worden dan oak opgenomen in het model.

--Voorlopig bevat het model aIleen energie-fluxen; de mogelijkheid moet

aanwezig zijn, am later oak energie-investeringen op te nemen. De

energiestromen in de vorm van produkten, diensten en grondstoffen

worden dan gekoppeld aan de stromen van energiedragers.

Er worden een aantal eindvormen van energie onderscheiden, waarin

uiteindelijk aIle binnenlands verbruikte energiedragers worden om

gezet.

(zie fig. 3.2.-1)

Dit eerste model is helemaal toegespitst op de vorm, waarin de energie

zich bevindt op de weg van winning naar verbruik.

Bij de bran kan de energie zich in de volgende vormen bevinden:

chemisch gebonden: fossiele brandstoffen

fysisch gebonden: uranium (splitsing) of zwaar water (fusie)

potentiele energie: stuwmeer

kinetische energie: wind, getijden, golven

stralingsenergie: zonnestraling

warmte van een bepaalde temperatuur: geothermisch (aardwarmte)

Bij het uiteindelijk verbruik van de energie, voor het verwezelijken

van een bepaald doel, worden hier de volgende eindvormen onder

scheiden:

Lage-temp. warmte (thermisch laag), lucht of water van minder dan

100 °e, gebruikt voor het verwarmen van ruimten en warm-water-voor

ziening.

Hoge-temp. warmte (therm. haag), stoom, lucht of een vephrandingsgas

met een temperatuur hager dan 100 °e. Gehruiksdoelen zijn smelten van

materialen, aanhrengen van chemische veeanderingen in een stof, enz.

Mechanische beweging (mechan.), een roterende of translerende massa.

Energie in deze vorm kan gebruikt worden am materialen te vervormen,

personen of goederen te verplaatsen, enz.

Grondstof uit energiedrager (grondst.); energie in deze vorm is

eigenlijk chemisch gebonden energie, die in deze vorm blijft als de

energiedrager verbruikt wordt. Voorbeelden hiervan zijn nafta uit olie

als grondstof voor plastics en smeermiddelen, uit olie gemaakt.
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Energie in de vorm van hoge-temp. warmte of mechanische beweging komt

niet aIleen voor bij het eindverbruik, maar ook op andere plaatsen in

het model. Op die plaatsen zijn bovengenoemde energie-vormen tussen

stadia in een reeks van conversie-processen.

Een voorbeeld hiervan is het opwekken van elektriciteit m.b.v. fossiele

brandstoffen: eerst vindt verbranding plaats met als resultaat energie

in de vorm van hoge-temp. warmte, dan wordt deze in een turbine omgezet

in energie in de vorm van mechanische beweging en tenslotte wordt m.b.v.

een generator elektriciteit verkregen. Als deze elektriciteit gebruikt

wordt om b.v. metalen te smelten komt de energie voor de tweede keer in

de vorm van hoge-temp. warmteJ

Wat het meest opvalt in dit model van de energievoorziening, is de

centrale plaats, die de energievorm hoge-temp. warmte inneemt. De enige

energie, die niet via deze vorm ter beschikking komt, is afkomstig van

bronnen van het stromings-type. (zon, wind, getijden en aardwarmte)

Dit model heeft het nadeel, dat er maar een geringe overeenkomst bestaat

tussen energie-stromen in het model en hetgeen er in de werkelijkheid

wordt waargenomen. In de energiehuishouding zijn verschillende conver

sies,die eigenlijk bestaan uit een aantal conversies, niet op te

splitsen. Dit gebeurt in het model weI steeds consequent.

Het is b.v. weinig zinvol om bij een benzinemoter de omzetting van

fossiele brandstof naar mechanische energie te splitsen in een conversie

van fossiele brandstof in hoge-temp.warmte en een conversie van hoge-temp.

warmte in mechanische energie.

Oak wordt met dit model totaal geen inzicht verkregen in de geografische

spreiding van het energieverbruik; een bepaalde omzetting in het model

kan zowel op grote schaal op ~~n plaats in nederland plaatsvinden, als

verspreid over het land op kleine schaal.

Een wiskundige beschrijving van het model.

Om verbanden tussen de input (bronnen) en output (eindvormen) van het

model te vinden, wordt een methode uit de economie toegepast, n.l.

de Input/Output-matrix. (zie fig. 3.2.-2)

De primaire sectoren zijn hier de energie-bronnen, die een hoeveelheid

energie in de vorm van een energiedrager leveren.

De ontvangende intermediaire sectoren zijn energiedragers, waaraan een

energiebron levert of waarin een andere energiedrager is omgezet.
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De leverende intermediaire sectoren zijn energiedragers, die omgezet

worden in een andere energiedrager o~ eindvorm of die verbruikt worden

door de finale sectoren.

De finale sectoren bestaan hier uit het verbruik van energie in de

eindvormen en energie-verliezen.

Elke energiedrager of eindvorm van energie is tegelijkertijd leverend

en ontvangend intermediair.

Verband tussen in- en output van het model: (zie fig. 3.2.-2)

Stel, dat z, , de hoeveelheid energie is in energiedrager i, die wordt
lJ

omgezet in energiedrager j. Stel verder, dat xi de totale hoeveelheid

beschikbare energie in energiedrager i is; deze wordt verbruikt voor

omzetting in andere energiedragers of door de finale verbruikers.

E. en V. stellen resp. eindverbruik en verliezen voor van energie in de
l l

vorm van energiedrager i.

+ Ei + Vi :::

De volgende balansvergelijking

<'"S-.. z ..', .. lJ
J

kan nu opgesteld worden:

x,
l

Stel nu, dat er een lineair verband bestaat tussen z .. en x.
lJ l

dus a .. = z . .Ix. , dan geldt: ~x .• a,. + E. + V, = X.
lJ lJ l J l lJ l l l

x,. ~ a .. +
l j~ lJ

E
i + V. =

l
X.

l

Aangezien dit voor aIle i geldt, voIgt hieruit: A.~ + E + V = x

Hieruit voIgt tenslotte: x = (I_A)-1.(E+V) . . . . . . verg.1

Dezelfde methode kan ook toegepast worden t.a.v. de ontvangende inter

mediaire sectoren en de bronnen.

en stel, dat y. de totale beschikbare energie
J

in de vorm van energiedrager j is. De totale hoeveelheid energie, be-

Stel B. is de totale hoeveelheid energie in de vorm van energiedrager j,
J

verkregen uit aIle bronnen

• verg.2

+ B. = y.
J J

(I-A')·l

= z . .Iy.
lJ J

en y.: a!.
J lJ

~ a! .• y.
.~ l J J

B = l. en B =

Invullen in de balansvergelijking geeft:

Dit geldt weer voor aIle j, dus: A'.l +

schikbaar in energiedrager j komt uit de bijdragen van de bronnen en uit

omzettingen van andere energiedragers.

Balansvergeli jking: ~ z.. + B. = y.
~ lJ J J

Ste 1 weer een lineair verband tussen z ..
lJ

Daar er geen energie verloren kan gaan,kan men stellen xk = Yk ; m.a.w.

de energie in de vorm van een energiedrager komt van bronnen en uit om

zettingen en gaat naar eindverbruik, verliezen en omzettingen.
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(zie fig. 3.4.-1)

3.4.1 Schema

Dit model is een synthese van de modellen I en II, die hieraan vooraf

gingen. Bij de centrale omzetting van energiedragers (energie-industrie)

wordt uitgegaan van de grote stromen van energiedragers en niet van de

thermo-dynamische vorm van de energie, zoals in model I.

De energie-industrie levert al deze soorten energiedragers aan de

finale verbruikers, die ze omzetten in een eindvorm van energie teneinde

een bepaald doel te kunnen verwezelijken.

De eindvormen, die onderscheiden worden, zijn:

Lage-temp. warmte (therm.laag)

Hoge-temp. warmte (therm.hoog)

Mechanische beweging (mechan.)

"Elektrische energie" (elektr.)

Grondstoffen uit energiedragers (grondst.)

(zie par. 3.2 voor definities)

De rendementen van de conversies bij de finale verbruikers zijn een

gemiddelde van , op allerlei plaatsen en schaal, voorkomende omzetpro

cessen met verschillend rendement.

Naast de bovengenoemde eindvormen van energie worden nog twee extra

"eindvormen" in het model opgenomen, n.l. export en bunkers. Dit zijn

geen echte eindvormen, zoals bovengenoemde vijfj ze zijn in zoverre

vergelijkbaar, rtat ze ook nodig zijn om bepaalde doe len te bereiken (b.v.

economische doelen) en ook door de energie-industrie geleverd moeten

worden.

3.4.2 Wiskundige beschrijving

Iedere energiestroom in het model kan gezien worden als een variabele

of kan in een aantal andere variabelen uitgedrukt worden. De verbanden

tussen de energiestromen kunnen worden weergegeven m.b.v. vergelijkingen

en betreffende variabelen.

Voor ieder knooppunt in het model is een vergelijking nodig; bij meer

dan twee energiestromen naar/van dat knooppunt ontstaan er vrijheids

graden in het systeem, m.a.w. men moet een aantal variabelen een waarde

geven om een eenduidige oplossing te verkrijgen.

In dit model zijn er ook veel meer variabelen dan ver~elijkingen te

vinden; er moeten dUB nogal veel variabelen een waarde gegeven worden

om het stelsel oplosbaar te maken.
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Een andere methode om een oplosbaar stelsel te krijgen is het zoeken

van meer verbanden tussen de energiestromen; deze zouden b.v. ook van

nietyenergetische aard kunnen zijn Ceconomisch?)

Door het vastleggen van een voldoende aantal variabelen in het energie

model kan men dus het stelsel vergelijkingen oplossen en krijgt men

een bepaalde waarde voor iedere variabele in het systeem. Deze methode

is niet erg geschikt om de werkelijkheid te henaderen; in de werkelijkheid

liggen de waarden van variahelen Cenergiestromen) niet volkomen vast,

maar kunnen varieren tussen hepaalde grenzen. In de werkelijkheid bestaat

er ook niet een mogelijke configuratie voor de anergiehuishouding, maar

zijn er ontelbaar veel mogelijke configuraties, die minder of meer op

timaal zijn afhankelijk van rte aangenomen criteria.

Uitgaande van hetgeen hierboven staat, lijkt de techniek van Lineaire

Programmering het meest voor ons doel geschikt. Dit is n.l. een tech

niek, om een systeem te optimaliseren onder aanname van een aantal res

tricties in dat systeem. Daze restricties kunnen hestaan uit relaties

tussen variabelen in dat systeem of uit grenzen voor de waarde van een

variabele. Het systeem wordt geoptimaliseerd door een object-functie

te maximaliseren of minimaliseren; de optimale oplossing hangt af van

de variabelen uit het systeem, die in de object-functie geplaatst worden.

Ctechniek van Lin. Progr.:zie App. A)

AlB de lineaire programmerings-techniek toegepast wordt op model VI van

de nederlandse energie-huishouding, zijn b.v. de volgende optimalisaties

mogelijk:

Minimaliseren van de invoer van energiedragers bij een beperkte

binnenlandse produktie van energiedragers en een vastliggend eind

verbtuik. Ook substitutie-mogelijkheden kunnen beperkt zijn.

Maximaliseren van de hoeveelheid energie in de eindvormen bij een be-

perkt aanbod van primaire energiedragers door de bronnen.

Bepalen van de invloed van invoering van een nieuwe energiebron op

de energiehuishouding. Het eindverbruik ligt b.v. vast en de bijdrage

van enkele andere bronnen wordt geminimaliseerd.

Minimaliseren van de kosten van de gehele energievoorziening bij een

vaststaande behoefte aan energie in de eindvormen en beperkingen t.a.v.

substituties en conversies. In de object-functie komen nu een aan-

tal variabelen Cenergiestromen) met een kosten-factor.

Al deze toepassingen kunnen inzicht geven in de mogelijkheden, om een op

timaal systeem te bereiken; de optimale oplossing hangt echter soms sterk

af van de gekozen grenzen voor de variabelen in het systeem.



- 33 -

3.4.3 Toepassing

Met behulp van model VI en een lineair-programmerings-systeem zijn

enige optimalisaties uitgevoerd om de mogelijkheden van schema + tech

niek te bepalen.

De wiskundige beschrijving van model VI gebeurt met 72 variabelen en 33

vergelijkingen. Voor iedere variabele is een hoven- en/of ondergrens op

gegeven. De variabele stelt het verbruik of de produktie van de betref

fende energiedrager in de periode van een jaar voor.

Bij de be paling van de grenzen voor de variabelen werd uitgegaan van de

situatie in 1974 ; doel van deze toepassingen is echter niet geweest om

nummerieke resultaten over de energievoorziening te verkrijgen, maar

om globale ontwikkelingen te hestuderen.(Details t.a.v. methode, aanpak,

waarden van variabelen, enz. worden gegeven in hfdst. 4 en 5)

Doel van de toepassing, die hieronder voIgt:

Minimaliseren van het verbruik van fossiele brandstoffen bij een vast

staand eindverhruik,invoering van zonne-energie voor ruimte-verwarming

en warm-water-voorziening. (lage-temp. warmte)

Hierbij hoeft niet steeds geoptimaliseerd te worden voor een aantal

waarden van de hijdrage van zonne-energie, maar kan deze bijdrage ge

parametriseerd worden.

Het resultaat van optimalisatie en parametrisatie is te zien in fig.3.4.-2

Op de horizontale as is de hijdrage van zonne-energie (ZONSTR) uitgezet.

Langs de verticale as staat de verandering van de waarde van een variabe

Ie t.g.v. het invoeren van zonne-energie; hierbij zijn aIleen dievaria

belen genomen, die belangrijke ontwikkelingen laten zien, zoals het

winnen van aardgas (GASBR), verbruik van gas totaal finaal (S GAS), ver

bruik van gas voor lage-temp.warmte (S GNTL), invoer van kolen (KOOLIN),

kolen t.b.v. elektriciteitsopwekking (p KNE), gas t.b.v. elektr. (p GNE),

tatale produktie van lage-temp. warmte (3 WARM) en de hoeveelheid zonne

energie t.b.v. lage-temp. warmte.(P ZONL)

Links in de figuur is eerst het resultaat zichtbaar van een optimalisering

van de bestaande energiehuishouding zander invoering van zonne-energie.

Door substituties te plegen kan het verbruik van fossiele brandstoffen

ook dan al minder groat worden. Bij het geleidelijk invoeren van zonne

energie nemen de daarmee direct samenhangende variabelen evenredig toe

(conversie-rendementen!); het verbruik van fossiele brandstoffen neemt

af, maar niet voor aIle bronnen evenveel. Dit wordt veroorzaakt door

de grenzen aan de substitutie-mogelijkheden en het feit, dat vervanging

van de ene energiedrager bij het eindverbruik meer bespaard bij de bron

zijde dan vervanging van een andere door zonne-energie.
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Interressant punt in de grafiek is het niet-lineaire verloop van de

verandering van sommige variabelen. Dit wordt veroorzaakt door het be

reiken van een boven- of ondergrens door de betreffende variabele.

Ook het totale verbruik van foasiele brandstoffen kan niet-lineair ver

anderen met de toename van de bijdrage van zonne-energie; bij het steeds

toenemen van deze bijdrage worden eerst bij het eindverbruik die energie

dragers vervangen, die de meeste besparing (per eenheid zonne-energie)

geven in het verbruik van fossiele brandstoffen; deze energiedragers

komen op hun minium, waarna een andere energiedrager vervangen gaat worden,

die wat minder bijdraagt aan de besparing op fossiele brandstoffen.

Hier worden, indien mogelijk, eerst zovael mogelijk de raffinaderij

produkten t.b.v. lage-temp.warmte vervangen door zonne-energie, omdat

dit ook de mutatie-verliezen van de raffinaderij vermindert.

De maximale benutting van zonne-energie wordt bij deze toepassing ten

slotte beperkt door de substitutie-mogelijkheden bij het eindverbruik:

aIle lage-temp. warmte wordt dan door zonne-energie verkregen.

Ten opzichte van het vorige model zijn er enige wijzigingen aange

bracht in de energie-industrie t.a.v. het eigen verbruik •

Het eigen verbruik van de energie-industrie zit als voIgt ingebouwd

in het model:

via een rendementsfactor, die de verhouding geeft tussen de bruto

input van de om te zetten energiedrager en de netto-output van de

omgezette energiedrager

via een factor maal de input van de om te zetten energiedrager voar

verbruik van andere energiedragers, dan diegene, die logischerwijze

bij het omzetproces ontstaan (b.v. in een cokesfabriek worden de

cokes- en gasprodukties gegeven door de rendementsfactar maal de in

put aan kolen; eigen verhruik van die cokes of dat gas doet het ren

dement dalen; elektriciteitsverbruik wordt evenredig genomen met de

input van kolen)

Het verbruik van deze energiedragers wordt afgetrokken van de betref

fende output van de energie-industrie.

De output van de energie-industrie bestaat nu aIleen maar uit energie

dragers voor finaal verbruik.
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Een nadeel van de laatste drie modellen (V,VI en VII) is gelegen in het

op een hoop gooien van aIle gelijksoortige conversie-processen bij het

eindverbruik.

Bij de beschreven toepassing van zonne-energie om lage-temp. warmte te

verkrijgen, moet eigenlijk een onderscheid gemaakt worden tussen lage

temp. warmte vaor huishoudens en voar de industrie. Deze verbruikers

van lage-temp.warmte stellen immers heel verschillende eisen en hebben

oak sterk verschillende magelijkheden om zonne-energie te kunnen benutten.

Door de bestaande verschillen in conversie-rendementen in beide sectoren

zal oak de levering van dezelfde hoeveelheid lage-temp. warmte in de

sector huishoudens b.v. meer gas vereisen dan in de industrie.

Daarom is besloten, om, ondanks gebrek aan gegevens betreffende de in

terne structuur van sommige verbruiks-sectoren, de output van de ener-

gie-industrie eerst te verdelen over een aantal verschillende groepen

van verbruikers . In iedere verbruiks-sector wordt dan verder de om

zettingen tot de eindvormen van energie geschetst.

Dit levert dan tenslotte model VIII. (zie hfdst. 4)

Opm.: De hier niet besproken modellen (III,IV en v1 zijn niet veel

gewijzigde versies van de modellen I, II en VI.
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4. Model VIII.

4.1 ~~~~~~~~_~E~~~~_~~~_~~!_~~~~~. (zie uitvouwbaar schema achterin

het verslag)

In dit model van de nederlandse energiehuishouding kunnen twee

grote delen onderscheiden worden, n.l.:

a) De energie-industrie.

Alle bijdragen van nederlandse energiebronnen en de invoer van

energiedragers vormen tezamen de totale input van de energie

industrie. Binnen de energie-industrie vindt conversie, zuivering,

transport, enz. plaats, waarbij een deel van de totale input aan

energiedragers verbruikt wordt. De totale netto-output van de ener

gie-industrie wordt gevormd door de, aan de finale verbruikers afge

leverde, secundaire energiedragers; dus na transport naar de plaats

van verbruik.

b) De ~inale verbruiks-sectoren.

De finale verbruikers van energie zijn verdeeld in een aantal sectoren,

waarover de output van de energie-industrie wordt verdeeld. Behalve

in de sectoren EXPORT en BUNKER, worden de energiedragers binnen de

sectoren omgezet in een aantal eindvormen van energie, nodig om be

paalde doeleinden te verwezelijken. Deze eindvormen zijn TH1AAG,

THHOOG, E1EKTR, MECHAN en GRNDST. (zie 4.3 voor betekenis)

Na omzetting(en) van een energiedrager bij de finale verbruiker komt

de energie uiteindelijk in een vorm, die niet verder nuttig gebruikt
o

kan worden, b.v. afvalwarmte van ongeveer 20 C.

De wiskundige beschrijving van het model gebeurt met een stelsel van

67 lineaire vergelijkingen, waarin 125 variabelen en 67 coefficienten

voorkomen.

De variabelen kunnen als volgt ingedeeld worden:

17 variabelen t.b.v. energiebronnen en invoer van energiedragers

26 variabelen voor energiestromen in de energie-industrie

39 variabelen voor energiestromen tussen energie-industrie en

sectoren

37 variabelen voor energiestromen binnen de sectoren

6 variabelen om eindvormen van energie te benoemen.

De vergelijkingen beschrijven relaties tussen:

variabelen in de energie-industrie (22)

variabelen in energie-industrie en sectoren (14)

variabelen in de sectoren zelf (18)

variabelen in de sectoren en eindvorm-variabelen (5)

variabelen in de energiehuishouding en afgeleide grootheden (8)
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De laatste 8 vergelijkingen beschrijven niet zozeer bestaande ver-

banden tussen een aantal energiedragers in de energiehuishouding, maar

dienen voor het bepalen van een aantal afgeleide grootheden of voor het

kunnen inbouwen in het model van niet-fysische relaties tussen variabelen.

Afgeleide grootheden zijn hier:

totale input van de energie-industrie (TOT BR)

totale output van de energie-industrie (S FIN )

totaal binnenlands verbruik van primaire energie (TBV)

totale beschikbare energie in de eindvormen (TOT EV)

De niet-fysische relaties in dit model zijn de vast veronderstelde

onderlinge verhoudingen van totaal energieverbruik van de sectoren.

Zoals blilkt uit het voorgaande, zijn er in dit model meer variabelen

dan vergelijkingen. Het model heeft dus een aantal vrijheidsgraden,

m.a.w. , om een eenduidige oplossing te verkrijgen, moet een aantal

variabelen in het model een waarde gegeven worden. Dit is echter niet

zo realistisch; in werkelijkheid kan de grootte van energiestromen min

of meer varieren en bestaan er ook meer mogelijke oplossingen. Al naar

gelang de gekozen criteria is een van die oplossingen optimaal.

Om nu met dit model (mogelijke) kwantitatieve ontwikkelingen in de

energiehuishouding te kunnen berekenen, wordt de techniek van lineaire

programme ring toegepast. (zie Appendix A voor de theorie van lin.progr.)

Er wordt gebruik gemaakt van het lineaire programmerings-systeem

"Nathalie", een reeds bestaand rekenprogramma op de THE. (lit. K 1)

Met dit programma is het mogelijk, om een systeem, bestaande uit een

aantal variabelen en restricties, te optimaliseren. De restricties kun

nen relaties tussen de variabelen zijn of grenzen voor de grootte van

variabelen. Wat er geoptimaliseerd wordt, hangt af van de variabelen in

de object-functie, die minimaal of maximaal gemaakt wordt.

Hoewel dit rekenprogramma oorspronkelijk ontworpen werd voor bedrijfs

economische doeleinden, is het ook zonder veel problemen te gebruiken

voor berekeningen met dit model. Het is daarbij belangrijk, dat er voor

iedere variabele grenzen voor de grootte worden opgegeven, zodanig, dat

er een oplossing be staat voor het systeem. Met behulp van het rekenpro

gramma wordt dan de optimale oplossing bepaald t.a.v. van tevoren gestel

de criteria. (b.v. minimale invoer van energiedragers, enz.)
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verbruikte kolen t.b.v. omzetting in gas

opgevangen zonnestraling t.b.v. omzetting in elektriciteit

" 11 " omz. in warmte, 100 °c

" " " " " " 100 °c

verbruikte elektriciteit t.b.v. omzetting in gas

verbruikte kolen t.b.v. omzetting in cokes

verbruikte foss. brandstoffen in elektriciteitscentrales

Hoeveelheid energie in:

met organisch afval geproduceerd gas

gas uit nederlandse bodem (en ned. continentaal plat)

alle soorten ingevoerd gas

in nederland gedolven kolen

ingevoerde kolen

ingevoerde cokes

ruwe olie uit nederlandse bodem

ingevoerde ruwe olie (geen doorvoer)

totaal van ingevoerde raffinageprodukten

ingevoerde (zware) stookolie

ingevoerde chern. produkten (geen stook- of moterbrandst.)

ingevoerde moterbrandstoffen (+ lichte stookbrandst.)

ingevoerde uranium (in kg ermee op te wekken normaalstoom)

met wind of getijden te produceren energiedragers

uit zonnestraling,opgevangen voor energie-doeleinden

aan aardkorst (ned.)onttrokken warmte

in nederland gewonnen energiedragers en ingevoerde energie

dragers.

beschikbare hoeveelheid gas (geen gas-als-bijprodukt)

olie.,

100 °c
100 °c

"

"

""

" " kolen

" " ruwe olie

" " uranium (in kg normaalstoom)

" " mech.energie aan de rotor-as

" " zonnestraling op ontv. oppervlak

" " aardwarmte

1I gas in alle foss. brandst.-centrales
1I kolen 1I 1I "
" stookolie 1I 11

" foss. brandst. in warmte/kracht-centrales

"
gewonnen aardwarmte, temp.

P GAS

P KOOL

P OLIE

P URAN

P WIND

P ZON

P GEOT

P KNG

P KNO

P ENG

P KNC

P BNE

P GNE

P KNE

P SNE

P BNWK

P ZOND

P ZONL

P ZONH

P GEOH

P GEOL

COKEIN

Variabele:

ORGAFV

GASBR

GASIN

KOLMYN

KOOLIN

OLIEBR

OLIEIN

RAFFIN

STOLIN

CHPRIN

MBSTIN

URANIN

WNDGET

ZONSTR

GEOTH

TOT BR
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verbruikte stookolie in de industrie

" "" " sector commercieel

export van moterbrandstoffen

verbruik van lage-temp.warmte door de sector commercieel

"" " """ industrie

export van stookolie

bunkering van stookolie Cgrensoverschrijdend verkeer)

verbruikte chem.produkten in de sector industrie

" " """ transport

export van chern. produkten Cuit raffinaderij)

verbruik van moterbrandst. door de sector huishoudens

Hoeveelheid energie in:

deel van ruwe olie t.b.v. omzetting in stookolie

" " """ "" chem.produkten

" '1 """ "" moterbrandst.

totale bruto produktie van elektriciteit

" " "" nuttig gebruikte warmte door

centrales.

alle secundaire energiedragers uit de energie-industrie

totale hoeveelheid gas t.u.v. de sectoren

" " cokes" " 11 Cfinaal verbruik)

huishoudens

bunkers

commercieel

industrie

transport

"

Clage temp.)

t,

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"
"
"

"

huishoudens

"

"

"
"

commercieel

"

11

11

"

"

"

"
"

"

kolen

" "

elektr.

warmte

stookolie "

chem.prod. "

moterbrandst.

"

"

" " "

"

"

"
"

"

kolen

"
"

"

"

"

"

"

••

"

"

"

"

"
"

.,

"

verbruikt gas in de sector industrie

" '1"" " huishoudens

verbruikte kolen in de sector industrie

export van gas

verbruikte cokes in de industrie

export van cokes

S PNEX

S MNHH

S MNBU

S MNCO

S MNIN

S MNTR

S MNEX

S WNCO

S WNIN

S WNHH

S FIN

S GAS

S COKE

S KOOL

S STOL

S CHPR

S MBST

S ELEK

SWARM

S GNIN

S GNHH

S GNCO

S GNEX

S CNIN

S CNEX

S KNEX

S KNIN

S KNHH

S SNIN

S SNCO

S SNEX

S SNBU

S PNIN

S PNTR

Variabele:

P STOL

P CHPR

P MBST

P ELEK

P AFVW
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Hoeveelheid energie in:

verbruikte elektriciteit door de sector huishoudens

export van elektriciteit

Variabele:

S ENHH

S ENCO

S ENIN

S ENTR

S ENEX

"
"
"

"
"
"

"
"
"

"
"
"

"
"

commercieel

industrie

transport

beschikbaar komende mech. energie in de sector transport

verbruik van energiedragers als grondstof in transport

elektr. t.b.v. omz. in lage-temp.warmte in sector comm.

" " "" hoge-temp. " "" "

brandst." "" lage-temp.warmte "" "

" " "" h 0 ge - t emp." "" "

beschikbaar komende lage-temp.warmte in sector commerCe

" "hoge-temp.""" "

alle binnenlands verbruikte energiedragers, teruggere

kend naar de ervoor benodigde primaire energiedragers

elektr. t.b.v. omzetting in lage-temp.warmte in huishouden

" " " " hoge-temp. " " "

totale export van Csecundaire) energiedragers

totale bunkering van energiedragersCgrensoverschr.verkeer)

alle verbruikte energiedragers in de sector industrie

"" " """ commercieel

"

"
"

"

"
"

"

"
"

"
"

"
"

"

"
"

transport

huishoudens

"
"

"

"
"

"

" n

" "

mechan. energie

lage-temp.warmte

ho ge -temp. "

" mechan. energie

" laR;e-temp.warmte

"
"

"

"
"

mechan. energie.,

"

I'

".,

"

omzetting in lage-temp.warmte in industrie

" "hoge-temp. " " "

"
"

"
"

"
"

"

"

"

"
"

" "

"

"

"

" "mechan. energie

verbruikte elektr. in de vorm "ELEKTR"

brandst.

" " " "hoge-temp.warmte"

beschikbaar komende lage-temp.warmte in huishoudens

" "hoge-temp.warmte" "

brandst.

" "mechan. energie "

verbr. van elektr. in de vorm "ELEKTR"

elektr. t.b.v.

ENHH L

ENHH H

ENHH M

BNHH L

BNHH H

HHNTL

HHNTH

HHNME

HHNEL

TRNME

TRNGR

ENCO L

ENCO H

ENCO M

BNCO L

BNCO H

CONTL

CONTH

CONME

CONEL

ENIN L

ENIN H

ENIN M

BNIN L

BNIN H

EXPORT

BUNKER

INDUST

COMMER

TRANSP

HUISH

TBV



Naam:

BBBRON

BBRAFF

BPGAS

BPKOOL

BPOLIE

BPURAN

BPWIND

BPZON

BPGEOT

PPOLIE

PPZON

PPGEOT

PPCENT

PPELEK

Vergelijking:

1) TOT BR= ORGAFV + GASBR + GASIN + KOLMYN + KOOLIN + COKEIN

+ OLIEBR + OLIEIN + RAFFIN + URANIN + WNDGET +

+ ZONSTR + GEOTH

2) RAFFIN STOLIN + CHPRIN + MBSTIN

3) P GAS = QRGAFV + a.GASBR + GASIN + a.P KNG + a.P ENG

4) P KOOL = a.KOLMYN + KOOLIN - P KNG - P KNO

5) P OLIE = a.GASBR + a.OLIEBR + OLIEIN + a.P KNO

6) P URAN = a.URANIN

7) P WIND = a.WNDGET

8) P ZON = a.ZONSTR

9) P GEOT = a.GEOTH

10) - a.P OLIE = P STOL + P CHPR + P MBST

11)P ZON = P ZOND + P ZONL + P ZONH

12)P GEOT = P GEOL + P GEOH

13)P SNE + P KNE + P GNE = P BNE + P BNWK

14)P ELEK = a.P URAN + a.P WIND + a.P BNE + a.P BNWK +

+ a.P ZONH + a.P ZOND + a.P GEOH

= a.P ZONL + a.P GEOL + a.P AFVW

EI,EK

WARM

FIN 8 GAS + 8 COKE + S KOOL + 8 8TOL + 8 CHPR +

+ 3 MB8T + 3 ELEK + 8 WARM

25)8 GAS = S GNIN + 3 GNHH + S GNCO + 3 GNEX

26)3 COKE = 3 CNIN + 3 CNEX

27)3 KOOL = 3 KNIN + 3 KNHH + S KNEX

28)3 3TOL = 3 3NIN + S 8NCO + S 3NBU + S 8NEX

29)3 CHPR 3 PNIN + 3 PNTR + 3 PNEX

30)3 MBST = 3 MNIN + 3 MNHH + 3 MNCO + 3 MNTR + 3 MNBU + 8 MNEX

31)3 ELEK = 3 ENIN + 3 ENHH + S ENCO + 3 ENTR + 3 ENEX

32)S WARM = 3 WNIN + 3 WNCO + 3 WNHH

33~UNKER = 3 3NBU + 8 MNBU

34) EXPORT = 8 GNEX + 8 CNEX + S KNEX + 3 SNEX + 3 PNEX +

+ 3 MNEX + 3 ENEX

15)P AFVW = a.P URAN + a.P BNWK + a.P ZONH + a.P GEOH

16)3 COKE = COKEIN + a.P KNC - a.S CNIN

17)3 STOL STOLIN + a.P STOL a.P OLIE - P SNE

18)3 CHPR CHPRIN + a.P CHPR - a.3 PNIN

19)5 MB3T = MBSTIN + a.P MBST

20)3 KOOL a.P KOOL P KNC - P KNE

21)8 GA3 = a.KOLMYN + a.P GA3 + a.P OLIE - P GNE + a.P KNC

- a.3 FIN + a.3 CNIN + a.8 PNIN

a.KOLMYN - a.P OLIE - a.P KNC + a.P ELEK - a.3 FIN22) S

23)8

24) 3

SVEXP

PSELEK

PSWARM

FINAAL

PPWARM

BSCOKE

BSSTOL

BSCHPR

BSMBST

PSKOOL

PSGAS

S8GAS

SSCOKE

SSKOOL

SSSTOL

SSCHPR

55MBST

S8ELEK

SSWARM

SVBUNK
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Naam: Vergelijking:

SVIND 35)INDUST == S GNIN + S KNIN + S CNIN + S SNIN + S PNIN +

+ S MNIN + S ENIN + S WNIN

SVTRAN 36)TRANSP == S MNTR + S PNTR + S ENTR

SVCOMM 37)COMMER S GNCO + S SNCO + S MNCO + S ENCO + S WNCO

SVHUIS 38)HUISH == S GNHH + S MNHH + S ENHH + S WNHH + S KNHH

VVHHBR 39)BNHH L + BNHH H == S GNHH + S MNHH + S KNHH

VEHHTL 40)HHNTL == a.S WNHH + a.ENHH L + a.BNHH L

VEHHTH 41 )HHNTH a.ENHH H + a.BNHH H

VEHHME 42)HHNME == a.ENHH M

VERHEL 43)HHNEL == S ENHH - ENHH L - ENHH H - ENHH M

VETRME 44)TRNME = a.S MNTR + a.S ENTR

VETRGR 45)TRNGR == S PNTR

VVCOBR 46)BNCO L + BNCO H == S GNCO + S SNCO + S MNCO

VECOTL 47)CONTL == a.S WNCO + a.ENCO L + a.BNCO L

VECOTH 48)CONTH a.ENCO H + a.BNCO H

VECOME 49)CONME == a.ENCO M

VECOEL 50)CONEL == S ENCO ENCO L ENCO H ENCO M

VVINBR 51)BNIN L + BNIN H == S GNIN + S KNIN + S CNIN + S SNIN

VEINTL 52)INNTL == a.S WNIN + a.ENIN L + a.BNIN L

VEl NTH 53)INNTH == a.ENIN H + a.BNIN H

VEINME 54)INNME a.ENIN M + a.S MNIN

VEINEL 55)INNEL S ENIN ENIN L - ENIN H - ENIN M

VEINGR 56)INNGR == S PNIN

EELAAG 57)THLAAG == HHNTL + CONTL + INNTL

EEHOOG 58)THHOOG == HHNTH + CONTH + INNTH

EEMECH 59)MECHAN == HHNME + CONME + INNME + TRNME

EEELEK 60)ELEKTR = HHNEL + CONEL + INNEL

EEGRST 61 )GRNDST == INNGR + TRNGR

SFBUNK 62)BUNKER == a.S FIN a.EXPORT

SFIND 63)INDUST == a.S FIN a.EXPORT

SFTRAN 64)TRANSP == a.S FIN a.EXPORT

SFCOMM 65)COMMER == a.S FIN a.EXPORT

SFHUIS 66)HUISH = a.S FIN a.EXPORT

BV TBV 67)TBV == TOT BR - EXPORT

Opm.: Iedere vergelijking moet een naam krijgen , om met het lineaire

programmerings-systeem "Nathalie" te kunnen werken.

Opm.: -a- is een co~ffici~nt, kleiner dan 1, die een conversie- of

transport-rendement kan voorstellen.
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Ooefficienten:
~------------

zonne-centrale

geoth.centrale

zonne-centrale

"

II

IIII

"

"

zelfde als P WIND aangenomen

zelfde als P ZON aangenomen

benutbaar deel

vast deel van P OLIE wordt om

gezet in raffinaderij-gas

rendement kerncentrale

jaar-rendement windcentrale

rend. conventionele centrale

elektr.rend. W/K-centrale

rendement zonneceL

elektr.rend~ geoth.centrale

geen W/K met kerncentrales

therm.rend.(zie bijlage III)

netto-output genomen

zware delen in aardgas

netto produktie genomen

schatting uit literatuur

invoer = verbruik

rendement cokesfabriek

niet-finaal gebruik van cokes

l
b. ruto-produktie van raffinage

produkten is gelijk aan input

van ruwe olie minus raff.gas

eigen verbruik stookolie

niet-finaal verbr. chem.prod.

geen verliezen aangenomen

gas t.b.v. kolenmijnen

geen gasverlies bij transport

netto gasprod. raffinaderij

" II cokesfabriek

a31 1.00 GASBR

a32 = 0.67 P KNG

a33 0.70 P .ENG

a41 = 1.00 KOLMYN

a51 = 0.0015 GASBR

a52 = 1.00 OLIEBR

a53 = 0.'70 P KNO

a61 = 1.00 URANIN

a71 = 1.00 WNDGET

a81 = 1.00 ZONSTR

a91 = 0.01 GEOTR

a101= 0.967 P OLIE

a141= 0.32 P URAN

a 11+2= 0.76 P WIND

a 14 3= 0.346 P ENE

a 11+4= 0.28 P BNWK

a 11+5= 0.20 P ZONR

a146= 0.10 P ZOND

a 147= 0.20 P GEOR

a151= 0.00 P URAN

a152= 0.40 P BNWK

a153= 0.40 P ZONR

a154= 0.40 P GEOR

a161= 0.726 P KNC

a162= 0.611 S CNIN

a171= 1.00 P STOL

a181= 1.00 P CRPR

a191= 1.00 P MBST

a172= 0.031L~ P OLIE

a18~;;: 0.125 S PNIN

a201= 1.00 P KOOL

a211= 0.285 KOLMYN

a212= 1.00 P GAS

a213= 0.011 P OLIE

a214= 0.129 P KNC

De indices van de hiernavolgende coefficienten geven het nummer aan

van de vergelijking, waarin de coefficient voorkomt en de plaats in de

vergelijking. Bijvoorbeeld is a332 de tweede coefficient (van linksaf

geteld)in vergelijking nr. 33 .

Coefficient: Bijbehorende variabele: Opmerkingen:

praktisch geen verliezen

(L 1, blz.J+2)

( idem)



- 46 -

a21.5 = 0.0024

a216 = 0.611

a225 0.0002

a231 0.70

a232 0.90

a233 = 0.90

a401 = 1.00

a402 = 0.90

a403 = 0.60

a411 = 0.80

alt 12 0.70

a J+21 0.70

a441 = 0.25

a442 = 0.85

a471 0.90

a472 = 0.90

a l+73 0.70

a481 = 0.90

a482 = 0.80

a491 = 0.85

a.521 = 0.90

a.522 = 0.90

a523 = 0.70

a531 = 0.90

a532 = 0.80

a541 = 0.85

a542 0.35

"
"

rendement e1.moter in huish.

" benzinemoter

" e1. moter in transp.

"

e1ektr. naar 1age-temp.warmte

brandst." " "

e1ektr. naar hoge-temp.warmte

brandst." 1I "

e1ektr. naar 1age-temp.warmte

brandst." "

e1ektr. "hoge-temp.

brandst. 11 "

rend. e1ektromoter bij comm.

e1ektr. naar 1age-temp.warmte

brandst." " "

e 1ekt r. "hoge-temp. "

brandst." " "

rend. elektromoter in industrie

" dieselmoter" "

Opmerkingen:

gasverbruik overige energieind.

hoogovengas uit cokes

chemisch restgas uit nafta

e1ektr. verbr. ko1enmijn

" 1I raffinaderij

., "cokesfabriek

eigen verbruik van centra1es

en transport-ver1iezen

e1ektr.verbr. ov. energie-ind.

co11ector-rendement

transport-rendement

ENHH H

ENHH L

BNHH L

ENHH H

BNHH H

S ENTR

S MNTR

S WNHH

S WNCO

ENCO L

BNCO L

ENCO H

BNCO H

ENCO M

S WNIN

ENIN L

BNIN L

ENIN H

BNIN H

ENIN M

S MNIN

S FIN

P ZONL

P GEOL

P AFVW

Bijbehorende variabe1e:

S FIN

S CNIN

S PNIN

KOLMYN

P OLIE

P KNC

P ELEK

0.125

= 0.047

= 0.0015

= 0.003

= 0.912

a217

a221

a222

a223

a224

Opm.: De waarden van de coef~icienten zijn afgeleid uit statistische

gegevens van de neder1andse energiehuishouding in 1974, zie hier

voor bij1age II. Rendementen van conversies binnen de sectoren

zijn schattingen aan de hand van beschikbare literatuur.

(lit. B 6,H 3,T 4,W 1)
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De totale input van de energie-induBtrie (e.i.) wordt voorgesteld door

de variabele TOT(aal) BR(onnen); deze omvat aIle in nederland gewon

nen primaire energiedragers, in de toekomst te winnen nieuwe so orten

primaire energiedragers (van stromings-bronnen, zoals zon en wind) en

aIle ingevoerde primaire en secundaire energiedragers.

In principe wordt de grootte van een variabele bepaald door de gebruikte

of gewonnen energie, in de vorm van een energiedrager, in een jaar.

AIle voorraad-mutaties worden zoveel mogelijk teruggerekend naar die

bron, die meer of minder gaat leveren, als deze voorraad-mutaties er

niet zijn.

Onder gas wordt hier verstaan: aIle gas-soorten, die via een leiding

getransporteerd worden. Hiertoe worden dus niet de vloeibaar gemaakte

gassen (b.v. LPG) gerekend.

Er wordt verder nog een onderscheid gemaakt tussen gas-soorten, die als

hoofd-produkt geproduceerd of gewonnen zijn en gas-soorten, die als

bij-produkt van een omzettingsproces ontstaan. Voorbeelden van de eerste

categorie zijn aardgas, gas uit organisch afval, gasinvoer, gas uit

gassificatie van steenkool en gas uit elektrolyse van water; deze vormen

tesamen de variabele P GAS.

Voorbeelden van de tweede categorie zijn cokesgas, hoogovengas, raffina

derijgas en restgassen uit de cemische industrie.

Kolen worden in de e.i. voor een deel omgezet in cokes, waarbij tevens

cokesgas ontstaat; de rest van de kolen gaat naar elektrische centrales

of de finale verhruikers.

Ruwe aardolie wordt in de raf~inaderijen omgezet in een groot aantal

destillatie-produkten. In de statistische gegevens worden deze ingedeeld

in vier categorien: zware destillaten, middel -, lichte - en produkten.

In plaats van deze produktie-technische indeling wordt in dit model een

indeling gemaakt naar het uiteindelijk gebruiksdoel van een destillatie

produkt, n.l. stookbrandstoffen, moterbrandstof¥en en grondstoffen.

Daar sommige destillatie-produkten voor meer dan een doel gebruikt

kunnen worden, is het niet mogelijk om deze indeling steeds strak aan te

houden in de sectoren van het eindverbruik.

In dit model wordt geen onderscheid gemaakt tUBsen energiedragers en

niet-energiedragers; de energiedragers, zoals in de statistische gege

vens gedefinieerd zit ten vnl in de categorien stookbrandstoffen en

moterbrandstoffen en de niet-energiedragers in de categorie grondstoffen.
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bepaald t.o.v. de bruto-produktie van elektriciteit)

via een factor a maal de input aan am te zetten energiedragers; hier

mee wordt het verbruik van energiedragers verdisconteerd, die niet

logischerwijze bij een conversie-proces ontstaan. Een voorbeeld hier

van is het verbruik van elektriciteit in een cokesfabriek. In de

cokesfabriek wordt deze verbruikte elektriciteit gedeeltelijk zelf

opgewekt, maar hoart tach niet tot dezelfde categorie als de gepro

duceerde cokes en cokes~as.

via een factor a maal een variabele, die een ener~iestroom voorstelt.

Riermee worden verliezen bij transport van een energiedrager aangege

yen, als een deel van de energie in die energiedrager verloren gaat.

(b.v. gaslekken in de leidingen, verliezen bij elektr. transport)

Oak kan zo het verbruik van een andere energiedrager t.b.v. trans

port van een energiedrager verdisconteerd worden. (b.v. elektr. om

gas door de leidingen te pompen)

Ret verbruik van een energiedrager, via een factor a maal een variabele

of input (laatste twee gevallen) wordt afgetrokken van de bruto-output

(van die energiedrager) van de energie-industrie.

Input van centrales.

Als input van centrales, die fossiele brandstof~en gebruiken, wordt de

energie genomen in de verbruikte kolen,olie of gas (verbrandingswaarde

maal hoeveelheid). In een ketel worden de brandstoffen omgezet in een

hoeveelheid stoom (rendement ongeveer 0.90), die via turbine en genera

tor weer omgezet wordt in elektriciteit en a~valwarmte.

Om nu voor andere soorten centrales zoveel mogelijk dezelfde structuur

aan te houden, wordt als input steeds genomen: de hoeveelheid stoom, uit

gedrukt in kg normaalstoom.

Bij kern-centrales en vuilverbrandings-centrales worden kg uranium resp.

kg vuil omgerekend naar, ermee op te wekken, stoom. Oak bij deze cen

trales is zo de produktie van afvalwarmte gedefini~erd.

Als input van wind-centrales wordt genomen de totale hoeveelheid mech.

energie aan de rotor-as van de windmolen in een heel jaar. Ret conversie

rendement mechanisch-naar-elektrisch bevat ook een factor, die het aan

tal uren per jaar buiten bedrijf zijn van de molen verekend.

Als input van een zonne-energie centrale wordt genomen de hoeveelheid

op het ontvangend oppervlak invallende stralings-energie in een jaar.

Output van centrales:

De variabele P ELEK is de totale bruto produktie van elektriciteit; eigen

verbruik van centrales en transportverliezen zitten verdisconteerd in een

factor a x P ELEK.
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Verbruik van energiedragers door de energie-industrie, waarvan niet

precies kan worden nagegaan, aan welk conversie-proces deze moeten

worden toegerekend, worden (voorlopig) aangegeven als een factor a maal

de totale output van de e.i., dus als a x S FIN

De totale netto-output van de e.i. wordt voorgesteld door de variabele

S FIN; deze bevat dus alle energiedragers t.b.v. finaal verbruik in de

di"erse sectoren. Deze energiedragers zijn beschikbaar ter plaatse van

het verbruik, dus na eventueel transport.

De buiten de e.i. geproduceerde energiedragers (e.d. afgekort), zoals

hoogovengas en chemisch restgas, worden verondersteld tach binnen de e.i.

geproduceerd te zijn. Daarom wordt aangenomen, dat een gedeelte van de

e.d., die verbruikt worden bij die produktie, met 100 % rendement omge

zet zijn in de geproduceerde energiedrager. Dit gedeelte wordt nu afge

trokken van het verbruik, de rest is dan het finale verbruik van de e.d.

De geproduceerde e.d. wordt hinnen de e.i. opgeteld bij de betreffende

output van de e.i.; in totaal gezien blijft de totale output van de e.i.

hetzelfde.

De waarden van de coefficienten zijn bepaald aan de hand van statistische

gegevens (lit. C 2) over 1974 voor wat betreft de rendementen in de e.i.

Conversie-rendementen in de finale sectoren zijn schattingen aan de

hand van literatuur.

Bij het werken met dit model moeten steeds de waarden van de coefficien

ten opnieuw in ogenschouw genomen worden; de meeste rendementen zijn

tijdsafhankelijk

Het finale verbruik:

Het finale verbruik van energie vindt plaats in de sectoren:

export van e.d. (EXPORT)

bunkering van e.d. (BUNKER)

industrie (INDUST)

tranGport (TRANSP): auto, trein, schepen en vliegtuien binnen ned.

huishoudens (HUISH)

overig = commercieel (COMMER)

De sector EXPORT wordt niet verder uitgesplitst; de energiedragers ver

laten het systeem (nederland) , zoals ze in de e.i. werden geproduceerd.

De sector BUNKER bevat de in nederland geladen e.d. voor schepen en

vliegtuigen in grensoverschrijdend verkeer. De sectoren INDUST en TRANSP

zijn gedefinieerd, zoals in de statistische gegevens; de sectoren HUISH

en COMMER zijn delen van de statistische sector: overig finaal verbruik.



- 51 -

Binnen de sectoren INDUST, TRANSP, CaMMER en HUISH worden de verschil

lende e.d. om~ezet in een of meer van de vijf eindvormen van energie.

Van de sectoren TRANSP en HUISH is vrij goed bekend, welk deel van de

totale input van deze sectoren bestemd is voor omzetting in een van de

eindvormen van energie. Voor de sectoren INDUST en CaMMER moest min of

meer een schatting gemaakt worden t.a.v. deze verdeling • (zie bijlage II,

be paling van de waarden van de variabelen van model VIII voor 1974)

Als eindvormen van energie worden hier onderscheiden:

lage-temp. warmte (THLAAG)

hoge-temp. warmte (THHOOG)

mechanische beweging (MECHAN)

grondstof, uit primaire e.d. (GRNDST)

"elektrici tei t" (EJ"EKTR)

Lage-temp. warmte bestaat b.v. uit lucht 6f water met een temp. onder de

100 °c en kan gebruikt worden voor warm-water-voorziening of ruimte

verwarming.

Hoge-temp. warmte bestaat b.v. uit stoom, lucht of gas met een temp.

boven 100 °c en kan gebruikt worden voor het smelten van stoffen, ver

anderen van de chemische samenstelling van een stof, enz.

Mechanische beweging heeft meestal te maken met roterende of transleren

de massa's en wordt gebruikt voor het verplaatsen van personen of

goederen en het aanbrengen van vorm-veranderingen in een stof of voorwerp.

Energie in de eindvorm GRNDST is eigenlijk chern. gebonden energie, die

in deze vorm blijft (niet vrijgemaakt) terwijl de energiedrager ver

bruikt wordt. Voorbeelden hiervan zijn smeermiddelen, nafta als ~rondstof

voor plastics, bitumen, enz.

Energie in de vorm ELEKTR is hetzelfde als de energie in de energie

drager elektriciteit, voorzover deze gebruikt wordt voor doelen, zoals

veelichting, inTormatie-overdracht, regelen van processen, enz. , waarbij

praktisch gezien alleen elektriciteit gebruikt kan worden.
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5. Toepassing: Bepalen van de consequenties van een IJSEO-energie-scenario.

De landelijke stuurgroep voor energie-onderzoek (LSEO) houdt zich al

enige tijd bezig met het opstellen van een nationaal programma voor

energie-onderzoek. (lit. L 1)

Daarbij is de vraag naar voren gekoman, van welke verdere groei van

het energieverbruik men uit moet gaan voor de komende jaren. Het ant

woord op deze vraag bepaalt voor een groot deel de richting van nieuw

te startan energie-onderzoek en de keuze van de prioriteiten.

Verder voortgaande groei maakt vooral onderzoek noodzakelijk naar

methoden, om de produktie van energiedragers te vergroten; stabilisering

van de grootte van het energieverbruik vereist onderzoek op het gebied

van efficientie-verbeteringen, besparingen bij het eindverbruik, enz ••

Een uitgangspunt van de LSEO is nu, dat een sterke afname van de groei

van het energieverbruik een essentiele voorwaarde is voor elk verantwoord

energie-beleid. Daarom is in het rapport "Energie '76" van de LSEO

een scenario geschetst van het verbruik van primaire energiedragers,

dat leidt tot een stabilisering,op een bepaald niveau,in het jaar 2000.

Volgens dit scenario wordt ook gestreefd naar een diversificatie bij

de primaire energiedragers; hat aandeel van kolen en kernenergie zal

sterk toenemen, het aandeel van aardgas zal sterk afnemen.

Er wordt verder uitgegaan van een sterke besparing bij het energiever

bruik door de sector huishouden; hiermee wordt het mogelijk, om het

relatieve aandeel van de sector industrie in het binnenlands verbruik

te laten toenemen. Men neemt n.l. aan, dat in de industrie minder be

spaard kan worden, mede veroorzaakt door een veronderstelde verdere

economische groei.

Aangenomen wordt, dat door allerlei besparingen en een grotere efficien

tie in de energievoorziening in totaal 25 % kan worden bespaard. Bij

een niveau van energieverbruik, dat 1,4 maal zo hoog ligt als het

huidige, en een verdere bevolkingsgroei tot 16,5 mln zijn er dan in

2000 toch nog 40 % meer eind-activiteiten mogelijk per nederlander.
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De nederlandse energiehuishouding, zoals afgebeeld m.b.v. model VIII,

wordt geoptimaliseerd over de periode 1974 - 2000. Hierbij wordt steeds

uitgegaan van de aannamen in het energie-scenario van de LSEO.

Doel van de toepassing is nu, om na te gaan wat dit allemaal voor con

sequenties heeft t.a.v. de energievoorziening. Aan de hand van de hier

mee verkregen resultaten kan dan tijdig een bijstelling van het scenario

plaatsvinden, of kunnen maatregelen genomen worden om knelpunten te

voorkomen.

Met deze toepassing kan b.v. bepaald worden, hoeveel het eindverbfuik

van energie nog kan stijgen, hoeveel de invoer van energiedragers stijgt,

hoe groot het aandeel van elektriciteit wordt in het verbruik van

secundaire energiedragers, enz •.

Het scenario van de LSEO (scenario II) bestrijkt de periode van 1975

tot 2000. In plaats van het uitvoeren van een optimalisatie van de

energiehuishouding voor ~lk jaar van deze periode, komt een optimali

satie in de jaren '80, '85, '90, 195 en 2000.

Voor deze tijdstippen heeft de LSEO bepaalde aannamen gedaan over de

grootte van een aantal stromen energiedragers.

Het "optimale" systeem wordt nu verkregen, door de verbruikte energie

in de ~i~dvormeE met een bepaald minium-percentage te laten stijgen

(t.o.v. de waarde van 5 jaar eerder) en dan het binnenlands verbruik

van primaire energie te minimaliseren. De hoogte van de minium-stijgings

percentages is zodanig, dat het binnenlands primair energieverbruik

precies hetzelfde is~als in het LSEO-scenario aangenomen is.

Omdat het niet goed mogelijk is, om direct de mogelijke toenames van

energieverbruik in de eindvormen te bepalen bij een voorgeschreven

verbruik van primaire energie, wordt de optimalisatie in twee stappen

gedaan.

Eerst wordt een optimalisatie uitgevoerd, waarbij de stijging van het

energieverbruik in ieder van de eindvormen wordt gevarieerd (parametri

satie van de betreffende variabele); aan de hand van de daaruit komen-

de waarden voor het binnenlands verbruik van primaire energiedragers (TBV)

worden de definitieve stijgings-percentages bepaald voor de eindvormen

en wordt een tweede optimalisatie uitgevoerd. Deze levert dan de uit

eindelijke waarden van aIle variabelen in dat jaar bij het TBV vIs de LSEO.
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De belangrijkste uitgangspunten van het 1SEO-seenario zijn:

Een, volgens een parabolisehe kramme, afnemende groei van het

verbruik van primaire energiedragers t.b.v. het binnenland (TBV) en

een stabilisatie van dat verbruik in het jaar 2000 op een niveau,

dat 1,4 maal zo hoog ligt als het huidige.

Diversificatie van primaire energiedragers; een sterke toename van

het gebruik van kolen en kernenergie, om te voorkomen, dat we vol

ledig afhankelijk worden van olie(invoer) bij een kleinere produk

tie van aardgas in de komende jaren.

Alternatieve energiehronnen zullen nog weinig bijdragen aan de ener

gievoorziening; zonne-energie voor ruimte-verwarming en wind voor

elektriciteitsproduktie beginnen pas bij te dragen na 1985 en hebben

in 2000 ieder een aandeel van ongeveer 1 % van het TBV.

De groei van het energieverbruik in de verbruiks-seetor industrie

neemt minder af dan die van het TBV, zodat de industrie een groter

aandeel moet hebben in het totale energieverbruik.

Het aandeel van de sector transport blijft ongeveer gelijk, zodat

het extra gestegen verbruik van de industrie aIleen mogelijk wordt

door een aehterblijvende groei bij de overige finale seetoren.

Deze sectoren zijn in het model de sectoren huishouden (HUISH) en

commerci~el (COMMER); de besparing moet hier vnl. komen van een meer

effieiente ruimte-verwarming.

De invloed van teehnische verbeteringen begint pas merkbaar te

worden na 5 - 10 jaar; deze invloed blijft langzaam toenemen.

De eerste ~ jaar zijn aIleen besparingen mogelijk door aeties te

voeren, om verkwisting tegen te gaan.

Na 10 - 15 jaar kunnen pas besparingen gerealiseerd worden door

wijzigingen in het eindverbruik t.g.v. veranderde produktie-methoden.

Bestaande produktie-eenheden zijn tegen die tijd aan vervanging toe.

(lit. 1 1)

Gedetailleerde aannamen voor de waarden van aIle variabelen op zes

tijdstippen in de periode 1974 - 2000 staan in de hie rna volgende

tabel. Voor elke variabele wordt een boven- en/of ondergrens gegeven.

In aansluiting op de tabel voIgt een toelichting, waarin wordt aange

geven, hoe de grenzen zijn benaald.

Opm.: Voor betekenis van de namen van de variabelen, zie par. 4.3
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Variabele: 197!j- 1980 1985 1990 1995 2000

P 8TOL 242.8 110-400 200-500 200-500 200-500 200-500

P CHPR 99.7 45-175 80-200 80-200 's0-200 80-200

P MB8T 281.8 125-500 250-550 250-550 250-550 250-550

P ELEK 47.7 62- 75- 83- 90- 95-

P AFVW 1 • 1 5 - 10 - 20 - 30 - 40

8 FIN 1379.4 -1850 -2200 -2200 -2200 -2200

S GA8 617.3 -1000 - 900 -1000 - 900 - 900

S COKE 16.6 50 - 50 50 50 50

S KOOL 8 •.5 50 50 50 50 50

S STOL 229.0 - 360 - ItO0 - 400 - 400 - 400

S CHPR 11+5.5 - 220 - 250 - 250 - 250 - 250

S MBST 319.4 270- 480 - 500 270- .500 - 500 - 500

S ELEK 42.0 50- 70 60- 80 65- 85 70- 90 70- 90

S WARM 1 • 1 50 50 50 50 50

S GNIN 120.2 - 140 - 140 - 140 - 140 - 120

S GNHH 81.7 90- 110 100-120 90- 120 80- 70- 100

S GNCO 46.9 50- 70 60- 80 50- 70 50- 70 50- 70

S GNEX 368.5 452.7 413.0 206.5 100.0 0.0

S CNIN 11.3 13.3 1.5.7 18.0 20.7 23.8

S CNEX 5.3 10 10 10 10 10

8 KNEX 7.2 10 10 10 10 10

S KNHH 1.0 - 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0

S KNIN 0.3 1.5-' 3.0 2- 5 3.5- 8.0 5- 15 10- 30

S 8NBU 78.1 90- 98- 100- 100- 90-

8 8NIN 16.9 20- 30- 35- 35- 30-

8 8NCO 5.2 4.7- 5- 5- 5- 5-

8 SNEX 128.8 140- 153- 168- 185- 185-

8 PNIN 65.6 '78.7 88.1 98.0 107.0 112.0

8 PNTR 2.2 2.6 2.9 3.4 3.7 3.9

8 PNEX 77.1 85- 93- 103- 113- 113-

8 MNHH 17.0 10- 17 5- 12 5- 10 5- 10 5- 10

8 ~1NBU 26.7 30- 33- 40- 45- 55-

8 MNCO 27.6 20- 25- 25- 25- 20-

8 MNIN 4.2 4- 6 It _ 7 4- 7 4- 7 4- 7

8 MNEX 184.0 200- 220- 240- 260- 260-

8 MNTR 59.9 - 78 -92.5 -92.5 -92.5 -92.5

8 WNCO 0,0 0.0 0.0 - 2.0 - 4.0 - 6.0

8 WNIN 0.0 0.0 0.0 - 3.0 - 5.0 -10.0

S WNHH 1 • 1 - 2.5 - 5.0 -10.0 5.0-15.0 7.0-20.0

8 ENHH 9.7 11.7-13.6 15.4-17.6 18.7-20.4 20.1-22.0 .2-23.8
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1995 I 2000

16.9-18.6 18.2-19.5

38.7-42.2 40.0-42.8

1.9- 2.1 2.2- 2.4

0.0 0.0

Variabele:

S ENCO

S ENIN

S ENTR

S ENEX

EXPORT

BUNKER

INDUST

TRANSP

COMMER

HUISH

TBV

1974

9.2

21.1

0.8

1.3

772.2

105.4

239.6

62.9

88.9

110.5

746.1

1980

11.0-12.9

25.3-30.0

0.8- 1.0

0.0- 1.0

890

125

275-

70

98

120

820-

1985

13.4-15.2

32.0-36.4

0.9- 1.4

0.0- 0.5

890

142

300-

75

105

125

920-

1990

16.0-17.5

36.7-41.1

1 .5- 1.8

0.0

740

149

315-

80

110

127

980-

680

154

325-

75

105

120

1000-

580

156

325-

75

105

120

1020-

- 130

7

7.3- 8.0

2.5- 2.8

4.5- It. 9

ENHH L

ENHH H

ENHH M

BNHH L

BNHH H

HHNTL

HHNTH

HHNHE

HHNEL

TRNME

TRNGR

ENCO L

ENCO H

ENCO M

BNCO L

BNCO H

CONTL

CONTH

CONME

CONEL

ENIN L

ENIN H

ENIN M

BNIN L

BNIN H

INNTL

INNTH

2.6 3.1- 3.5 3.8- 4.9 5.1- 6.0 6.3- 7.3

0.7 0.8- 1.0 1.1- 1.6 1.7- 2.0 2.1- 2.6

2.9 3.5- 4.1 4.7- 5.3 4.8- 5.3 4.8- 5.0

95.6 - 125 - 130 - 130 - 130

4.1 6 7 7 7

60.8 68.7- .0- 73.4- .4- 73.4-

3.4 4.1- 4.6- 4.7- 4.8-

2.2 2.6- 3.1- 3.6- 3.6- 3.8-

3.5 4.7- 5.5- 5.8 6.0- 6.3 6.5- 7.01 7.3- 7.7

15.6 18.7- .6- 21.6- 22.0-23.8 22.7-23.8

2.2 2.4- 2.8- 3.0- 3.6- 3.9-

1.8 2.1- 2.4 2.6- 3.4 3.6- 4.2 4.1- 4.8 4.8- 5.3

0.9 1.0- 1.2 1.2- 1.7 1.8- 2.1 2.2- 2.6 2.6- 2.9

3.7 4.4- 5.2 5.0- 5.9 5.3- 6.3 5.4- 5.7 5.2- 5.5

73.0 - 95 - 100 - 100 - 100 - 100

6.7 9 10 10 10 10

52.7 60.6- .6- 65.5- 65.6- 66.3-

6.2 7.4- 7.8- 8.4- 8.5- 8.6-

3.1 3.7- 4.1- 4.6- 4.6- 4.7-

2.8 3.7- 4.2- 4.4 4.5- 4.7 4.9- 5.2 5.2- 5.4

0.6 0.0- 0.5 • 0.0- 0.7 0.7 - 1.0 1 .0- 1.3 1 .3- 1.6
i

1.0 1.2- 1.4 i 1.6- 2.0 2.1- 2.5 2.6- 3.1 3.1- 3.7

17.5 21.6-25.2 126.7-30.3 29.7-31+.3 29.8-31.0 30.5-31.4
I

59.3 -77.1 85 - 90 90 90

89.1 -115' - 125 - 130 - 130 - 130

41.5 1+9.0- 153.0- 5.5.1- 55.1- 56.2-

72.2 86.6- (93.5- 97.2- 99.1- 101.1-
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Variabele: 1974 1980 1985 1990 1995 2000

INNME 16.8 21.5- 24.7- 26.7- 28.0-30.0 28.9-

INNEL 2.1 2.8- 3.2- 3.4 3.3- 3.7 3.9- 4.1 4.1- 4.5

INNGR 65.6 72.2-85.8 85- 95- 105- 105-

THI,AAG 155.0 170- 188- 194- 194- 196-

THHOOG 81.8 94.2- 106- 110- 112.4- 114.5-

MECHAN 37.7 1+3.4- 53.0- 56.2- 58.3- 60.1-

ELEKTR 8.4 10.0- 13.5- 14.6- 15.3- 16.6-

GRNDST 67.8 80.0- 90- 100- 105- 105-

TOT EV 350.7 380- 400- 450- 450- 450-

Coefficient:

a143(P BNE) 0.346 0.346 0.349 0.352 0.356 0.360

a412(BNHH H) 0.70 0.70 0.'70 0.72 0.73 0.75

a411(ENHH H) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.82 0.85

a403(BNHH L) 0.60 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68

a421 (ENHH M) 0.70 0.70 0.72 0.74 0.77 0.78

a441 (s MNTR) 0.25 0.25 0.26 0.27 0.28 0.30

a ll-73(BNCO L) 0.70 0.70 0.71 0.72 0.73 0.75

a482(BNCO H) 0.80 0.80 0.81 0.82 0.83 0.85

a ll-91 (ENCO M) 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.87

a523(BNIN L) 0.70 0.70 0.71 0.72 0.73 0.75

a532(BNIN H) 0.80 0.80 0.81 0.82 0.83 0.85

a541 (ENIN M) 0.85 0.85 0.85 0.85 0.87 0.89

a621(S FIN)

a622( !!

a631, a632

a641, a642

a65 1 , a652

a661, a662

Opm. : De andere coefficienten veranderen niet t.o.v. de waarde in 1974;

voor de waarden van die coefficienten,zie par. 4.3

~o:l~c~t~n~ ~il ~e_t~b:l:w~a~d:n~

Voor de periode tim 1985 kon ook gebruik gemaakt worden van de gegevens

in de Energie-nota voor deze periode. (zie lit. E 2)

Hierbij moest echter weI rekening gehouden worden met het feit, dat de

Energie-nota niet expliciet uitgaat van een nul-groei in de periode ni

1985.
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Voor de periode n~ 1985 moest meer afgegaan worden op de algemene

ge gevens in het rapport I1Energie '76" van de LSEO en op ontwikkelings

trends in het energie-model in voorgaande periodes.

Het binnenlands verbruik van primaire energiedragers wordt in dit model

voorgesteld door de variabele TBV (Totaal Binnenlans Verbruik); deze is

gelijk aan tot ale input van de energie-industrie minus export van

energiedragers ( = TOT BR - EXPORT). In dit TBV zit dus ook mutatie

verlies begrepen t.g.v. produktie en omzetting van energiedragers voor

de export.

Het TBV stijgt volgens een kromme, zoals vastgelegd in het scenario van

de LSEO: 1975 = 100, 1980 = 118, 1985 = 130, 1990 = 136, 1995 = 139 en

2000 = 140.

ORGAFV: Volgens de Energie-nota zou in het jaar 2000 ongeveer 1 % van

de ~an benodigde primaire energie geleverd kunnen worden door vergis

ting van organisch materiaal. (E 2,blz.162)

GASBR, S GNEX: Produktie en export van aardgas vinden plaats volgens

het gasafzetplan van de Gasunie, waarbij bovendien aangenomen is, dat de

export van gas na 1990 lineair afneemt tot nul in 2000. (E 2,blz.84)

GASIN: Invoer van gas v66r 1985 is gebonden aan maxima, zoals genoemd in

de Energie-nota; n~ 1985 is een grotere stijging mogelijk, maar weI met

een absoluut maxium volgens de Energie-nota. (E 2,blz.84,96)

KOLMYN: Deze zijn vanaf 1975 volledig afgebouwd en worden zeer waar

schijnlijk niet meer geopend voor het jaar 2000.

KOOLIN: De invoer van kolen neemt pas n~ 1980 toe vanwege noodzakelijke

veranderingen in de infra-structuur; de invoer neemt dan met 10 % per

jaar toe in de periode tot 2000. (L 1,blz.33)

COKEIN,P KNC: Cokes-invoer en cokesproduktie stijgen geleidelijk in deze

periode met de toename van de staalproduktie mee; de staalproduktie-groei

hangt weer samen met de economische groei.

S CNEX,S KNEX: Export van kolen en cokes ongeveer op huidig niveau.

OLIEBR: De produktie van olie uit nederlandse bodem gaat pas na 1985

iets stijgen door olie van het continentale plat; de produktie wordt

twee keer zo groot in 2000 t.o.v. het huidige niveau.

OLIEIN: De invoer van olie is de sluitpost van de nederlandse energie

voorziening, met weI een minium niveau i.v.m. de hier aanwezige raffina

ge-capaciteit.

RAFFIN: De invoer van raffinage-produkten wordt verondersteld steeds

hoogstens een bepaald deel van de invoer van ruwe olie te zijn, tenzij

de raffinage-capaciteit sterk onderbenut wordt of onvoldoende is.

URANIN: De invoer van uranium wordt volledig bepaald door de geplande

opwekking van elektriciteit met kerncentrales, die voIgt uit de gegevens
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van het LSEO-scenario. (L 1,blz.32 en E 2,blz.51)

WNDGET,ZONSTR: Zon en wind dragen pas na 1985 iets bij aan de energie

voorziening; met een lineaire toename tot 2000 bereikt het aandeel van

zon en wind samen nog niet de 1% van het totaal energieverbruik.(L 1,blz.33)

GEOTH: Aardwarmte wordt niet veer het jaar 2000 benut op enige schaal.

(L 1,blz.53 en E 2,blz.162)

P OLIE: De waarde van deze variabele wordt bepaald door de maximale

en (economisch) minimale omvang van de raffinage-capaciteit; het

maxium ligt in 1980 op 110 mIn ton olie per jaar en blijft voorlopig

op dat niveau i.v.m. de sterk stijgende raffinage-capaciteit elders

in het buitenland. (E 2,blz.59)

P KNG: Gassificatie van kolen komt pas na 1985 aan de orde, als de

invoer van kolen groter wordt, dan nodig is voor elektriciteits-produk

tie en industrieel grootverbruik. (E 2,blz.59 en 162)

P ENG: Produktie van waterstofgas wordt niet verwacht veor het jaar 2000;

pas bij een grote uitbreiding van het aantal kerncentrales en een uit

geputte gasbel zal deze methode toegepast worden.

P GNE,P KNE,P SNE: Wat de energiedragers t.b.v. elektriciteits-produktie

betreft het volgende: het aandeel van gas zal zeer sterk afnemen na 1980;

alie moet dan voorlopig dienen ter vervanging van het gas, maar wordt

op zijn beurt weer vervangen door kolen. Door de sterke toename van het

aandeel van kerncentrales in de opwekking neemt het totaal verbruik van

fossiele brandstoffen niet veel toe. (E 2,blz.59 en 91)

P BNWK: Om de afvalwarmte van centrales te benutten, wordt het aantal

gecombineerde Warmte/Kracht-centrales sterk uitgebreid tot ongeveer

20 % van het in 2000 opgestelde opwekvermogen.

P ELEK: Het verbruik van elektriciteit zal in het komende tijdvak onge

veer verdubbelen. (L 1,blz.74)

S GNIN,S GNHH,S GNCO: Het beschikbare gas zal, bij een dalende produktie,

eerst geleverd worden aan de sector HUISHoudens en delen van de sector

Commercieel; de sector INDUSTrie zal aIleen nog gas krijgen (extra) voor

geselecteerde doe len en grootverbruikers zullen op kolen of olie moeten

overgaan als er geen gas genoeg meer is. (E 2,blz.65,66,56,93)

S KNIN: Grootverbruikers moeten lanfzamerhand overgaan op gebruik van

kolen, vanwege het opraken van het gas en de noodzaak, de gezinnen zo

lang mogelijk van gas te voorzien.

S PNIN: Raffinage-produkten als grondstof voor de chemische industrie

blijven tamelijk constant toenemen in hoeveelheidj pas na 1990 treedt

een vertraging in de groei op door b.v. recycling van plastics.
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Input, output en rend. v.d. energie-ind.

Variabele: 1974

GASIN 0.0

ORGAFV 0.0

GASBR 710.3-----
totaal GAS 710.3

in % TOT BR 46.8%

KOLMYN 5.3

KOOLIN 30.3-----
totaal KOLEN 35.6

in % TOT BR 2.3%
OLIEBR 14.6

OLIEIN 630.0-----
totaal OLIE 644.6

in % TOT BR 42.5%

URANIN 8.8

in % TOT BR 0.6%

See. energiedr.

(cokes,raff.) 118.0

in % TOT BR 7.8%

totaal % 100 %

TOT BR 1518.3

(1974=100) 100

S FIN 1379.4

in % TOT BR 90.9%

EXPORT ?72.2

S FIN-EXPORT 607.2

(1974=100) 100

TOT BR-EXPORT 746.1

(1974=100) 100

1980

11 .8
0.0

81t 3.0-----
85Lt.8

48.1%

0.0

35.7-----
35.7

2.0%

14.6

704.7

720.6

40.6%

8.8

0.51b

155.7

8.8%

100 %
1?75.6

116.9

1607.0

90.5%

890.0

717.0

118.1

885.6

118.7

1985

6.0

0.0

723.0-----
729.0

39.1%

0.0

5?4-----
57.4

3.1%

14.6

811 . 1-----
826.8

44.4%

61.3

3.3%

187.9

10.1%

100 %
1862.4

122.7

1659.7

890.0

769.7

126.8

972.4

130.3

1990

10.7

0.0

494.0-----
504.7

28.7%

0.0

92.4-----
92.4

5.396

18.6

868.3
-----
888.2

50.696

78.8

4.5%

192.1

100 %

1756.2

115.7

1535.2

87.4%

71+0.0

795.2

131.0

1016.2

136.2

1995

27.8

2.0

320.0-----
349.8

20.4%

0.0

149.1-----
149.1

8.7%

24.6

898.9-----
924.0

53.9%

96.3

5.6%

196.5

11.4%

100 %
1715.5

113.0

1480.1

86.3%

680.0

800.1

131.7

1035.5

138.8

2000

9.7

10.0

194.0
-----
213.7

13.2%

0.0

219.8-----
219.8

13.5%

30.6

874.2-----
905.0

55.8%

113.8

7.0%

170.5

10.5%

100 %
1622.8

106.9

1380.5

85.1~7b

580.0

800.5

131.8

1042.8(=TBV)

139.8

TOT BR - EXPORT is gelijk aan het TBV.

S FIN in % van TOT BR geeft het rendement van de gehele energie-industrie.
Het bovenste gedeelte van de tabel geeft de samenstelling van de

input van de energie-industrie.

Voor grafieken zie fig. 5.5.-2a en 5.5.-2b,blz. 69 •
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Ad 1: Samenstelling en groei van het TBV,

zie figuur 5.5.-1 en tabel 5.5./1

Samenstelling en groei van het TBV liggen bijna geheel vast door de

gemaakte aannamen in scenario II van de LSEO; het is dan ook niet ver

wonderlijk, dat de grafiek in fig. 5.5.-1 niet wezenlijk verschilt van

de grafiek, gegeven in "Energie '76" van de IJSEO. (lit. L 1,blz.27)

De kleine verschillen worden veroorzaakt door het feit, dat in dit model

het verbruik van de sector BUNKER bij het binnenlands verbruik wordt ge

rekend; bij het LSEO-scenario gebeurt dit niet. Hierdoor zijn de rela

tieve aandelen van gas, kolen en uranium in het TBV steeds iets kleiner

dan in het LSEO-scenario. Omdat het verbruik van de sector BUNKER volledig

afhangt van olie(-produkten), is het aandeel van olie in het TBV steeds

iets groter in deze grafiek dan in de grafiek van de LSEO.

Ad 2: Input/output/rendement van de energie-industrie,

zie figuur 5.5.-2 en tabel 5.5./2

De omvang van de totale input en output van de energie-industrie (resp.

TOT BR en S FIN) neemt af ni 1985 vanwege de sterk afnemende gasproduk

tie en gasexport. Omdat gas een relatief gemakkelijk ter beschikking

komende energiedrager is, betekent bovenstaande niet, dat ook de inves

teringen in de infra-structuur en de mutatie-verliezen kleiner zullen

worden.

Door de relatieve toename van het aandeel van kolen en olie in het totale

primaire energieverbruik nemen de verliezen in de energie-industrie zelfs

toe; Het rendement van de energie-industrie, gedefinieerd als output/input

(S FIN/TOT BR) neemt af van 0.909 in 1974 tot 0.851 in het jaar 2000.

(zie grafiek 5.5.-2a)

Het eigen verbruik van de energie-industrie neemt toe van 138.9 (18.6 %
van hat TBV) tot 242.3 in hat jaar 2000 (23.2 % van het TBV in 2000).

De nogal sterke daling van het rendement van de energie-industrie wordt

voor een deel ook veroorzaakt door wijzigingen in de samenstelling van

de output; hat aandeel van de energiedrager elektriciteit in de totale

output neemt sterk toe door een verdubheling van de elektriciteitsproduk

tie bij een totale output, die in het jaar 2000 weer op het huidige niveau

zit. (Aandeel elektriciteit in 1974: 42/1380 = 0.03, in 2000: 85/1380 =0.06)

De mutatie-verliezen, die ontstaan bij de elektriciteitsproduktie, dragen

sterk bij aan het eigen verbruik van de energie-industrie.
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Ad 3: Energieverbruik naar sector,

zie figuur 5.5.-3 en tabel 5.5./3

Wat betreft het energieverbruik van de verschillende sectoren, is te

constateren:

Ben zeer sterke afname van de export van energiedragers, volledig

veroorzaakt door het verminderen van de export van aardgas.

Een haag en nog iets groeiend totaal-verbruik in de sectoren BUNKER

en INDUST.

Een minder hoog- en iets afnemend verbruik in de sectoren TRANSP

en COMMER.

Een niet ver boven het huidige niveau liggend totaal-verbruik in

de sector HUISH.

Een afname van het energieverbruik van een sector hoeft nag niet te be

tekenen, dat er oak minder eind-activiteiten (wat met energie gedaan kan

wornen t.a.v. behoeften) mogelijk worden.

Ten eer~te kan, door een gewijzigd eindverbruik, met dezelfde hoeveel

heid energie meer gedaan worden dan momenteel en ten tweede bestaat het

totale energieverbruik van elk van de sectoren in het jaar 2000 voor een

grater deel uit meer geschikte vormen van energie, zoals elektriciteit

en lage-temp. warmte. Vanwege het hoge omzet-rendement bij het eindverbruik

van deze twee vormen, komt een groter deel van de totale input van een

sector ter beschikking van het eindverbruik.

Ad 3: Energieverbruik naar eindvorm,

zie figuur5.5.- l j. en tabel 5.5./3

De totale hoeveelheid energie in de eindvormen (TOT EV) neemt niet veel

meer toe, dan het binnenlands primair energieverbruik (TBV).

De verbetering van de omzet-rendementen in de sectoren leidt weliswaar

tot een relatieve stijging van TOT EV t.o.v. de input van de binnenlanse

sectoren (S FIN - EXPORT), maar dit effect wordt weer teniet gedaan door

het slechtere rendement van de energie-industrie (S FIN t.o.v. TOT BR).

De samenstelling van de totale hoeveelheid energie in de eindvormen ver

anderd wel sterk; energie in de vormen ELEKTR, MECHAN en GRNDST wordt

relatief meer gebruikt in 2000 t.o.v. 1974, terwijl het aandeel van de

vorm THLAAG in het totale eindverbruik kleiner is geworden.

Het aantal activiteiten, dat met de beschikbare energie in de eindvormen

kan worden gerealiseerd, kan sterker toenemen dan TOT EV, door wijziging

van het eindverbruik van energie. Als b.v. door isolatie van woningen

bespaard kan worden op de behoefte aan energie in de vorm THLAAG, dan

kan met een ietwat afnemende hoeveelheid beschikbare energie in die

vorm toch hetzelfde aantal woningen verwarmd worden.
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Ad 4: In- en uitvoer van energiedragers,

zie tabel 5.5./4

Vanwege de verminderde aardgasproduktie neemt enerzijds de export van

gas af en anderzijds de import van kolen, uranium en olie toe. Dit gecom

bineerde effect zorgt voor een invoer-saldo (invoer - uitvoer van energie)

dat van bijna niets in 1974 toeneemt tot ongeveer 3/4 van het TBV in het

jaar 2000.

De samenstelling van de invoer is in het jaar 2000 sterk veranderd

t.o.v. de huidige situatie: kolen en uranium maken een veel groter aan

deel uit van de totale invoer , dan nu het geval is; het aandeel van

olie daalt dienovereenkomstig. (kolen van 4 naar 16 %, uranium van 1

naar 8 %)
Onze energievoorziening als geheel wordt meer afhankelijk van het

buitenland, maar minder sterk van een energiedrager uit een land of

(politieke) groep van landen.

Ad 5: Energiedragers t.b.v. de elektriciteitsproduktie,

zie figuur 5.5.-5 en tabel 5.5./5

Het totale verbruik van energiedragers t.b.v. de produktie van elektri

citeit neemt sterk toe vanwege de in het LSEO-rapport gedane aannamen

hiervoor. (lit. L 1, bIz. 74)

De samenstelling van het totale verbruik verandert zeer sterk: verbruik

'ran gas voar elektriciteit vindt niet meer plaats in het jaar 2000, kern

energie gaat in 2000 voor 40 % van de elektriciteit zorgen en kolen zelfs

voor 53 % !

Verdere opmerkingen:

De invoer van kolen stijgt na 1995 minder sterk, dan maximaal mogelijk

wordt geacht door het LSEO-scenario. De oorzaak hiervoor is de onmogelijk

heid om de kolen af te zetten bij de grootverbruikers in nederland bij

de gemaakte aannamen. Bij de elektriciteitscentrales wordt reeds 53 %
van de elektriciteit met kolen als brandstof opgewekt, de rest gebeurt

grotendeels met kernenergie.

De hoeveelheid kolen, die gebruikt wordt in de industrie, zit op het

minium (grenzen 10 - 30.10 12kcal), omdat er bij stabilisatie van het

energieverbruik in het jaar 2000 nog voldoende gas voor de industrie be

schikbaar is! Door de industrie toch voor een groter deel over te laten

gaan op gebruik van kolen, kan zo een strategische aardgas-reserve ge

kweekt worden, zoals voorzien in de energienota.

Een tweede gevolg van het hebben van voldoende aardgas in deze situatie

is het heperkt blijven van de gasinvoer tot een waarde, die ver onder het

maxium ligt, dat genoemd wordt in de energie-nota. (lit. E 2,blz.84,96)
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Tijdens het bepalen van de consequenties van scenario II van de IJSEO

m.b.v. model VIII bleek al gauw, dat de veronderstelde toename van de

produktie van elektriciteit (met een factor 2 in de periode 1974 - 2000)

een grote invloed had op de ontwikkeling van het energieverbruik.

Daarom werd het interressant, om na te gaan, hoe de grootte van het TBV

afhing van de grootte van P ELEK (bruto-produktie van elektriciteit).

Bij de uitgevoerde optimalisaties, op een aantal tijdstippen in de periode

1974 - 2000, werd steeds uitgegaan van een vaste waarde voor de variabe

le P ELEK. Deze waarde werd z~gekozen, dat hieruit een verdubbeling van

de elektriciteitsproduktie in 2000 resulteerde, met ook dan nog een

kleine toename van de produktie.

Bij de parametrisatie werd nu de waarde van P ELEK gevarieerd tussen

zekere grenzen, terwijl alle andere grenzen hetzelfde bleven voor de

andere variabelen.

In onderstaande tabel zijn voor de verschillende optimalisatie-jaren ook

de resultaten van de parametrisatie genoteerd. In de linker kolom staan

de waarden van de variabelen TBV, P ELEK en TOT EV voor het optimalisa

tiegeval, terwijl rechts in de tabel de waarden voor die variabelen staan

die uit de parametrisatie resulteerden. Hierbij zijn all~~n die waarden

genoteerd, waarbij het TBV z'n minimale waarde bereikte

Tabel 5.7./1: Parametrisatie elektriciteitsproduktie

Zander parametrisatie Met parametrisatie
JAAR P ELEK TBV TOT EV P ELEK TBV TOT EV .6.. P EL 6.TBV .6.EV

1974 47.7 71+6.1 350.7 - - - - - -
1980 62.0 885.6 415.8 - - - - - -
1985 75.0 972.4 452.1 70.0 963.4 452.1 5.0 9.0 0.0

1990 83.0 1016.2 1+77.0 81.8 1011+.0 476.8 1.2 2.2 0.2

1995 90.0 1035.5 1+ 91 .3 87.0 1029.9 490.8 3.0 5.6 0.5

2000 95.0 101+2.8 503.5 92.5 1038.5 503.1 2.5 4.3 0.4

TBV
In de hiernaast getekende figuur wordt t
in detail het verband getoond tUBsen de lo!f>,1 - - - -
afname van P ELEK en de verandering van I

I
het TBV voor een bepaalde parametrisatie. I

Uit de figuur blijkt, dat dit verband I I

1014,0 I j
niet lineair is; bij iedere knikpunt in -------

I
I I I I

de kromme wordt weer een andere substitutie I I II I

I I
I I I

begonnen, die doorgaat tot er een boven- , I I I

of ondergrens van een variabele wordt bereikt. 81,a
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De hier gepleegde substituties bestaan uit het vervangen van elektrici

teit t.b.v. lage- of hoge-temp. warmte door fossiele brandstoffen bij het

eindverbruik in de seetoren. Eerst worden die suhstituties gepleegd,

die het meest bijdragen aan het kleiner laten worden van het TBV (opti

maliseren bestaat hier uit het minimaliseren van de totale input van de

energie-industrie, dus ook van het TBV). Als deze substituties geeindigd

zijn, door het bereiken van gestelde grenzen voor de variabelen, dan kan

de variabele P ELEK nog weI verder afnemen, maar de dkn vereiste substi

tuties zorgen voor een TBV, dat weer gaat stijgen. (zie fig. 5.7.-1)

Uit de tabel blijkt, dat over het trajekt vanL1.P ELEK beschouwd (waar

het TBV oalende is), sen vermindering van de produktie van elektriciteit

met een eenheid tot gevolg heeft een afname van het TBV met 1.8 eenheden

en een nagenoeg constant blijvende hoeveelheid energie in de eindvormen.

Dit is als voIgt te verklaren:

Bij een vastlig~ende minium-waarde van energieverbruik-in-een-bepaalde

vorm door een sector wordt een vermindering van het elektriciteitsver

bruik van die sector gerealiseerd door minder elektriciteit te gebrui

ken t.b.v. het verkrijgen van lage- of hoge-temp. warmte. Omdat het ver

bruik van energie in deze twee vormen vastligt (minium-waarde), moet er

nu meer fossiele hrandstof verbruikt worden.

Een eenheid elektriciteit kost ongeveer drie eenheden primaire energie

en levert ongeveer 0.9 eenheden lage- of hoge-temp. warmte. Om dezelfde

hoeveelheid warmte te verkrijgen, is ongeveer 1.2 eenheden fossiele

brandstof (secundaire energiedrager) nodig en oak ongeveer 1.2 eenheden

primaire energie. In totaal wordt nu dus 3.0 - 1.2 = 1.8 eenheden pri

maire energie bespaard, door een eenheid elektriciteit minder te produ-

ceren.

Bovenstaande geldt aIleen voor het vervangen van elektriciteit t.b.v.

hoge- of lage-temp. warmte door fossiele brandstoffen; daar dit niet

steeds mogelijk is vanwege economische of maatschappelijke factoren,

kan niet al deze elektriciteit vervangen worden door brandstof. Boven

dien vormt dit deel van het elektriciteitsverbruik maar een klein deel

van het totale elektriciteitsverbruik, zodat de vermindering van de

hoeveelheid geproduceerde elektriciteit (P ELEK) beperkt moet blijven

bij een vastgelegd energieverbruik in de eindvormen.
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5.8 Conclusies.

1) Het rendement van de energie-industrie neemt tamelijk sterk af;

het eigen verbfuik neemt toe van 18.6% van het TBV in 1974 tot 23.2%

van het TBV in het jaar 2000. (Volgens lIEnergie '76" van de LSEO zijn

de percentages resp. 19.2 en 20%)

2) De totale hoeveelheid energie in de eindvormen neemt niet veel m~~r

toe, dan de toename van het TBV; verdere toename van gewenste acti

viteiten (met energie gerealiseerd) moet komen uit een gewijzigd

eindverbruik, b.v. isolatie van woningen, andere produktiewijze in

de fabrieken, andere organisatie van het vervoer, enz.

3) Het invoer-saldo van energiedragers neemt zeer sterk toe, van 2% in

1974 tot 76% van het TBV in het jaar 2000. (tabel 5.5./4)

De samenstelling van de invoer is meer gedifferenti~erd naar ener

giedrager en naar geografische herkomst.

4) Bij de energiedragers t.b.v. elektriciteitsopwekking vindt eerst

een verschuiving plaats naar stookolie, daarna worden uiteindelijk

bijna aIleen nog kolen en uranium gebruikt.(resp. 53 en 40% in 2000)

Vanwege de snelle omschakeling op andere energiedragers is het nood

zakelijk, dat centrales voar me~r dan een soort foss. brandstof ge

schikt zijn.

5) De invoer van gas kan beperkt blijven tot ver onder het in de

energie-nota genoemde maxium, tenzij men door meer invoer een stra

tegische aardgas-reserve wil opbouwen. De invoer van kolen stijgt na

1995 minder dan volgens het scenario van de LSEO; oak hier kan daar

door ruimte vrijkomen voor opbouw van een aardgas-reserve.

(zie par. 5.6)

6) De relatief sterke stijging van de elektriciteitsproduktie, zoals

in het scenario van de LSEO aangenomen, resulteert in:

behoorlijke verslechtering van het "rendement" van de energie

industrie (zie par. 5.6)

sterker toenemen van het verbruik van elektriciteit t.b.v. lage

of hoge-temp. warmte dan de toename van de totale behoefte aan

lage- of hoge-temp. warmte (THLAAG resp. THHOOG)

Bij de hier aangenomen stijgingspercentages voor verbruik van

energie in de vorm van ELEKTR of MECHAN, blijft er elektriciteit

over, die dan omgezet moet worden in THLAAG of THHOOG.
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7) Als er geen aanname was gemaakt betreffende de grootte van de

stijging van de elektriciteitsproduktie, dan was te verwachten

geweest, dat: - het aandeel van elektriciteit jn het dekken van de

behoefte aan THLAAG of THHOOG afneemt of hoogstens

gelijk blijft (en niet toeneemt, zoals in deze toe

passing gebeurde)

- Daardoor het verbruik van fossiele brandstoffen hoger

ligt, meer gas wordt ingevoerd en meer kolen afgezet

worden in de industrie.

- Anderzijds de produktie van elektriciteit kleiner

wordt, minder kolen worden ingevoerd t.b.v. centrales,

kernenergie een nog groter deel van de elektriciteits

produktie verzorgt (bij verdubbeling van de elektri

citeitsproduktie volgens het LSEO-scenario en aan

namen voor kernenergie reeds 40 %)

- Minder mutatie-verliezen in de energie-industrie;

daardoor meer energie beschikbaar voor de verbruiks

sectoren bij hetzelfde TBV

Bij dezelfde hoeveelheid energie in de eindvormen

er minder primaire energie nodig is 6f bij dezelfde

aanname voer het TBV er meer energie in de eindvormen

beschikbaar komt. (zie par. 5.7 )
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6. Aanbevelingen voor verder onderzoek.

a) Bij de hiervoor besproken toepassing van model VIII kon het model

niet optimaal gebruikt worden, omdat uitgegaan moest worden van het

LSEO-scenarie met aannamen voer de groei-percentages van primaire

energiedragers.(bron-zijde van de energiehuishouding vastgelegd)

Als nu redelijke schattingen konden worden gevonden voer de groei

percentages van energieverbruik in de ~~~~~~~~~~, kan het model weI

optimaal gebruikt worden; het bepaalt dan de minima Ie behoefte aan

primaire energie bij een geoptimaliseerde energiehuishouding.

D.m.v. verder onderzoek zouden groei-percentages voor energiever

bruik in de eindvormen bepaald kunnen worden.

b) Zoals reeds in de inleiding gesteld, is voorgaand werk slechts de

eerste fase van het bouwen van een model van de nederlandse energie

huishouding. De volgende fasen bestaan uit het opnemen in het model

van energie-investeringen (energie in produkten, installaties, diensten)

en ecenomisch/maatscappelijke factoren.

Het opnemen van energie-investeringen in het model wordt gedaan,

door het koppelen van de stromen energie in de vorm van produkten,

diensten en grondstoffen aan de stromen van energiedragers. Deze

koppelingen vinden b.v. plaats in de sector INDUST, maar ook bij

bij een conversie-proces in de energie-industrie.

Het is dan nodig, om m.b.v. energie-analyse te bepalen, hoeveeJ

energie(en in welke eindvorm)er nodig is om een produkt of dienst

voort te brengen.

Het opnemen van economische factoren in het model kan b.v. in de

vorm van een economisch sub-model, dat uit een veronderstelde vraag

en beschikbaar aanbod van energiedragers de prijs van de verschillen

de eindvormen van energie bepaalt. Aan de hand van de gevonden nrijs

worden vraag en aanbod opnieuw bepaald, enz. enz., tot er evenwicht

is tussen vraag en aanbod. (voorbeeld van zo'n model: lit.S 1)

Met zo'n model erbij hoeft niet all~~n te worden uitgegaan van be

schikbaar aanbod (zoals in het scenario van de LSEO) of van de vraag

naar energie (zoals onder punt a) hierboven). Ook zit ten dan in het

model mogelijkheden, am het energieverbruik van buitenaf te sturen

d.m.v. een prijs-stelling voor sommige energiedragers i.p.v. een

vastlegging van de hoeveelheid energie in de vorm van die energie

drager. Voor de ontwikkeling van zo'n economisch model is onder-
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zoek nodig naar de prijsvorming van energie(-dragers) en de relatie

tussen de prijs van een energiedrager en het verbruik van die energie

drager.

c) In het algemeen worden de behoeften aan de verschillende soorten

energie op het ogenblik bepaald door de verbruikte hoeveelheid ener

gie in een energiedrager te vermenigvuldigen met het omzet-rendement

van de conversie bij de eindverbruiker. Op deze manier kunnen be spa

ringen in het verbruik van energie in een bepaalde eindvorm aIleen

als een minder grote stroom energiedragers aangegeven worden.

Toename van het verbruik van energie in die eindvorm en verbetering

van het conversie-rendement hebben ook hetzelfde effect, n.l. veran

dering van de grootte van de stroom energiedragers.

Een voorbeeld hiervan is de hoeveelheid gas voor het verwarmen van

woningen; de hoeveelheid gas verandert t.g.v. rendements-verbeteringen

van de c.v.-ketel, isolatie van de woningen en aantal woningen.

am een beter inzicht te verkrijgen in het effect van allerlei (bespa~

rings-)maatregelen is het nodig om de hoeveelheid energie in een

eindvorm uit te kunnen drukken in een hoeveelheid activiteiten, b.v.

aantal m3 ruimte verwarmen, aantal personen-kilometers bij vervoer,

enz.
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~~~1~~~=I~ Direct- en indirect verbruik van energiedragers per

hoofd van de bevolking.

Onder direct verbruik van energie wordt hier verstaan:

het verbruik van energie, in de vorm van allerlei secundaire energie

dragers, t.b.v. de persoonlijke behoeften van de nederlander, omgere

kend naar primaire energie, die daarvoor nodig is.

De rest van het nationaal energieverbruik consumeert de nederlander

in de vorm van produkten en diensten.

Behoeften en daarbij horende energiedragers:

a) Ruimte-verwarming v.d. waning gas, kalen, gasolie en elektriciteit

b) Warmwater-voorziening idem

c) Koken

d) Verlichting, informatie,

huishoudelijke activiteiten

e) Vervoer (personen)

idem

elektriciteit

benzine, dieselolie

In nederland bedroeg het (primaire) energieverbruik in 1972 in totaal

2280.1015 Joule. (lit. T 4)

Hiervan was voor bovenstaande behoeften: (x 10 15 J)

Totaal sec.

474

36

151-----
661

(residential use: 9 kalen, 278 gas en 187 oliepr.)

!l !l • 36 elektricitei t)

(particulier vervoer: 58% van totaal ad 262)

72 (mutatieverliezen van centrales t.b.v. resid.use)

20 !l ., raffinaderij If If

Totaal prim. 753

Het direct verbruik aan primaire energie is dus 753/2280 = 33 % van

het totale verbruik.

Opm.: Rendement van elektr. centrales is gesteld op 0.33 (m.i.v. trans

portverliezen); verbruikte stookolie t.b.v. elek.voor huish.: 13 •

Energie t.b.v. openbaar vervoer wordt geconsumeerd als dienst en

wordt dus niet tot direct energieverbruik gerekend.

Mutatieverliezen van de raff. als voIgt toegerekend aan huishouden:

Totaal gera~~ineerd 2900, totaal mutatieverlies 177.

Geraffineerd t.b.v. huishouden en part. vervoer: 18 7 +151+13=350

Mutatieverliezen t.b.v. huish.en part.vervoer: 350/2900.177=20
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~~j~~~~=~~: Bepaling van de waarden van de variabelen van model

VIII voor het jaar 1974.

Voor het bepalen van de waarden van de variabelen is gebruik ~emaakt

van meest recente statistische gegevens, n.l. die van 1974. (lit. C 2)

De statistische gegevens in de uitgave "de Nederlandse Ener~ie Huis

houding" (NEH) zijn gerangschikt in een aantal tabellen volgens

een aantal criteria:

belangrijkste primaire energiedragers: kolen, olie en gas

Hierbij wordt de gehele energiehuishouding gesplitst in sectoren,

die gebaseerd zijn op deze drie primaire energiedragers. Binnen elke

sector wordt gekeken naar invoer, uitvoer, verbruik door industrie,

tractie, overig finaal en energie-industrie, enz.

belangrijke conversies: centrales, raffinaderijen en cokesfabrieken.

Hierbij wordt een energie-balans opgesteld voor het conversie

systeem met alle inputs en outputs, eigen verbruik, mutatieverlies.

eindverbruik van de industrie:

Het verbruik van de industrie wordt uitgesplitst naar energie-

drager en naar categorie.

belangrijke secundaire energiedragers: elektriciteit en gas

Voor deze energiedragers wordt in een aantal tabellen getoond,

welke verschillende producenten wht bijdragen, welke verliezen

er optreden, waar de enerr.:iedrager verbruikt wordt, enz.

Al deze tabellen geven echter ~een samenhangend beeld van de gehele

energiehuishouding, zeals in model VIII is opgezet. Om deze statistische

gegevens overzichtelijk te groeperen en te combineren, zijn een aan-

tal overzichts-schema's gemaakt. Deze zijn gebaseerd op een indeling

van de energiehuishouding in 4 groepen (kolen-, olie-, gas- en elektr.

sector), waarbinnen dan weer de grote conversie-processen geplaatst

zijn. Bronnen, invoer, uitvoer en binnenlands eindverbruik zijn zo

goed mogelijk binnen elk van de vier sectoren gekoppeld aan de grote

conversies. (voer 4 overzichts-schema's, zie achterin het versla~)

Eerst zijn uit de statistische gegevens de waarden gehaald, om in de

schema's van de 4 sectoren te zetten. Daarna zijn, aan de hand van

deze 4 schema's de waarden veor de variabelen van model VIII bepaald.
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Waarden van de variabelen en methode van bepaling van deze waarden.

Variabele: Waarde 1974 : Opmerkingen:

ORGAFV 0.0 C10 12kca1 ) niet aanwezig Cn.a. )

GASBR 710.3 zie punt 1

GASIN 0.0 n.a.

KOLMYN 5.3 tabel A1-2, NEH

KOOLIN 30.3 zie punt 2

COKEIN 5.3 11 " 2

OLIEBR 14.6 tabel E1, ··NEH C10000 kcal/kg)

OLIEIN 630.0 zie punt 3

RAFFIN 112.6 zie punt 4

STOIJIN 20.3 " "
CHPRIN 54.3 " "
MBSTIN 38.0 " "
URANI N 8.8 zie punt 5

WNDGET 0.0 n.a.

ZONSTR 0.0 n.a.

GEOTH 0.0 n.a.

TOT BR 1518.3 sommatie v.d. bronnen

P GAS 710.3 GASBR+GASIN+P KNG+ORGAFV=P GAS

P KOOL 35.6 KOOLIN+KOU1YN-P KNG-P KNO=P KOOL

P OLIE 64 5.6 zie punt 3

P URAN 8.8 zie punt 5

P WIND 0.0 n.a.

P ZON 0.0 n.a.

P GEOT 0.0 n.a.

P KNG 0.0 n.a.

P KNO 0.0 n.a.

P ENG 0.0 n.a.

P KNC 24.8 zie punt 6
p BNE 127.4 zie punt 8

P GNE 113.8 " "
P KNE 2.3 " "
P SNE 13.8 " "
P BNWK 2.5 " "
P ZOND 0.0 n.a.

P ZONL 0.0 n.a.

P ZONH 0.0 n.a.
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Variabele: Waarde 1974 : Opmerkingen:

P GEOH 0.0 n.a.

P GEOL 0.0 n.a.

P STOL 242.8 zie punt 9

P CHPR 99.7 I' "
P MBST 281.5 1I "
P ELEK 47.7 zie punt 10

P AFVW 1 • 1 " "

S FIN 1379.4 sommatie S GAS tim S WARM

S GAS 617.3 zie punt 31

S COKE 16.6 zie punt 7

S KOOL 8.5 1I
"

S STOL 229.0 zie punt 9

S CHPR 145.5 ., "
S MBST 319.4 " "
S ELEK 42.0 zie punt 10

S WARM 1.1 zie model VIII

S GNIN 120.2 zie punt 11

S GNHH 81.7 tabel F2. NEH

S GNCO 11-6.9 zie punt 11

S GNEX 368,5 tabel A1, NEH

S CNIN 11.3 zie punt 12

S CNEX 5.3 1I "
S KNEX 7.2 tabel D1, NEH (7000 kcal/kg)

S KNIN 0.3 tabel C2, NEH ( " )

S KNHH 1.0 zie punt 13

S SNIN 16.9 zie punt 14

S SNCO 5.2 zie punt 15

S SNEX 128.8 zie punt 16

S SNBU 78.1 zie punt 17

S PNIN 65.6 zie punt 14

S PNTR 2.2 zie punt 18

S PNEX 77.1 zie punt 16

S MNHH 17.0 zie punt 15

S MNBU 26.7 zie punt 17

S MNCO 27.6 zie punt 15

S MNIN 4.2 zie punt 14

S MNEX 181+.0 zie punt 16
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Variabele: Waarde 1974 : Opmerkingen:

S 1-1NTR 59.9 zie punt 18

S WNCO 0.0 n.a.

S WNIN 0.0 n.a.

S WNHH 1 .1 zie punt 10

S ENHH 9.7 tabel G1, NEH

S ENCO 9.2 zie punt 20

S ENIN 21.1 tabel G1, NEH
r< ENTR 0.8 zie punt 200

S ENEX 1.3 tabel G1, NEH

EXPORT 772.2 sommatie S .NEX

BUNKER 105.4 " S .NBU

INDUST 239.6 " S .NIN

TRANSP 62.9 " S .NTR

COMMER 88.9 " S .NCO

HUISH 110.5 " S .NHH

TBV 746.1 TBV = TOT BR - EXPORT

ENIIH L 2.6 zie punt 21

ENHH H 0.7 11 "
ENHH M 2.9 " "
BNHH 1J 95.6 zie punt 22

BNHH H 4.1 " "
HHNTL 60.8 zie punt 23

HHNTH 3.4 " "
HHNME 2.2 " "
HHNEL 3.5 zie punt 21

TRNME 15.6 zie punt 24

TRNGR 2.2 " 11

ENCO L 1.8 zie punt 25

ENCO H 0.9 " "
ENCO M 3.7 11 11

BNCO L 73.0 zie punt 26

BNCO H 6.7 11 "
CONTL 52.7 zie punt 27

CONTH 6.2 11 "
CONME 3.1 " "
CONEL 2.8 zie punt 25

ENIN L 0.0 zie punt 28

ENIN H 1.0 " "
ENIN M 18.0 " "
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Variabele: Waarde 1974: Opmerkingen:

BNIN L 59.3 zie punt 29

BNIN H 89.1 'f "
INNTL 41.5 zie punt 30

INNTH 72.2 " "
INNME 16.8 " "
INNEL 2.1 zie punt 28

INNGR 65.6 INNGR == S PNIN

THLAAG 155.0 sommatie • 0 NTL

THHOOG 81.8 " • • NTH

HE CHAN 37.7 " • .NME

ELEKTR 8.4 " • . NEL

GRNDST 67.8 HOI • • NGR

Punt 1: tabel F3, NEH: aardgasprod. 708.5
meetversch. : __~:~ (aardgas)

710.8
meetversch. 0.5 (gemaakt gas, zie sectorschema)

'710.3

punt 2: tabel A1, NEH tot. invoer kolensector: 35.6
tabel D1, " invoer kolen 30.3 (7100 kcal/kg)

invoer cokes 5.3

10000 kcal/kg)

(10000 kcal/kg)
+( " )

(ruwe olie ~ 10000 kcal/kg)
(ov. grondst. uit aardgas)

+

tabel E2:opslag

tabel E1:produktie
!!

punt 3: tabel E1:o1ieinvoer 638.2
grondst.inv· Z:§

61+5.8
15.8------ -

630.0
14.6

1 • 1

verbruik olie

punt 4:

Invoer

tabel E1:
____ smeerolie 324

prod.~~~~u;~~d. 1Z§

d-
L.PoG. 40
nafta 5090

. //vl. benz. 0
ll~ht~ ~ jet fuel 136

,es '~moterbenz.250
~spec.benz. 43

middel- petroleum 106
dest. gas/diese12679

zware dest.---~tookolie 1738

a 10000kcal/kg==
a 10000 " ==
a 10000 "
a 12000 " ==,

10000 "a ==

a 10650 " =
a 11000 " ==,

10000 "a =
a 10200 " ==
a 9700 "
~ 9600 " ==

--~""'Prod.==

56.8

Mbst.==
32.2

Opslag
opslag

"
"

10633 105.7
van raffinnge-produkten teruggerekend naar de invoer:
Prod. =: +2.5, verbruik == 56.8 2.5 = 5If.3~
Mbst. -5.8, " == 32.2 + 5.8 38.0 Totaal==

112.6Stole == -3.6, " 16.7 3.6= + =: 20.3
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Punt 5: De bijdrage van uranium wordt bepaald aan de hand van de er
mee op te wekken stoom, uitgedrukt in kg normaalstoom met een
bepaalde warmte-inhoud per kg.
tabel G1: opgewekte elektriciteit met kernenergie = 2.8 x 1012kcal
Stel rendement is 0.32, dan geldt: URANIN = P URAN = 8.8

punt 6: tabel B3, NEB: totaal verbruik
ander verbruik

verbruik kolen:

27.19
_~:~~ ~elek., cokesgas, hoogoveng.)

24.76---P KNC = 24.8

punt 7: tabel B3: totale produktie
prod. cokesgas

" teer+elek.

24.55
5.54
1.00

----- -

produktie cokes: 18.00?
punt 2:invoer cokes 5.30 S

voorraadmutatie - 0.20
punt 12:cokes t.b.v. cg 6.90

COKE = 16.6

tabel D1:
tabel A1:
punt 6
punt 8

invoer kolen
produktie kolen
verbruik cokesf.

" elektr.
voorraadmutaties

30.3~5.3
24.8 S
2.3
0.0

KOOL

punt 8: tabel F1-3: aardgas tbv openb.elektr.centr. 101.5
NEB hoogovengas 11 !1 11 4.1

------ +
105.6

figuur 1
NEB

aardgas tbv alle centrales
" "openb. centr.

aardgas tbv niet-openb.centrales

109.7
101.5

8.2

ander gas tbv niet-openb. centrales

gas tbv al1e centrales:

0.0 (?)
------ +

113.8 = P GNE

tabel B 6
NEH
figuur 1

tabe1 B 6
figuur 1

tabel B 6

kolen tbv apenb.centr. 0.90 (7000 kcal/kg)

kolensector, aIle centro 6.40
cokesgas tbv centrales 4.14

kolen tbv aIle centrales:2.26----~)pKNE
" 11 0 penb. c e n t r • 0 • 90

kolen tbv zelfopwekkers: 1.36

stookolie tbv openb.centr. 6.8
oliesector tbv centrales 13.8-p SNE = 13.8

stookolie/raff.gas tbv 7.0
niet-openb. centrales

warmte-prod. openb.centr. 1.1
" zelfopwekkers 0.0 (?)

+

warmte/kracht-centrale:
warmte-output = 0.40 x input = 1.1 (bijlage III)
elektr.output = 0.28 x input 0.7

input = 2.5 = P BNWK
P ENE + P BNWK = P GNE + P KNE + P SNE = 129.9, dus P ENE = 127.4
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Punt 9: tabel B4, NEH
~sm,olie/vet 576 · 10000 5.76a

prod. bitumen 1003 " = 10.03
(3641) ov. prod. 2062 II = 20.62 Prod.= 99.7

L.P.G. 856 a 12000 = 10.3
nafta 5988 · 10000 59.9a =
vI. benz. 179 · 11200 2.0a =
jet fuel 2908 · 10650 30.9 Mb s t. =2 81 • 8a =
moterbenz. 5696 it 11000 62.4

benz. 338 · 10000 3.4spec. a =
middel petroleum 765 · 10200 7.8a =
dest._ gas/diesel 17372 · 9700 =168.4 ____StOI.=242.8a

zware ,..?stookolie 25288 · 9600a =242.8------ ------
dest. \ 63031 624.3

(25288) raff.gas 1040 21.3 Raff.------ ------ 21.364071 645.6
gas =

prod. prod. 29
.

10000= 0.3 ____ov. a
(29) Prod.= 0.3
lichteL.-IJ.p.G. 30 it 12000=

o.4~Eigen dest. raff.gas 956 = 13.9 Gas 13.9
verbrui (956 )

( 106kg) middel
dest. Mbst.= 0.4
( 0)

zware
dest .-- stookolie 2116 .

9600= 20.3' Stol.= 20.3a
(2116) -----

3096 34.9

rrOd. 99.7 - 0.3 = 99.4; S CHPR= 99.4 8.2*+ 54.3=145.5
Netto prod. Mbst.281.8 - 0.4 =281. /+; S MBST=281.4 + 38.0=319.4
(10 12, 1) Stol.242.8 - 20.3 =222.5; S STOI.=2,:':'2 • 5 -13.8:+ 20.3=229.0

Kca Gas 21.3 - 13.9 _.. 7.4

* Niet-finaal verbruik van Prod. (CHPR):
Bij de verwerking van nafta in de chem. industrie ontstaat de energie-
drager chern. rest gas. 12
tabel F5: produktie chem.restgas = 8.24 ~ 10 -kcal
tabel E1: afl. nafta aan ind.= 5499 x 10 kg it 10000 kcal/kg= 55.0 x 1012kcal
Finaal verbruik van nafta door de industrie: 46.8 x 10 kcal.(55.0-8.2)

** Verbruik van stookolie door elektr.centrales, zie punt 8.

punt 10: tabel G1, NEH: bruto prod. openb.centr. 39.0
" "zelfopw.(e.i) 1.8
" "zelfopw.(ind) 1-1-.1

bruto prod. Kerncentrales

tabel G1: elgen verbruik apenb.centr. 1.7
" 11 kerncentr. 0.2

---- +

verbruik energie-ind.(rest) 1.5
eigen verbr. ~elfopw.(ind')_Q:Q ?

+
1+4.9

2.8
----- +

47 .7 -- P ELEK

netverliezen/meetverschil

totaal
47.7 - 5.7 = 42.0 ,

1.5
2.3 +

5.7
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Punt 11: tabel F2,NEH: aardgas tbv indo 105.2
niet-finaal deel* 5.4

ander
98.8

gas tbv ind 20.4 (zie, -----+
S GNIN =120.2

gas-sector schema)

* deel
punt

van aardgas tbv ind., dat gebruikt wordt voar elektr. opwekking;
8: totaal aardgas tbv niet-openb. centrales = 8.2, verdeeld over

zelfopwekkers in ind., energie-ind. en ov. finaal volgens
de elektriciteitsproduktie: indo 3. 8>L 1 "gas 5.4

(tabel G1-2) comm 0.3 __f
_.__.. " 0.4

e.i.1.8 ." 2.4----+ ----+
5.9 8.2

tabel F2,NEH: aardgas tbv ov.finaal 129.0
11 "huishoud. 81.7------ -

aardgas tbv commerc.: 47.3
niet-finaal deel* 0.4------ -

S GNCO = 46.9

S CNEX= 5.3

punt 12: tabel C2,NEH: cokesverbr. indo 2722 i 6700 kcal/kg = 18.2
niet-finaal verbruik van cokes* - 6.9

3 CNIN= 11.3

* deel van cokes wordt verondersteld, met 100% rend. te zijn omgezet
in hoogovengas (hg),; produktie hg 6.93 vlgs tabel F7,NEH

tabel A1: totale export kolensector= 12.5
tabel D1: export kolen 1020 i 7000 =__Z:~ _(10

6
kg x 7000kcal/kg)

en S KNEX = 7.2

junt 13: beschikbare kolen (invoer+produktie): 35.6
verbruik kolen door indo 0.3

" " "cokesf 24.8
" " "centr. 2.3

export van kolen 7.2
----- +

---....~ 34.6

finaal verbruik door ov. finaal :
blz. 158,NEH(74) finaal verbr. comm.

1.0
0.0

----- +
finaal verbr. huih.: 1.0 = S KNHH

punt 14:tabel C2,NEH:finaal verbruik van dest.produkten door de indo
•

stookolie 1761 a 9600 = 16.9 -3 SNIN .- 16.9
fr,as/diesel 272 a 9700 = 2.6
I•. P.G. 100 a 12000= 1.2 S HNIN 4.2
nafta 4675 a 10000= 46.8
andere 34 a 11000= 0.4
bitumen 690 a 10000= 6.9 S PNIN = 65.6
ov.prod. 1080 10000= 10.8 +a

86.7spec.benz. 105 a 10000= 1 • 1

verbruik van raff.gas door de industrie zit in S GNIN.
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Punt 15: blz.158,NEH:finaal verbr. huish.uit
" " comm."

finaal verbr. ov.finaal

oliesector 28.7 (6% van
" 21 • 1 (4.4% II

------+
uit olies. :49.8

blz.50,NEH 75-1: finaal verbr. van huish. uit oliesector is
34% van finaal verbr. van ov.finaal uit de
oliesector. (coomm. de rest van ov.finaal)
stel dus:
finaal verbr. van huish. 0.34 x 49.8 = 17.0

" " " comm. 0.66 x 49.8 = 32.8

blz.50,NEH 75-1: verbr. huish.: petroleum, gas/diesel en lichte
stookolie, dus 3 MNHH = 17.0
verbr, comm. : stookolie 16%, dus S 3NCO = 5.2

gas/diesel,LPG en
petroleum, dus 3 MNCO=27.6

punt 16 : tabel E1,NEH:
~sm.olie/vet 585 a 10000= 5.85

;I~rod. bitumen 479 a 10000= 4.79
2074 ov.prod. 1010

,
10000= 10.10 Prod.= 77.1=3 PNEXa

L.P.G. 374 a 12000= It. 4 9
nafta 5361 a 10000= 53.61

11448 vl.benz. 165 a 11200= 1.85 1bst.=18l~.0=S MNEX
export· lichte jet fuel 2171 a 10650= 23.12

dest. moterbenz. 2768 a 11000= 30.45
spec.benz. 271 a 10000= 2.71

middel petroleum 338 a 10200=: 3JJ-5y3tOl.=128.8= S SNEX
\ dest.- gas/diesel 12!~36 a 9700 =120.62
zware / stookolie 13411

,
9600 =128.75a----- ------ ----- +dest.

39369 389.97 389.9

MNBU= 26.7

0.6

7.0~

19.7-3

punt 17:tabel E2:
prod. -_sm.olie 58a 10000=

~
liChte.~petrOleum 691 a10200=

totale dest.
bunkering middel gasolie 1974 a 9700=

dest.----
zware ~stookolie 7809 a 9600=_Z~~2~S SNBU= 78.1

dest. totale bunker:105.4 = BUNKER

punt 18:blz.158,NEH:finaal verbr. van transp. 60.8 (12.7% van 478)
tabel G1,NEH: elektr. tbv transport 0.9

olieprod. tbv transport: 59.9 = S MNTR
tabel E2:
binnenlands verbruik van sm.olie/vetten 2.2 = S PNTR

punt 20: tabel G1,NEII:elektr. verbr. ov.finaal 19.63
" " gezinnen 9.67----- -

9.96
elektr. verbr. transp. 0.77 ·---3 ENTR 0.8----- -
elektr. verbr. commerc.: 9.2 = 3 ENCO

totaal

vormllelektr"
" mech.
" th.laag
" th.hoog

punt 21 : lit. E 3: 36.5% van huish.elektr.verbr. in
30.0% " " " " "
26.5% 1I " 1I II 1I

7.0% " " " " "

= 3.5
.- 2.9
= 2.6
= 0.7
----+

verbruik: 9.2
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Punt 22: Brandstof tbv huish.: S MNHH = 17.0 (punt 15)
S KNHH - 1 .0 ( " 13 )
S GNHH = 81.7 (tabel F2,NEH)

-----+
totaal 99.7

3= 40 r _3 -r---lit.l!J 3: verbruik per huish. 000 m gas, waarvan 000 III .oor
koken en w~rm-water-voorziening.Stel, dat daarvan
weer 200 m wordt gebruikt voor koken (th.hoog)j dit
is ongeveer 5 % van het tot ale brandstofverbruik.
Dus hrandstof tbv thhoog 0.05 x 81.7 = 4.1 = BNHH H

" "thlaag (rest) = 95.6 = BNHH L

punt 23: via warmte 1.0 x 1 • 1 = 1.10 (rendement x input)
via brandstof 0.6 x 95.6 = 57.36
via elektr. 0.9 x 2.6 = 2.31+-----+

60.8 HHNTL

via hrandstof 0.'7 x 4.1 = 2.87
via elektr. 0.8 x 0.7 = 0.56------+

3.43 = HHNTH

via elektr. 0.7 x 2.9 = 2.2 = HHNME

punt 24: via elektr. 0.85 x 0.8 = 0.68
via moterbrandstof 0.25 x 59.9 = 14.97

------+
15.6 = TRNME

TRNGE -- S PNTR = 2.2

punt 25: stel 40% van het elektr.verbr. tbv mech. -- 3.7 ENCO M

" 10% " " " " 'I thhoog= 0.9 = ENCO H
'1 2096 !! " " " " thlaag= 1.8 ENCO L-

" 30% " " " " " elektr= 2.8 = CONEL
----+

totaal verbr. : 9.2

punt 26: brandstof tbv comm. :8 MNCO = 27.6 (punt 15)
S SNCO = 5.2 (punt 15)
S GNCO = 46.9 (punt 11 )

-----+
totaal : 79.7

stel BNCO H = 6.7
BNCO L 73.0

punt 27: via brandstof 0.7 x 73.0 =51.1
via elektr. 0.9 x 1.8 = 1.6----+

52.7 CONTL

via hrandstof 0.8 x 6.7 = 5.4
via elektr. 0.9 x 0.9 = 0.8----+

6.2 = CONTH

via elektr. 0.85 x 3.7 = 3.1 = CONME

punt 29: brandstof tbv ind.: S SNIN = 16.9 (punt 14)
S GNIN = 120.2 (punt 11)
S KNIN = 0.3 (punt 13)
S CNIN = 11.3 (punt 12)------+

totaal 148.7
stel: 40% tbv th.lage doeleinden, dus BNIN L = 59.3 (lit. P 2)

60% "th.hoge " '1 BNIN H = 89.1
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Punt 28: stel 85% van het elektr.verbr.
" 5% " " " "
" 0% " " " "
'I 10% " " " "

totaaJ

18.0 =
= 1.0

0.0
2.1 =:

-----+
elektr.verhr.:21.1

ENIN M
ENIN H
ENIN L
INNEL

punt 30: tbv th.laag: via brandstof 0.7 x 59.3 =: 41.5
'I elektr. 0.9 x 0.0 =: 0.0-----+

}+ 1 .5 =: INNTL

tbv th.hoog: via hrandstof 0.8 x 89.1 = 71.3
" elektr. 0.9 x 1.0 = 0.9-----+

72.2 = INNTH

tbv meehan. : via moterbrst 0.35 x 4.2 1.5
" elektr. 0.85 x 18.0 =: 15.3-----+

16.8 =: INNME

punt 31: aardgasprod. 708.5 (tabel F3,NEH)
prod. restgas 29.5 (tabel F5,NEH)

" cokesgas 5.5 ( idem )
" hoogoven 6.9 ( iClem )

. -----+
750.5 totaal beschikbaar gas

verbr. van gas tbv elektr. : 113.8 (punt 8)
" """ rest van de energie-industrie: 21.2*

meetverschillen/verliezen aardgas: -2.3 (tabel F3,NEH)
" II ,. ander gas: -+-0 ..5 (gas-sector-schema)

totaal niet-finaal verbruik van gas:
113.8 + 21.2 - 2.3 + 0.5 = 133.2
finaal verbruik van gas S GAS = 750.5 - 133.2 = 617.3

* verbr. van gas door de energie-industrie (geen eentrales)
tabellen F1-7 en gas-sector-sehema:
aardgas tbv ra~f. 0.6

" "ov.prod. 3.3
'I "mijnen 2.6
" "gasbedr. 0.1

restgas "raff. 13.9
" "mlJnen 0.7

cokesgas " cokesfab. 0.7
h.ovengas" " 1.7

----+
totaal gasverbruik: 23.6
verbr. tbv elektr.: 2.4 (zie punt 11)

21.2 = verbr. van gas in de rest v.d. energie
industrie.
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Coefficient:

a51 = 0.0015

a101 0.967

a161 = 0.726

a162 = 0.611

a172 = 0.0314

a182 = 0.125

a211 0.285

a213 = 0.011

a21l,. 0.129

a215 = 0.0024

a216 0.611

a217 = 0.125

a221 0.047

a222 = 0.0015

a223 = 0.003

a224 = 0.912

a225 = 0.0002

Bepaling:

tabel E1,NEH:produktie ov.grondst. 114 a 10000= 1.1
tabel F3,NEH: " aardgas = 708.5
a51 = 1.1/708.5 = 0.0015
vast deel van input v.d. raff. gaat naar raff.gas.
input raff. = P OLIE = 645.6 (punt 3)
produktie raf~.gas = 21.3 (tabel F5,NEH)

1- a101 = 21.3/645.6 = 0.033, dus a101 = 0.967
totale input centrales (geen w/k) = P BNE = 127.4(punt 8)
totale bruto output = P ~LEK ~ 2.8*- 0.7*= 44.2
a143 = 44.2/127.4 = 0.346
(* elektr. uit resp. kern- en w/k-centrales)
verbruik kolen door cokesfabr. 24.8 (punt 6)
produktie cokes in " = 18.0 (punt 7)
a 161 = 18.0/24.8 = 0.726
niet-finaal verbruik van cokes in de ind.= 6.9; is
steeds vast deel van finaal cokesverbr. van 11.3
a162 = 6.9/11.3 = 0.611
eigen verbruik stookolie = 20.3 (punt 9); is steeds
vast aeel van de input P OLIE (=645.6)
a172 = 20.3/645.6 = 0.0314
niet-finaal verbr. van produkten (als grondstof) door
de industrie (tbv chern.' restgas) is steeds een vast
deel van totale verbr. van prod. door indo
S PNIN = 65.6, prod. van chem.restgas = 8.2 (punt 9)
a182 = 8.2/65.6 = 0.125
verbruik aardgas door mijn = 1.5
produktie kolenmijn = KOLMYN = 5.3, a211 = 1.5/5.3
~ruto prod. raff.gas 21.3, eigen verbruik 13.9 (punt 9)
netto-prod. raf~.gas = 7.4, a213 = 7.4/645.6 = 0.011
bruto-prod. cokesgas = 5.54 (punt 7)
eigen ~erbruik gas = 2.36 (tabel F4,NEH)
netto-prod. gas door cokesfabr. = 3.18 = 0.129 x P KNC
verbruik gas door ov.prod. in de energie-ind. is een
vast deel van totale ouput S FIN; is 3.3 (tabel F2,NEH)
S FIN = 1379.4, dus a215 = 3.3/1379.4 = 0.0024

a216 = a162

a217 = a182

verbruik van elektr. door mlJnen = 0.25 (tabel G1,NEH)
produktie van kolen: 5.3 ; a221 = 0.25/5.3 = 0.047
verbr. van elektr. voor raf f . = 0.96 (tabel G1,NEH)
a222 = 0.96/645.6 = 0.0015
verbr. van elektr. door cokesf. = 0.07 (tabel G1,NEH)
verbr. van kolen door de cokesf. = 24.8
a223 = 0.07/24.8 = 0.003
eigen verbr., netverliezen en meetverschillen van aIle
elektr. opwekking = 1.9 + 2.3 = 4.2 (punt 10)
bruto-prod. van elektr. = 4 7 .7, a224 =(47.7-4.2)/47.7
verbr. van elektr. door overige producenten in de
energie-industrie = 0.18, totale output van de energie
industrie = 1379.4; a225 = 0.18/1380 = 0.0002
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g~~~~~~=£££~ Warmte/kracht-centrales.

Onder gecombineerde warmte/kracht opwekking wordt verstaan, het tege-

lijkertijd opwekken van elektriciteit en warmte. De warmte komt vrij

in de vorm van stoom, die afgetapt wordt v6ar het punt van condensa

tie, of in de vorm van water van een bepaalde temperatuur, verkregen

bij condensatie.

Bij een gewone centrale komt de warmte vrij bij een temperatuur van

ongevaer 30 °c (temperatuur van het uitstromende koelwater), zodat

daze warmte moeilijk nog ergens voor te gebruiken is; in dat gaval

spreekt men van afval-warmte.
o

Komt de warmte vrij bij aen temperatuur van ongeveer 90 C, dan wordt

het mogelijk, om met deze warmte ruimten te verwarmen of de behoefte

aan warm water te dekken. Deze laatste situatie is uitgangspunt voor

onderstaand beschreven warmte/kracht-centrale.

Moderne gas-turbine: brandstof input 387 MW
elektr. output 120 MWe
warmte-output 170 MWth

(lit. B 4)

totesl rendement:(120+170)/387 - 0.750
elektr. " 120/387 = 0.308
thermo " : 170/387 0.41+2

Vergelijking met moderne gewone centrale:
brandstof input 387 MW
elektr. output 156 MWe
warmte-output 0 MWth

totaal rendement: 156/387
elektr. " 156/387
thermo "

= 0.403
= 0.403

Bij dezelfde elektr. output van 156 MWe wordt de input van de W/K
centrale 503 MW en levert deze 221 MWth aan warmte. Met een extra
input van 503 - 387 = 116 MW verkrijgt men dus 221 MWth erbij!

.------ tbv elektr •...-] 0.403 .elektriciteit~
totale input<::. 387 JI1v,..~ 156 MWe .............. totale

:;03 MW "". output
tbv war-mte "1- .1.905 ~warmte \ 377 MW

. 221 H-iWth

Bovenstaande voorstelling van de W/K-centrale is niet.zo zinvol, van
wege de scheiding van de brandst..of-input in twee delen, gebaseerd op
vergelijking met een gewone centrale.

Een betere voorstelling van de WjK-centrale is als voIgt:

'.
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Lineaire Programmering m.b.v. het systeem "Nathalie". (lit. M 1)

Lineaire programmering wordt al jaren in de (bedrijfs-)econometrie
gebruikt bij het oplossen van de volgende soorten problemen:
1)"Produktie-probleem":

Maximaliseer de winst op geproduceerde hoeveelheden van een aan-
tal verschillende goederen onder aanname V3n een aantal capaciteits
restricties.
Wiskundige notatie: x 1 ,x2

'

a 11 ·x1+ •

a 21 ·x1+ •

+a • x <:. b
mn n -- m

}

capaciteits
restricties

a .. is b.v. het aantal uren gebruik van machine -j
vd6r het vervaardigen van een eenheid van prod.-i-.
b. is dan het beschikbare aantal draai-uren op

J machine -j_ in een bepaalde periode.

+c .x
n n winstfunctie

c. is de winst per eenheid van produkt -i-.
1

Matrix-notatie van dit probleem: A. x .c b- ....
x~ 0

Max!
T

c.x

2)"Mengprobleem":
Minimaliseer de kosten van een mengsel van bepaalde hoeveelheden
van verschillende grondstoffen, als het mengsel aan hepaalde kwali
teitseisen moet voldoen.
Wiskundige notatie: x 1 ,x

2
' ••. x

n
zijn de hoeveelheden van grond
stof i = 1,2, ••.• n in het mengsel.

a 11 ·x1+ . . +a 1n ·xn ~ b 1 }kwaliteits-. . . . eisen
a m1 ·x1+ . . . +a . x .~ b .Imn n __ m

a .. is h.v. de hoeveelheid vitamine B1(-j-) per
J1 eenheid van grondstof -i- en b. is dan hat

minium voor de hoev. vitamine JB1 in het
mengsel (b.v. veevoer)

Min! K = c 1 .x1+c
2

.x
2

+ ••• +cn.xn kostenfunc.

c. is kosten per eenheid grondstof van soort -i-.
1

Matrix-notatie van dit probleem: A.x.:>- b- ....
~~ 0

Min!
T

c.x
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Met behulp van de volgende herleidings-regels zijn beide problemen
op dezelfde wiskundige manier te formuleren:

. -a
1

.x ~ b
1n n

-c • x
n n

• +a. . xn ~ b
l
•

].n

b,
l

x. ~ b.
J J X'. = x.

J J
b.

J
en x'. >,. 0

J

Na herleiding ontstaat in matrix-notatie de "kanonieke" vorm, die er
als voIgt uitziet: A.x ~ b restricties

x :;, 0
T

Max! c.x

niet-negativiteits voorwaarde

a b j e c t - fu n c tie

Voor berekeningen is het echter lastig, am met L -tekens te moe ten
werken; daarom worden er nu verschil-variabelen ingevoerd.

a 11 ·x1+ +a 1n ·xn
+xn+1 = b 1

a 21 ·x1+ +a2n ·xn
+x = h

n+2
u

2
=

a m1· x 1+ +a .x +x = b
mn n n+m m

Er zijn nu twes seerten variabelen: x
1

,x
2

' •••. x
n

structurele variabelen

verschil-variabelen

Stel nu de nieuwe x = (x1'x~.. , ..••. x ) en de nieuwe matrix A zoals
- r n+mhierboven opgezet. . T

Stel de nieuwe object-functie ~.~ = c 1 ·x1+ •• +cn'xn+ O.xn+ 1+ • + O.xn+m

Het lin. progr. probleem in standaard-vorm: A.x = b

x~O

T
Max! c. x

A =(m x p)-matrix
(p=m+n)

~E~~~~~~S_~~~_~:~_~~~:E~~§~:_EE~~~~:~_~:!_~~_~~~E~:~:~:!~~~::

Een ~6nduidige oplossing van het stelsel vergelijkingen A.x = b , met
A voor een m x p-matrix, lukt aIleen, als m = p en het steIsel-niet
strijdig is.
Uit de standaard-vorm blijkt, dat p=m+n en dus p> m; er zijn nu onein
dig veel mogelijke oplossingen.
Om nu een eenduidige oplossing te verkrijgen, worden (p-m) variabelen
nul gesteld; de andere variabelen worden dan basis-variabelen genoemd.

Het principe van de Simplex-methode is nu het vinden van de optimale
oplossing van het stelsel, door steeds ~ndere variabelen nul te stellen,
zodanig, dat de te maximaliseren object-functie steeds grater wordt.

De methode wordt gedemonstreerd aan de hand van een eenvoudig produk
tie-probleem, dat oak grafisch is op te lassen.
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Er worden twae Roorten produkten gemaakt m.b.v.
vier verschillende machines (a,b,c en d).
Produkt 1 kost resp. 1,1,2 en 3 uur van mach. a,b,c,d

" 2" II 4,2,3 en 2 " " " a,b,c,d.
Mach. a,b,c,d zijn resp. beschikbaar: 20,12,30,24 uur.
Winst: een eenheid per eenheid van produkt 1

" II II " 1I " 2
Maximaliseer de winst.

Wiskundige notatie: x, is aantal eenheden van produkt 1, x
2

van prod.2

x 1 + 1+. x
2
~ 20 (restrictie mach. a)

x, + 2.x
2

L 12 " " b)

2.x 1 + 3. x
2 ~ 30 II II c)

3. x 1 + 2 ox
2

.c... 24 " II d)

Max! xo = ,.x, + 1. x ...... (object-functte)
c.

Standaard notatie: x, + 1+ oX
2 + x

3
= 20

x 1 + 2ox
2 + x4 = 12

2.x, + 3 ox
2 + x

5
= 30

3. x 1 + 2.x
2

+ x6 = 24

xo - 1. x 1
1.x

2 = 0

Standaard-vorm: A.x -" b he If 1 0 0

D
x (x 1 ,···,x6 )

x ~ 0
2 0 1 0

b (20, 12,30,24 )
3 0 1 =

T
2 0

Max! c.x 3 2 0 0 0 c (1,1,0,0,0,0)

)(1 .....'2D6

"-Xi en x~ worden 0 gesteld; aIleen
t!m x6 zitten in de basis van het

De structurele variabelen
de verschil-variabelen x~

oplossings-tableau. /
De waarden van de verschil-variabelen zijn direct te bepalen,
n.l. gelijk aan de erbij horende rechter-leden.
Grafisch gezien zit deze oplossing in punt P (x, en x

2
zijn 0),

met tevens als resultaat, dat de winst gelijk is aan nul!

Oplossing:

Grafisch kan, voar het gevel van twee variabelen x 1 en x
2

' het
probleem voorgesteld worden, zoals in Xt
de hiernaast st8ande figuur. t
De restricties t.a.v. de machines ~

vormen een gebied in het twee-dimensionale
vlak, waarbinnen de oplossing (waarden van
x, en x

2
) moet liggen. De eis, dat x 1 en

x
2

groter dan 0 moeten zijn, zorgt oak
v60r een begrenzing van het toelaatbare
oplossings-gebied. (~)

Om nu de winst (xO) zoveel mogelijk te laten stijgen, kan het beste de
variabele met de meest negatieve co~ffici~nt in de object-functie gro
ter worden; per eenheid stijging van die variabele stijgt de winst het
snelst.
In dit geval maakt het niet uit en wordt x) genomen. De maximale toe
name van x

1
wordt nu bepaald door de restrlctie van mach. d j bij val

ledige benutting van deze machine is x
1

= 8, de andere machines zijn
dan nog niet volledig benut (x

2
= 0)
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Als dus nu x 1 de waarde 8 krijgt, dan wordt de verschil-variabele x6
gelijk aan O. De basis-variabele x6 is nu vervangen door x

1
. Door

nu het stelsel vergelijkingen te lIvegen" komen aIle waarden van de
basis-variabelen er expliciet uit, ook die van de winstfunctie x

O
•

Grafisch gezien komt dit overeen met punt Q in de grafiek.
Om de winst nog verder te laten stijgen, wordt het voorgaande weer
herhaald: nu wordt de variabele groter gemaakt, die n~ de meest nega
tieve coefficient heeft in de object-vergelijking, een van de vier
restricties bepaalt de maximale toename, bij die toename wordt weer
een verschil-variabele gelijk aan 0, er komt een andere variabele in
de basis, het stelsel kan weer opgelost worden ("vegen") en de winst
wordt weer groter.
Dit moet herhaald worden, tot er geen niet-basis-variabelen meer zijn
met een negatieve coefficient in de object-rij.

In onderstaande tabel wordt de methode gedemonstreerd:

Iteratie Basis Doelvar. Struct.var Verschil-variabelen Hechterlid
Xo x

1
x

2
x

3 XL, x
5

x
6

x
3

1 4 1 20

0 xL+ 1 2 1 12

x
5

2 3 1 30

x 6 "2 2 1 2L+

Xo
..,

-1 -1 01

x_~ 10/3 1 -1/3 12
-/

x L+ ~{~ 1 -1/3 4

1 x
5

5/3 1 -2/3 14

x 1
1 2/3 1/3 8

Xo 1 -1/3 1/3 8

x
3

1 -5/2 1/2 2

x
2

1 3/4 -1/4- 3

2 x
5

-5/4 1 -1/4 9
x

1
1 -1/2 1/2 6

Xo 1 1/4 1/4 9

Na twee iteraties is de optimale oplossing bereikt; er zlJn geen
variabelen meer, met negatieve coefficient in de object-rij, die in
de basis gehaald zouden kunnen worden om de winst nog groter te maken.
Het is te bewijzen, dat bij deze methode de object-functie monotoon
niet-dalend is en binnen een eindig aantal iteraties (m - 2m) de opti
male oplossing wordt gevonden (~ls er een oplossing bestaat).

Grafisch kan de oplossing, die optimaal is, gevonden worden door de
object-lijn -1- evenwijdig aan zichzelf te verplaatsen, zover mogelijk
van de oorsprong, maar nog weI met een punt gemeenschappelijk met het
toelaatbaar oppervlak. Dit laatste punt geeft de waarden van x

1
en x

2
'

waarbij de winst maximaal is (hier resp. 6 en 3, punt H ).
De vergelijking van de object-lijn -1- wordt gevonden, door in de ob
ject-rij Xo weg te laten, dus hier: x 1 + x

2
= constante.
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(zie voorgaand probleem)
Ook de co~ffici~nten van de niet-basis-variabelen in de object-rij
hebben een bepaalde betekenis; als b.v. de ~~~~~~~~-variabele x4 (zit
niet in d~ basis) met ~~n eenheid toeneemt, dan neemt de winst met
1/4 eenheid af. M.a.w.: het beperken van de beschikbaarheid van een
bepaalde machine met ~~n uur kost 1/4 eenheid winst; dit geldt echter
aIleen bij deze optimale oplossing.(schaduwprijs van de restrictie)

Als er een structurele variabele met een positieve coefficient in de
object-rij van-het-eInd-tableau staat, dan geeft deze coefficient de
marginale kosten aan van een extra te produceren eenheid van dat pro
dukt. Vanwege capaciteits-beperkingen daalt de produktie van andere
produkten, als de produktie van d~t produkt met ~~n eenheid toeneemt; de
coefficient geeft dan aan, hoeveel de tot ale winst daalt. Deze daling
van de winst is op te vatten als de kosten van deze extra geproduceer
de eenheid bij de hier gevonden opt!male oplossing, vandaar de naam
"marginale kosten".

Parametrisatie.

(zie voorgaand probleem)

Het vinden van de optimale oplossing, zoals in de tabel gedemonstreerd,
komt er grafisch gezien op neeI', dat men systematisch aIle punten in
de grafiek naloopt, waar twee (of meer) restrictie-lijnen elkaar snij
den. Op die punten zijn n.l. steeds twee variabelen gelijk aan 0 en
is er een ~~nduidige oplossing (4 vergelijkingen en 4 onbekenden).
Het aantal snijpunten is eindig en het is te bewijzen, dat de optimale
oplossing voor de waarden van de variabelen gegeven wordt door ~~n van
die snijpunten.
Als men nu vanuit de optimale oplossing ook de oplossing wil weten voor
~~n gewijzigde restrictie (h.v. het beschikbare aantal uren op een
machine), dan hoeven, grafisch gezien, aIleen die punten nagelopen te
worden, waar de nieuwe restrictie-lijn andere restrictie-lijnen snijdt.
Dit aantal punten is veel kleiner, dan het totale aantal snijpunten
van restrictie-lijnen; parametrisatie kost dan ook weinig extra reken
tijd van de computer.

De relaties tussen de variabelen in het model kunnen geschreven worden
als een vergelijking met rechterlid gelijk aan O. Een gelijkheid wordt
bij lin.progr. omgezet in twee vergelijkingen (zie herleidingsregel~,

waarna weer een verschilvariabele wordt toegevoegd, om weer een gelijk
heid te verkrijgen. De verschil-variabele krijgt nu de naam, die aan de
vergelijking wordt gegeven en moet steeds 0 blijven.
De vergelijkingen worden genoteerd in de vorm van een matrix met als
rij-naam de naam van de vergelijking en in de kolommen de variabelen.
Grenzen voor de waarden van de variabelen zijn in principe 66k restric
ties, maar worden niet steeds zo behandeld. Bovengrenzen worden n.l. op
een andere manier in rekening gebracht, die mindel' rekentijd kost. (Elke
restrictie verhoogt het aantal benodigde iteraties). ,
Ondergrenzen van de vorm x.~L. worden door substitutie van x. = x.-L.

1 1 1 1 1
teruggebracht tot de vorm: x!~ O.
De object-functie wordt ook lbij de matrix opgenomen, met als rij-naam
de naem van de object-functie, als kolom-namen de erin opgenomen varia
belen en als matrix-elementen de weegfactoren van de variabelen.
Ook deze weegfactoren kunnen met het 1!Nathalie"-systeem geparametriseerd
worden. (zie lit. K 1)
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Een systematische methode tot bepaling van:

De potentiele bijdragen van zonne-energie- en windenergie-systemen

aan de nederlandse energiehuishouding.

Om in het algemeen te kunnen bepalen, wat de mogelijkheden zijn van

een systeem, dat zonne/wind-energie benut voor het dekken van een deel

van de nederlandse energiebehoeften, moet het beschouwd worden t.a.v.

de volgende punten: A. Beschikbare zonne/wind-energie

B. Benodigde energie bij het eindverbruik

C. Opslag, transport

D. Noodzakelijke conversies

E. Kosten

F. Energie-investeringen

G. Maatschappelijke consequenties

Zorn systeem kan niet steeds punt voor punt beschouwd worden, vanwege

de sterke onderlinge interacties tussen delen van het systeem,

b.v.: -- opslag hangt sterk af van de mate, waarin produktie- en con

sumptie-patroon van zonne/wind-energie van elkaar verschillen.

energie-investeringen in extra conversies kunnen resulteren

in een hoger rendement bij het eindverbruik en op die manier

soms oak in lagere totaal-kosten en energie-investeringen.

de mate van benutting van de beschikbare zonne/wind-energie

bepaalt grotendeels de vereiste (energie-)investeringen; een

extra opbrengst aan energie moet afgewogen worden tegen de

extra kosten en energie-investeringen.

enz.

Bij bovenstaande punten kunnen steeds weer een aantal factoren van

technische, geografische, economische, enz. aard onderscheiden worden.

Ad A: ~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~:~~~~~~~.
1) Plaats van produktie

2) Verdeling van zonne/wind-energie over jaar,maand of dag

3) Ter beschikking staand oppervlak

4) Eigenschappen van de installatie

De plaats op aarde bepaalt grotendeels de beschikbare hoeveelheid

zonne/wind-energie per jaar en ook de verdeling over de seizoenen.

Voor windenergie geldt, dat ook de hoogte boven de grond invloed heeft

op totale hoeveelheid- en verde ling over tijd van de beschikbare wind

energie.
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Voor zonne-energie geldt, dat de hoogte boven het aardoppervlak en

luchtvervuiling (stor) ook enige invloed kunnen hebben op de totaal

beschikbare hoeveelheid zonne-energie per jaar.

De plaats bepaalt soms ook het beschikbare oppervlak, waarop b.v. wind-

molens of zonne-collectoren geplaatst kunnen worden. Voor windenergie

kan dit oppervlak op het land of op zee liggen; voor zonne-energie kan

dit oppervlak ook een stuk land zijn of het dak van een huis.

Eigenschappen van de zonne-energie-installatie, die invloed hebben op

de totale beschikhare hoeveelheid zonne-energie per jaar,zijn b.v.: de

stand van het ontvangend oppervlak t.o.v. de zonnestraling, een mogelijk

heid om deze stand te vari~ren, de mog~lijkheid om diffuse*zonnestraling

op te vangen, enz •• Tezamen met de drie andere factoren ligt hiermee

de totale beschikbnre hoeveelheid zonne-energie, die op een bepaald

oppervlak valt, vast.

Eigenschappen van een windenergie-installatie, die invloed hebben op

de totals beschikbare hoeveelheid windenergie per jaar, zijn: grootte

en hoogte boven het aardoppervlak van het "doorstroom-oppervlak", ver-

eiste onderlinge afstanden van windmolens i.v.m. wind-schaduw, enz ••

Het "doorstroom-oppervlak" wordt hier berioeld het vlak, dat loodrecht

op de windrichting en op het aardoppervlak staat en waardoor een zekere

luchtmassa stroomt.

Het verband tussen beschikhaar

/Af.-- t,
oppervlak en nuttig doorstroom-opp.

wordt in naaststaande figuur duidelijk.

Het gehele doorstroom-opp. is h x 1
1

'

waarin h de hoogte is en 1
1

de onderlinge

afstand (in richting.l.. windrichting).

Het nuttig doorstroom-opp. is gelijk aan..,
het rotor-oppervlak, dus Tr /4.Dc

, waarin D

de diameter van de rotor is.

Het benodigde oppervlak per molen is ge

lijk aan 1
1

x 1
2

, waarin 1
2

de onderlinge afstand van de molens in de

richting van de wind (i.v.m. wind-schaduw effecten nodig).

Het aantal molens wordt bepaald uit beschikbaar oppervlak en benodigd

oppervlak per molen; het totale nuttige doorstroom-opp. is gelijk aan

produkt van aantal molens en nuttig doorstroom-opp. per molen.

Tezamen met de drie voorgaande punten ligt hiermee de totale beschik

bare hoeveelheid windenergie, per jaar en voor een bepaald beschikbaar

oppervlak, vast.

(* opgevangen straling bij bewolkte hemel)
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Ad B: ~~~~~~~~~_~~~~~~~_~~j_~~!_~~~~~~~~~~~~.

1) Plaats van het verbruik

2) Totale hoeveelheid per jaar en soort energie(drager)

3) Verdeling van energiebehoefte over dag, maand of jaar

4) Aandeel van zonne/wind-energie in de totale energiebehoefte

5) Vereiste vorm van energie uit zon/wind bij het eindverbruik.

Plaats van eindverbruik en plaats van produktie hepalen samen de nood

zaak en methode van transport en indirect ook daarvoor benodigde con

versies (zie Ad C).

Totale hoeveelheid benodigde energie per jaar en soorten bepalen,

samen met de bijdragen van zonne- en windenergie-systemen (hoeveelheid

en soort), het mogelijk aandeel van energie uit zon en wind in het

dekken van de energiebehoefte. Daaruit voIgt tevens de hoeveelheid

energie, die uit andere bronnen verkregen moet worden.

De verdeling van de energiebehoefte over dag, maand of jaar kan verschil

len van de verdeling van verkre~en energie uit zon of wind; hierdoor kan

de mogelijke bijdrage van zon of wind kleiner worden, of wordt het

nodig de ener~ie op te slaan.

De vereiste vorm van energie uit zon of wind bepaalt enerzijds de

benodigde conversies, met de daarbij voorkomende verliezen, en ander-

zijds het rendement van de omzetting bij het eindverbruik.

Ad C: ~E~~~~l_!~~~~E~~!.

1) WeI of niet opslag, transport

2) Plaats van de opslag
~

3) Grootte van de opslag (m~, kcal of dagen verbruik)

4) Vorm van de energie bij opslag of transport

5) Rendement van het opslag- of transport-systeem.

WeI of niet opsIag hangt af van verschillen in het verloop van produk

tie en afname van energie uit zon of wind ~n van de vraag, of zan en

wind als hulpbron worden gezien (besparing van fossiele brandstoffen)

of ala enige bran van energie.

We] of geen transport hangt natuurlijk af van de geografische scheiding

van de plaats van produktie en de plaats van verbruik van energie uit

zan en wind.

De plaats van opslag kan bij de plaats van produktie liggen (b.v. water

stofgas uit elektriciteit van een windmolen ver op zee) of bij de plaats

van verbruik, afhankelijk van de geproduceerde soort energiedrager,
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rendementen van conversies van opslag, transport, enz.

De grootte van de opslag hangt af van de vorm van de opgeslagen ener

gie, de ter beschikking staande ruimte, kosten en van de mate van

zekerstelling van de energievoorziening m.b.v. energie uit het zonne

of windenergie-systeem.

Ad D: ~~~~~~~~~~~~~_~~~~~:~~~~.

1) Soort eerste conversie

2) Rendement eerste conversie

3) Verdere conversies (i.v.m. opslag, transport of eindverbruik)

4) Rendementen verdere conversies

5) Plaats van verdere conversies.

De plaats van de eerste conversie is dezelfde, als die van het beschik

baar oppervlak (zie Ad A).

Bij windenergie bestaat de eerste conversie altijd uit een omzetting

van de kinetische energie van een luchtmassa in een mechanische be

weging (van de rotor-as van de malen). Het gemiddelde rendement van deze

eerste conversie hangt af van de windsnelheids-verdeling, de te benut

ten windsnelheden en het aerodynamische rendement.

Bij zonne-energie zijn verschillende mogelijkheden voar de aoort eerste

conversie: omzetting in lage-temp. warmte (collector)

omzetting in hoge-temp. warmte (spiegels + collector)

directe omzetting in elektriciteit (fotocel)

omzetting in organisch materiaal (foto-synthese)

omzetting in chemische stof (foto-chemie)

De keuze van de soort eerate conversie hangt sf van het beschikbaar

oppervlak (energie via foto-synthese vereist een veel groter opp. dan

via directe omzetting in elektr.), de stand van de techniek en vooral

natuurlijk van de kosten van de ermee verkregen energie.

Verdere conversies zijn bij windenergie meestal nodig, omdat mechanische

energie moeilijk getransporteerd kan worden; de tweede conversie be

staat meestal uit omzetting in elektriciteit en vindt plaats op dezelf

de locatie als de eerste conversie. Een derde conversie kan noodzake

lijk zijn als de energie opgeslagen moet worden; b.v. de omzetting van

elektriciteit in waterstofgas, ook in de buurt van eerste en tweede

conversie.

Verdere conversies bij zonne-energie kunnen noodzakelijk zijn t.b.v

transport of eindverbruikj b.v. omzetting van hoge-temp. warmte in elek

triciteit (via mech.) of omzetting van organisch materiaal in hoge-temp.

warmte, dan mechanisch en tenslotte elektrisch.
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Ad E: Kosten.

1) Kosten van het beschikbaar oppervlak

verdere conversie(s)

de eerste conversie

opslag van de energie

transport van de energie

het eindverbruik van de energie uit zon en wind

aanvullende energie-systemen (foss. brandstoffen)

"

"

"

"

"
"

II

"

"

"
"

"

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8) Eesparingen t.g.v. niet verbruiken van foss. brandstoffen

9) " "niet nodig zijn van investeringen in

de uitbreiding van het huidige type infra-structuur

10) Eesparingen door maatschappelijke neven-eFFecten (b.v. minder

luchtverontreiniging, minder afvalwarmte, enz.).

De koaten van het gehele systeem worden bepaald door van alle hierboven

genoemde kosten de besparingen af te trekken.

De koaten van het beschikbaar oppervlak zijn voor een windenergie-sys

teem op zee nihil, maar voor een zonne- of windenergie-syteem op het

land niet. Door het gebruiken van land voor energie-doeleinden kunnen

soms de eerst daar plaats hebbende activiteiten niet meer gebeuren; de

daardoor veroorzaakte inkomstenderving moet ook verrekend worden.

Een economisch optimaal systeem moet voor iedera situatie opnieuw be

paald worden; deze hangt af van de stand van de techniek, schaal van

toepassing, plaats van toepassing, prijs van fossiele brandstoffen,

reeds bestaande infra-structuur, enz. enz.

1) Energie-investeringen in conversie-apparatuur

"

"

"

"

opslag-systemen

transport-systemen

onderhoudsdiensten

5) Energie~opbrengst van het systeem gedurende de levensduur

(eventueel uitgedrukt in uitgespaarde FoSS. brandstof)

6) Eesparingen op energie-investeringen in (uitbreiding van) hui

dige energievoorzienings-systeem

7) Wegvallende energie-opbrengst t.g.v. het benutten van het

beschikbaar oppervlak voor wind- of zonne-energie-produktie.

Energie-investeringen is de hoeveelheid energie in de vorm van materi

alen en diensten, om een installatie te bouwen en te onderhouden.
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Door de netto ener~ie-investeringen in een zonne- of windenergie-systeem

af te wegen tegen de ermee te verkrijgen netto-energie-opbrengst, kan

bepaald worden of het systeem energetiseh gezond is. Hierbij moet weI

rekening worden gehouden met de soorten energiedragers, die in de bouw

en onderhoud van het systeem verbruikt worden, en de soort(en) energie

dragers, die tijdens de levensduur van het systeem geprodueeerd worden.

Ad G: ~~~~~~~~EE~~!j~~_~~~~~g~~~!!~~.

1) (On)afhankelijkheid van het buitenland, politiek of eeonomiseh

2) Zekerstelling van de energievoorziening op lange termijn

3) Werkgelegenheid-aspeeten

4) Milieu-aspeeten

5) Planologie-aspecten

6) Leefgewoonten.

Wind en zon zijn energiebronnen van het "stromings"-type, niet uitput

baar, maar weI met een eindige eapaeiteit. Benutting van zon en wind

kan zorgen voor diversifieatie bij de energiebronnen, die gebruikt

worden, en voor minder afhankelijkheid van het buitenland.

Energie uit zon en wind komt (in principe) gedeeentraliseerd ter be

sehikking; er is dus geen grote infra-structuur nodig, om de energie

centraal om te zetten en te distrubueren.(Geldt vooral voor zonne-energie

t.b.v. woningverwarming).

Benutting van zon en wind levert, op wereldsehaal gezien, geen milieu

verstoring op; lokaal gezien kunnen eehter weI verstoringen optreden,

zowel bij produktie, als bij verbruik van de energie.(Geen extra warmte

in de biosfeer, zoals bij verbranding van fossiele brandstoffen, gebruik

van uranium en eventueel kernfusie)

Planologiseh gezien kunnen wind- en zonne-energie-systemen weI voor

problemen zorgen in een diehtbevolkt land als nederland.

Wat leefgewoonten betreft kan b.v. gewezen worden op de veranderde

bouw van een woning, die met zonne-energie wordt verwarmd; ook bespa

ringen in het energieverbruik horen logiseh bij het benutten van zonne

en windenergie, daar ook deze bronnen beperkt zijn en (nog) tegen hoge

kosten energie leveren.
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~~~E~~~~~~~_~£~~~:~~~:B~~_~~~:_:~~~!~~~:~~!~~~§_~~_~~:~~~!~:~~~:~!~:

~~~~-~~-~~~-~~~~:~~~~~~-~~~~§~~~~~~~~~~§.

De stralings-intensiteit van de zon heeft de volgende waarde:

Buiten de atmosfeer, ~emiddeld over etmaa] jaar, ...L straling 2W/m •

W/m
2

•

'''/ 2Vw m •

1360

680

340

,belicht opp.

,gehele opp."
"

"
"

en

"
"

"
""

""
""

"
"

De atmosfeer verstrooit, reflecteert en absorbeert een deel van de

zonnestraling, zodat voor zee-niveau geldt:

Gemiddeld etmaal jaar, ofP.-L straling 1000 W/m2over en ·
" 11

" 'I 11 belicht aardoppervlak 500 W/m2
·

" " " " " gehele aardoppervlak 250 W/m2, ·
Bovendien wordt de hoeveelheid zonnestraling, die op aarde zou kunnen

vallen, nog beperkt door de bewolking. Hoewel de door de wolken heen

dringende zonnestraling (di¥fuus licht) ook nog een hoeveelheid energie

naar het aardoppervlak straalt, neemt de stralingsintensiteit toch

sterk af bij bewolking. De bewolkings~raad hangt sterk af van de plaats.

De plaats op aarde heeft niet alleen indirect invloed op de hoeveel
?

heid invallende zonnestraling per m~(via bewolkingsgraad), maar ook

direct via de hoek, die de zonnestraling maakt met het aardoppervlak

(gemiddeld over een jaar). Wordt het ontvangende oppervlak steeds op

de zon gericht, dan wordt deze laatste invloed van de plaats teniet

gedaan (afgezien van een langere weg door de atmosfeer bij een lagere

stand van de zon).

Afhankelijk van de plaats gelden dan de vOlgende stralings-intensiteiten:

Evenaar: gemiddeld over etmaal en jaar, horizontaal opp. 300 W/m2 •

Nederland: " " " "'1 " '1 110 W/m2 .

(lit. R 1,3 2,K 2,P 2)

De seizoens-afhankelijkheid van de stralings-intensiteit, t.g.v. ver-

schillen in stand van de zon en bewolkingsgraad, wordt als volgt

ge!llustreerd: winter, etmaal-gemiddelde 20 W/m
2

zomer , " 200 W/m
2

(lit. 3 2, S 4)

Foen manier, om de seizoens-afhankelijkheid enigszins te verminderen,

is het plaatsen van het ontvangend oppervlak (collector) onder een hoek

met de horizontaal in de richting van het zuiden (op het noordelijk half

rond). De optimale hoek is lengtegraad + 10-150
, dUB voor nederland een

hoek van ongeveer 600
• (lit. L 3)
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Bij cen vaste opstellingvan de collector, onder een hoek van 60
0

met

rie horizontaal, wordt de totale opgevangen hoeveelheid zonnestraling

in een jaar iets groter, waarbij de verschillen tussen zomer en winter

veel minder groot zijn dan bij een horizontaal collector-oppervlak.

Nederland, horizontaal opp.: Winter 20 W/m 2 , zomer 200 W/m 2 , jaar 110 W/m2 •

" hoek 60
0

opp. 11 60 W/m 2
, " 150 W/m 2

, " 125 W/m 2
•

(lit. K 5)

Als nu als collector-oppervlak het dak van een eensgezinswoning wordt
2

genomen, dat een oppervlak heeft van 50 m voor de kant, die naar het

zuiden gericht is en dat een hoek van 60 0 maakt met de horizontaal, dan

geldt voor de totale ingestraalde hoeveelheid energie per jaar:

110 W/m
2

x 8760 uur x 50 m
2 = ~~Z~~=~~~ .

E . dd Id dId . b' k+- . 1+800. m3 d~en geml e ne er an.s gezln ver rUl ~ per Jaar ~ aar gas en

2700 kWh elektriciteit. (lit. W 1)

Van de 4800 m3 gas is ongeveer 600 m3 bestemd voor warmwater-voorziening

en koken, de rest wordt gebruikt voor ruimte-verwarming. Van de 600 m3

is weer ongeveer de helft nodig voor koken (250 m3 ), dus in totaal wordt

4550 m3 gas verbruikt om lage-temp. warmte te verkrijgen.

Als zonne-energie wordt gebruikt om oe behoefte aan lage-temp. warmte

(gedeeltelijk) te dekken, dan is de maximale energie-behoefte:

4550 m3 aardgas x 8400 kcal/m 3 (= 9.8 kWh/m 3 ) x 0.6 = ~§Z~~=~~~ .
Het rendement van de omzetting van aardgas is hierbij gesteld op 0.6,

dit is een gemiddelde over een jaar en voor de verschillende apparaten.

(lit. H 3,B 6)

Theoretisch zou dus, bij een rendement van 50 % voar het zonne-energie

systeem, een oppervlak, zoals onder Ad A aangenomen, voldoende zijn om

de behoefte aan ruimte-verwarming en warm water geheel te dekken.

Een complicatie vormt echter de verdeling van de behoefte aan energie

over jaar en dag t.o.v. de produktie van energie uit zonnestraling.

De behoefte aan warm water bestaat het gehele jaar , maar is ongelijk

over de dag verdeeld; de behoefte aan ruimte-verwarming is er aIleen in

het stook-seizoen (sept.-april), en dan nog voornamelijk in de twee of

drie wintermaanden.

Juist in de periode, dat de energiebehoefte het grootst is, is het

aanbod van zonne-energie het kleinst. In de zomer is het tegendeel het

geval: er is meer zonne-energie beschikbaar, dan nodig is voor de warm

water voorziening.
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Het overbruggen van het verschil in tijdstip van vraag naar- en aanbod

van energie gedurende het jaar vereist een zeer grate warmte-opslag, die

(nag) niet economisch verantwoord is. lWeI jaar-opslag, zie lit. S 3)

Bij opslag voor enkele dagen verbruik zal maar een deel (30-50%) van

het onder Ad A gevonden hedrag beschikbaar zijn voor nuttig gebruik; de

rest van de beschikbare zonne-energie kan op dat moment niet benut worden.

Het isoleren van een huis verlaagt de behoefte aan energie voor ruimte

verwarming en maakt het zodoende mogelijk, dat zonne-energie een grater

deel van de totale behoefte kan dekken. Schattingen voar de besparingen

op ruimte-verwarming t.g.v. redelijke isolatie belopen ongeveer 25 %,
zodat dan overblijft: 0.75 x (26750-2100) = 18500 kWh th ruimte-verw.

2100 kWh th warm waterv.
------+

Totaal: 20600 kWh th
============

(lit. K 4,T 4)

Omdat verondersteld wordt, dat produktie en verbruik van zonne-energie

geheel binnen de 4~n8gezinswoning plaatsvinden, is er geen speciaal

transport-systeem nodig t.o.v. wat er reeds aanwezig is bij een gewone

c.v.-installatie. Oak opslag vjndt binnen de waning plaats.

De grootte van de opslag hangt af van:

het aantal dagen zander zan, dat overbrugd moet worden

mogelijkheden tot bijstoken

medium, waarin energie wordt opgeslagen (water of stenen)

temperatuur-grenzen in de opslag

grootte van de collector en rendement

Als men er al van uitgaat, dat zonne-energie niet het gehele jaar de

totale behoefte aan lage-temp. warmte dekt, dan heeft het ook weinig

zin am een grotere opslag, dan voor een paar dagen gebfuik, te instal

leren. Helemaal geen opslag zou de bijdrage van zonne-energie echter

sterk doen verminderen; de optimale grootte t.a.v. kosten en energie

opbrengst moet door simulatie van verbruik en produktie op de computer

bepaald worden. Hier wordt voorlopig, naar analogie met veel andere ont

werpen uitgegaan van een opslag voor 1-2 dagen verbruik; bij water ala

opslagmedium is dan ongeveer 2-5 m3 nodig (50-80 11m2 coll.opp.). Bij

gebruik van Jucht als transport-medium van de warmte, wordt de warmte

meestal opgeslagen in stenen of grind; vanwege de gratere warmte-inhoud

(kWh/m 3 stenen) is dan een kleiner volume nodig.



- 116 -

Het volume van de opslag hangt mede af van de maxium- en minium-tempera

turen, waarbij warmte wordt toe- of afgevoerd.

Bij gebruik van water als medium, is het mogelijk een "gelaagde" opslag

te realiseren; bovenin het opslagvat bevindt zich het water met de

hoogste temperatuur, onderin het water met de laagste temperatuur. Water

onder uit het vat wordt toegevoerd aan de collector en, na verwarming,

teruggevoerd naar het vat op een hoogte, waar de temperatuur van water

in het vat en toegevoerd water naar het vat ongeveer gelijk zijn.

Op deze manier is het mogelijk, am ook bij lage stralings-intensiteit

nog warmte uit zonnestraling te winnen; het temperatuur-verschil tussen

water en collector-oppervlak is steeds zo groot mogelijk.(zie Conversie)

Stel dus nu: Water als medium, opslag van 3 m3 , "gelaagde" opslag voor

1-2 dagen verbruik, bijstook-installatie aanwezig, water

temperatuur bovenin het vat minimaal 60
0

•

Ad D: Noodzakeli~ke conversies.------------------------

Voor het verwarmen van een huis met zonne-collectoren kan als energie

drager warm water of warme lucht gebruikt worden. Voordelen van water

zijn de mogelijkheid tot opslag in deze vorm en de mogelijkheid om

direct te dienen als warm-water-voorziening.

Een voordeel van lucht als medium is de lagere minium-temperatuur,

die vareist wordt; de lucht kan zonder verdere conversies dienen voor

het verwarmen van ruimten (minium-temp. 25 °C), terwijl water eerst via

radiatoren z'n warmte moet overdragen aan de lucht. Hiervoor moet het

water, i.v.m. de grootte van de radiatoren, minstens een temperatuur

hebben van 40 0 c om een voldoende groot temp. verschil te krijgen.

Het verwarmen van baide media kan plaatsvinden in een vlakke-plaat-col

lector, zonder concentratie van het zonlicht, waarvoor het rendement

gegeven wordt docr4de4volgende formule:

I1J
C .e.(T -T ) . n t t 5 ~ 10-8 (. K~),,= 1 - s eo, Waarln!j cons an e = •/ x. IIt. c-

eo sz. a 00

a emissie-coeff. ~ 1

a

z

absorptie-coeff. ~ 1

stralingsenergie (W/m
2

)

T = temperatuur collector
e

T = temperatuur omgeving.
o

Hierbij is nog geen rekening gehouden met verliezen door convectie, alleen

met verliezen door reflectie en warmte-straling.
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De waarden van -a- en -e- worden bepaald door technische factoren; door

toepassing van speciale coatings op het collector-opp. is het b.v.

mogelijk, am w~l veel zichthare straling op te vangen, maar tegeljjkertijd

warmte-uitstraling te voorkomen. (-a- hijna gelijk aan 1,-e- veel kleiner)

Bij de hier aangenomen eenvoudige collector wordt nag geen gebruik

gemaakt van coatings, maar w~l van een dubbele glazen afdekking. Deze

laat het zichtbare licht grotendeels door, maar voorkomt een deel van

de warmte-uitstraling en bijna aIle convectie-verliezen. Bij een ge

middeld lagere omgevings-temperatuur dan in nederland geldt, kan het

nodig zijn, am drie glazen afdekplaten te gebruiken.

Bij een bepaalde technische uitvoering en stralings-intensiteit is het

rendement maximaal, als T _ T ; dit is echter niet praktisch omdat T
e a e

juist groter moet zijn dan To am het huis te verwarmen!

Bij luchtverwarming moet T minimaal 300 oK ziJ'n (i.v.m. temp. val over, e

collector-wand naar lucht) en bij water als medium minstens 320 oK.

Dient de installatie oak voor de warm-water-voorziening, dan moet de

temperatuur van het uit de collector komende water zeker 60 °c te zijn;

de temperatuur T dus ongeveer 340 oK.
e

Hoe groter het temp-verschil tussen T en T , hoe proter de stralings
eo'

intensiteit -z- moet zijn, am nag een redelijk rendement te halen, b.v.:

z = L~OO W/m2 , T =290 oK, T =331+ oK, a/e=5 I'!]c. = 85 9b
? a e

z= 200 VV/m'-, ideml'YJe 70 9b
?

Z :::: 100 W/m'-, idem t7)c = 1+0 9b

Om oak bij lage stralings-intensiteiten of dif¥uus licht (bewolkt) nog

warmte te kunnen winnen uit zonlicht, kan "gelaagde" opslag toegepast

worden. Op die manier is het aan de collector toegevoerde water steeds

zo koud mogelijk en blijft T laag; de uitstraling van de (warme) col-
e

lector wordt dan beperkt gehouden, terwijl het water tach een zekere

temperatuursverhoging ondergaat. Door bijstoken kan het uit de collec

tor komende water op de gewenste temperatuur gebracht worden.

Het gemiddelde rendement over een jaar van een bepaalde zonne-collector

hangt af van het verloop van (T -T ) en -z- gedurende het jaar. Hierbij
e 0

wordt aangenomen, dat de installatie niet werkt, als er geen warmte uit

zonnestraling wordt gewonnen (s'nachts, zwaar bewolkt, zeer lage To);

het gemiddelde rendement geldt voor de tijd, dat de installatie werkt.

Als gemiddelde rendementen gelden voor de nederlandse situatie, met

hiervoor genoemde technische eigenschappen: winter zomer

collector onder een hoek van 60 0
45 9{, 55 %

11 11 " 11 II 30
0 40 0/ 60 %/0

(Ii t. L 3,K 5,B 5)
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Stel dus nu: Vlakke-plaat-collector, onder een hoek van 60
0

met de

horizontaal, water als medium voor energietransport.

Rendement s'winters 45 %, s'zomers 55 %.
Geen verdere conversies nodig.

Ad E:

Ad F:

Ad G:

~~~!::~. Jliier niet behandeld 1. v. m. on-

Energie-investeringen. voldoende gegevens en beperkte

~~~!~~~~EE::~~j~::_~~~~~S~~~!~~~. doelstelling van deze toepassing.

Beschikba8.r per jaar: 54750 kWh th (Ad A)

waarvan: 35000 kWh th in de l1zomer" (half april-half okt.)

" 197 50 kWh th in de "wint'er"(half okt.-half april)

gebaseerd op een verdeling naar aantal uren zon. (Ii t. C 3)

Na conversie beschikbaar: "Winter": 0.45 x 19750 = 8900 kWh th

t'Zomer" : 0.55 x 35000 =19250 kWh th-----+
Totaal:28150~kWh th per jaar.

Totale energiebehoefte van een redelijk geisoleerd huis: 20600 kWh th

per jaar (zie Ad B), waarvan

In de "winter":

In de "zomer" :

18500 + 1000 = 19500 kWh th

+ 1100 = 1100 kWh th ( geen ruimte-verwarming)------
Totaal: 20600 kWh th per jaar.

Totale benutte zonne-energie:

In de l1 winter": 8900 van de 8g00 kWh th, bijstoken 19500 - 8900 = 10600

In de "zomer" : 1100 van de 19250
-----+ " , bijstoken niet nodig.

------+

10000 kWh th via zonne-energie, via bijstoken: 10600
===~===== =======

Zonne-energie kan dus voor ongeveer de helft bijdragen in de jaarlijkse

behoefte aan lage-temp. warmte voor ruimte-verwarming en warm-water

voorziening van een ~~nsgezinswoning onder de hier aangenomen voor-

wRarden.
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Als plaats wordt genomen een locatie op de Noordzee, enige tientallen

kilometers uit de kust, waar de totale hoeveelheid windenergie per m
2

doorstroom-oppervlak ongeveer 15000 kWhw*per jaar bedraagt.(lit.1 2,T 3)

Deze hoeveelheid windenergie komt voornamelijk ter beschikking in de

periode okt.-maart.

Voor de onderlinge afstanden tussen de molens worden waarden gegeven in

de literatuur van 5 x rotor-diameter D in de richting, loodrecht op de

windriehting en 100 x D voor de richting, evenwijdig aan de windrichting.

Andere hronnen noemen 20 x DaIs afstand in de richting van de wind.

Als de windrichting niet steeds hetzelfde is, moeten de onderlinge af

standen in aIle richtingen even groot zijn.

Voor D = 50 m en een onderlinge afstand van 20 x D in aIle richtingen

is er per Molen 1 km2 nodig.

Bij een totale hoogte van de Molen van ook ongeveer 50 m, is het totale
')

doorstroom-onpervlak per molen 50 x 1000 = 50 000 m
L

• Het nuttig ge-

/
22bruikte doorstroom-oppervlak is eehter maar "'1T 1+.50 = 2000 m (11 %).

I'J / 2De beschikbare hoeveelheid windenergie is nu: 2000 x 15000 kdhw/m =

30.10
6

kWhw per jaar per Molen.

Stel dus nu: Totaal beschikbaar oppervlak: A km 2

Hoeveelheid windenergie 15000 kWhw/m2 doorstroomopp.
2

Holen met een rotor, D = 50 m, doorstroomopp. = 2000 m

Beschikbare windenergie = A x 30.10
6

kWhw per jaar.

• Bepaling van de hoeveelheid beschikbare windenergie per m
2

doorstroom-

oppervlak per jaar:

Kinetische energie van een luchtmassa met snelheid v is: i.M.v2 •

Ala deze massa een hoeveelheid lucht is, die met een snelheid v m/sec.
2door een oppervlak van 1 m stroomt, dan geldt voor het vermogen van de

3 ')
wind: P

w
= i.f.v VI/m', waarin r de dicl--Jtheid van de lucht voorstelt.

De windsnelheid v varieert met de tijd; om de energie-inhoud te bepalen

van de luchtmassa's, die in een jaar tijd door een oppervlak van 1 m2

het jaar:

10-3kWhw,

stromen, moet P g.elntegreerd worden overw '
Energie-inhoud is E =f~'.f.(v(t))3.dt

w . 3 3J....~
Door nu te stellen: (v(t)) .dt = (v )

gem
voIgt:

E = Lo.(v3 ) .8760/1000 kWhw
w J gem
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(v )3
. gem

van de windsnelheid. Als vuist-het gemiddelde

(v3) = 2,5 x
gem

regel kan men stellen:

Het gemiddelde van de windsnelheid-tot-de-derde-macht is meestal

niet bekend, maar weI

Als nu voar een bepaalde plaats de windsnelheid bekend is, dan kan
2

de haeveelheid windenergie per m doorstroom-oppervlak met de volgende

formule bepaald worden:

Verondersteld wordt hier, dat windenergie bijdraagt aan de openbare

elektriciteitsvoorziening. Een nadeel van windenergie is hierbij het

fluctuerende karakter van de hoeveelheid ermee geproduceerde elektrici

teit; in principe is dit geen ander of moeilijker probleem dan een kern

centrale, die steeds op vollast moet draaien, in een elektriciteitsvoor-

ziening, met steeds varierende vraag!

Het flu~tuerende karakter van windenergie kan gecompBnse~rd worden door

een evah groot vermogen aan gasturbines te installeren voor elektrici-

teitsproduktie bij afwezigheid van wind. In dat geval is be sparing op

verbruik van foasiele brandstoffen het belangrijkste.

Voorlopig wordt hier aangenomen, dat maximaal 20 % van de elektriciteit

uit een zo fluctuerende bron als wind mag komen.

De met windenergie opgewekte energie wordt direct aan het openbare net

geleverd; er is dus geen sprake van opslag in dit geval.

Opslag in de vorm van mechanische energie of elektriciteit is met de

huidige stand van de techniek nag niet (economisch) mogelijk; een derde

mogelijkheid is het opslaan in de vorm van waterstofgas, met eventueel

ook transport van de energie in die vorm. Bij daze omzettingen treedt

echter steeds een energieverlies Ope

Het transport van de opgewekte elektriciteit zal met onderzeese kabels

moeten gebeuren; de capaciteit van de kabels moet afgestemd zijn op de

maximale elektriciteitsproduktie, die maar een klein deel van de tijd

~erealiseerd wordt. Transport~Terliezen li~gen in de buurt van de 1 %,
bij een afstand tot de kust van 20-40 km. (lit. D 1)
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De eerste eonversie bestaat uit het omzetten van de kinetiehe energie

van een bewegende luehtmassa in meehanisehe energie. Deze meehanisehe

energie komt b.v. vrij in de vorm van een meehaniseh koppel aan de

draaiende rotor-as van de windmolen.

Het vermogen van de wind, bij een windsnelheid v, is: P = i.r.v3 W'per
2 w

m doorstroom-oppervlak (zie Ad A). Ret is niet mogelijk dit vermogen

geheel am te zetten in een meehanisch koppe~j in dat geval zou namelijk

de windsnelheid aehter de rotor gelijk aan nul moeten zijn!

Theoretiseh wordt maximaal 16/27 deel omgezet bij een windsnelheid

aehter de rotor, die gelijk is aan 1/3 van de windsnelheid v88r de rotor.

In de praktijk wordt dit deel eehter niet gehaald, maar moet men reke-

ning houden met een aerodynamiseh rendement/n van ongeveer 0,75 •' 'daer

Het meehaniseh vermogen (koppel) per m
2

rotor-opp. wordt nu:

P = i.16/27.1n .? .v3 Wattm '~aer

Het momentane rendement wordt gegeven door de verhouding tussen

P : 171 - Pm/P = 16/Z7.fl"1w • 'q mom w . '(/aer

P en
m

jaar wordt nu:

De windsnelheid v varieert met de tijdj om nu de, uit wind gewonnen,

meehanisehe energie per jaar te bepalen, moet Pm gelntegreerd worden

over het jaar. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de wind

snelheden, die de molen gaat benutten. Afhankelijk van de eonstruetie

levert de molen bij lage (b.v. L. 5 m/s) of zeer hoge (b.v.;> 25 m/s)

windsnelheden geen meehanisehe energie vanwege een te klein- resp. te

groot aanbod van windenergie. Er geldt dus: v . ~v(t)~v
m~n - max

Het aerodynamiseh rendement is ook nog enigszins afhankelijk van de

grootte van de windsnelheidj hier wordt eehter een gemiddeld rendement

aangehouden.

De hoeveelheid meehanisehe energie per jaar en per m
2

rotor-opp. wordt

nu: E = £~.1(;127./n . r>.(v(t))3. dt Whm . '~er J
jCl({r

V"'i'.f V It)~ V"',{"
Het gemiddelde eonversie-rendement van wind naar meehaniseh over een

17) E I. = m E
.l. gem w

Als nu de molen op de noordzee staat, waar de jaarlijkse hoeveelheid

windenergie ongeveer 15000 kWhw per m
2

doorstroom-oppervlak bedraagt

(v ong,eveer 10 m/s), dan gelden voor de volgende gevallen de volgendegem . "
eonversie-rendementen:
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gaval a: de ontwerp-snelheid van de molen is 15 mls constant, m.a.w.

voor windsnelheden v ~15 m/s wordt er geen machanische energie

gelevard, voor v> 15 m/sword t deze1 fde hoeveelheid energie

!Seleverd als bij v = 15 m/s.(1ri = 0,75 gestald)
. 2' '(;Iaer

E = 1950 kWhw per Jaar, m rotor-opp., dus /V). = 0,13m ,." I'dJ • ge m

gaval b: de ontwerp-snelheid van de Molen is 5 - 25 mis, d.w.z. de

molen benut a11e beschikbare windenergie bij windsnelheden

tussen 5 en 25 m/s.( /.n = 0,75)
'"daer 2

E = 5070 kWhw per jaar, per m-rotoropp., dus rn. = 0,34
m . '''J. gem

(lit. K 2)

De tweede conversie hestaat hier uit het omzetten van mechanische

energie in elektrische energie m.b.v. een generator. Het rendement van

deze conversie wordt bepaald door het generator-rendement en de be

Rchikbaarheids-factor van het conversie-systeem. De beschikbaarheids

factor hangt af van de tijd, die nodig is voor reparatie en onderhoud,

en waardoor een beschikbare hoeveelheid windenergie niet benut wordt.

Voor het generator-rendement is hier 0,85 aangenomen (nogal laag i.v.m.

wisselende aanbod van mechanische energie) an voor de beschikbaarheids

graad 0,90 .

Voer het totaJ.e ~emiddelde rendement over een jaar geldt dan:

geval a: /.n = 0,90 x 0,85 x 0,13 = 0,10, "c:ttot

geval b: IOtot

Ad E: Kosten.

0,90 x 0,85 x 0,34 0,26

Hier niet behandeld i.v.m.

Ad F: Energie-investeringen.---------------------
onvoldoende gegevens en de

beperkte opzet van deze

toepassing.
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Beschikbare windenergie: 15000 kWhw per jaar, per m
2

doorstroom-opp.

Molen: Diameter D van de rotor is 50 m

Ben rotot per molen

Nuttig beschikbare windenergie per molen: 30 x 10
6

kWhw per jaar.

Aerodynamisch rendement rn = 0,75
< '(/ae r

Generator-rendement 0,85 , beschikbaarheidsgraad 0,90 .

Benutte windsnelheden: 5 - 25 mis, van de 15000 kWhw per jaar en

per m2 doorstroom-opp. zijn dan 11500 kWhw te benutten. (lit. K 2)

Totaal-rendement~tot ::: 0,26 (zie geval b, Ad D)

Geproduceerde elektrische energie per molen: 7,8 x 10
6

kWh per j.

Onderlinge afstand van de molens: 20 x rotor-diameter D In aIle

richtingen; D ::: 50 m, oppervlak per malen is dan 1 km
2

.

ARntal molens Benodigd opp. Geprod.elektr. Aandeel in tot. prod.

1 1 km 2 7,8.106kVVh 0,015 %
50 50 II 390 II 0,7 96

500 500 II 3900 " 7,0 %
1500 1500 II 11700 II

21, ° %-0

Ben aantal molens van 1500 op de noordzee kunnen dus ongeveer 20 %
van de behoefte aan elektriciteit dekken (in 1974); hiervoor is een

oppervlakte nodig van 1500 km2 , een stuk van b.v. 75 x 20 km voor de

nederlandse kust. De molens zullen van een technisch geavanceerd~ con

structie moeten zijn, om elektriciteit te leveren met een constante

spanning en frequentie bij een sterk varierend aanbod van windenergie

en windsnelheden.

Door de slechte kwaliteit van de
originelen is onze Reproduktie
en Fotografische Dienst niet
verantwoordefijk voor de druk.
resultaten van deze opdracht.
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