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ABSTRACT

This report presents the results of a study to determine the expected
share of Dutch domestic firms in the production and delivery of energy
saving equipment installed in the Netherlands in the period 1990-2000.
Thirteen types of important energy saving techniques are considered
(see keywords). Based on savings realized in terms of energy and money
and the level of required (additional) investment, the pro[itability of
these techniques are calculated. From the theoretically available
marker potential and additional constraints the total market
penetration level in the period 1990 to 2000 is estimated.
For each teehnique the share of imports and domestic produetion are
established. In addition to the production of equipment, the
contribution of Dutch engineering and installation firms are also taken

By mean of this procedure it is stipulated that Dutch firms may
contribute about 80 per cent of the total value (Dfl. 20~000 millioa)
of energy savings equipment in the period considered.
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SAMENVATTING

Deze projectrapportage bevat de resultaten van het in 1985 afgesloten
project "INVESTEREN IN ENERGIEKOSTENBESPARING", waarin voor diverse
besparingstechnieken de mogelijke rol van het Nederlandse bedrijfsleven
als leverancier wordt geanalyseerd.
Deze rapportage geeft een samenvatting van de bevindingen ten aanzien
van de volgende energiekostenbesparende technieken:
o Afstandsverwarming

- Stadsverwarming
- Laagwaardige warmte

~ Steenkoolinzet
Verlichtingsopties

CV-ketels

Warmtepompen

Energiezuinige nieuwbouw

Warmteterugwinning

Isolatie

Windenergie

Klimaatcomputers

Warmte-krachtsystemen

Organisch afval

- Verbranden/Vergisten

Zonne-energie

De keuze van deze technieken is het resultaat van een voorstudie, waarin een inventarisatie van energiekostenbesparende technieken in de
diverse sectoren van de samenleving is uitgevoerd. Alleen de elektriciteitsopwekking in de openbare centrales en centrale kolenvergassing
zijn niet in de beschouwing betrokken.
Door selectie middels een aantal criteria is gekomen tot de keuze voor
nadere bestudering van bovenstaande technieken. Om tot een hanteerbare
wijze van rapportage te komen, worden binnen een techniek representatieve cases gedefiniëerd. Hierdoor wordt in enkele gevallen het gevonden beeld fragmentarisch, indien getracht wordt met de beschreven informatie tot een extrapolatie naar de gehele techniek te komen. Voor de
potentieelschattingen is gebruik gemaakt van diverse beschikbare bronhen. In de gevallen dat dit niet mogelijk was, heeft het ESC een eigen
schatting moeten maken. Hierbij is op globale wijze rekening gehouden
met ontwikkelingen die nog kunnen optreden in de energetische en economische uitgangspunten van de onderzochte techniek. Door beide factoren
kon een confrontatie van technieken en/of cases op het gebied van onderlinge concurrentie en relatieve penetratie daarom nog niet meer zijn
dan een eerste aanzet en moest globaal van karakter blijven. Toch geeft
het resultaat een inzicht in enkele aspecten van de in de periode 1990-
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2000 te verwerken investeringen in energiekostenbespare~de techeieken.
De belangrijkste gevolgtrekkingen uit het onderzoek zijn:
- De cumulatieve marktomvang van de binnen de diverse technieken onderzochte cases wijst op een totale toename van de investeringsomvang
met ca. 15 ~iljard gulden. Deze extra investeringsruimte waaraan
ruime onzekerheids marges kleven, is dus aanwezig als gevolg van de
hogere en nog (licht) verder stijgende energieprijzen. Het is de
financiëel-economische consequentie van het voortgaande substitutieen aanvullingsproces van thans gebruikte energietechnieken door energie-efficiëntere technieken en technieken die van andere energiebronhen gebruik maken.
- Afgezien van bepaalde zeer gespecialiseerde componenten, die ook in
de toekomst direkt moeten worden ge~mporteerd, is het door het ESC
geschatte marktaandeel in de periode 1990-2000 van het Nederlandse
bedrijfsleven als leverancier van de onderzochte technieken hoog
(80%). Wezenlijke verschuivingen in de huidige marktverhoudingen
wordt dus in feite niet voorzien. Het te verwachten aandeel van het
Nederlandse bedrijfsleven bedraagt hierin ca. 12 miljard gulden,
waarin nog een te importeren aandeel zit verborgen van materialen
voor de fabrikage van componenten door Nederlandse bedrijven.
- Aan het einde van de onderzochte periode (1990-2000) is aldus een
vermindering van de jaarlijkse aardgasinzet met 5,5 miljard m3 (equivalent) mogelijk, inclusief een koleninzet van 1,3 miljard m~ ae.
Deze gevolgtrekkingen moeten met inachtname van een (ruime) onzekerheidsmarge worden gehanteerd. Een grote beinvloedingsmarge is aanwezig
voor een te voeren beleid ten aanzien van techniektoepassingen, die
momenteel een marginale basis-rentabiliteit (zonder subsidie) vertonen,
gecombineerd met een grote potentiële marktomvang. Hierbij kan gedacht
worden aan onder andere de, dubbele beglazing, stadsverwarming, mestvergisting, AFBC-ketels, absorptie warmtepompen en windenergie.
Meer gedetailleerde gegevens, als basis van de voorgaande gevolgtrekkingen, zijn opgenomen in de volgende tabel.
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Techniek

Case

Eenheid/type/sector
Afstandsverwarming LW-warmte; tuinbouw
Stadsverwarming
Laagwo ind. warmte
CV-ketel
VR CV-ketel; woning
HR CV-ketel; gebouw
E-zuin. nieuwb.
Luchtverw.; woning
llantoorgebouw
Isolatie
Glastuinbouw
Spouwmuur
Dubbelglas
Herisolatie leiding
Klimaatcomputer
Tuinbouw
Gebouwen
Organisch afval
Vergisten mest
Verbra~den mest-RDF
Verbranden afvalhout
Vergisten afvalwater
Steenkoolinzet
30 t/hr AFBC
75 t/hr AFBC
75 t/hr poederkool
Verlichting
SL-Lamp
TLD-Buis
Renovatie; gebouw
Warmtepomp
Gas/Compr; tuinbouw
Absorptie; woning
Gas!Compr; wijk
Elektr. met ind. WKK
Warmteterugwinning Ventilatie; woning
Warmtewiel; gebouw
Afgassenketel; ind.
Warmte-kracht
Gasmotor
GT-AK en STEG
Windenergie
16 meter; 60 kW
25 meter; 300 ~~
Zonne-energie
Boiler vlakkepl, agr.
Boiler vlakkepl, won.
Zwembadverwarming
Totaal onderzochte cases (afgerond)

Meer- +Ref-* Besparing Nederlands
markt
aandeel*
f. min
200
2700 +430
50
32 +810
325 +550
120 +1360
62 +i000
90
375 +275
500 +430
55 +50
140
720
470
7
i0
25
235 +35
495 +150
175 +50
185 +340
- 74 +290
1500
225
ii00
175 +80
225 +i0
II0
180
900
450 +50
800 +210
1200
1300
13
130
15

min m3
60
305
40
65
215
90
5
55
170
95
45
120
250
160"*
4**
16"*
i0"*
370***
710"**
220***
130
125
250
50
i00
ii0
85
17
150
330
130
500
250**
275**
2**
26**
4**

15200 +6100 5500

f. min
160
2300 +430
40
32 +810
325 +550
ii0 +1360
55 +950
90
375 +275
200 +170
55 +50
130
430
455
6,5
9,5
23
150 +30
310 +135
90 +45
130 +235
- 50 +200
1300
190
760
160 +70
160 +7
95
55
720
350 +45
520 +190
i000
1050
ii
107
13
11900 +5500

*
+ Ref.: Genoemd bedrag is de referentie-investering (zie Tabel S.2)
** Inzet stromingsenergie en biomassa
*** Koleninzet
Tabel S.I.: Samenvatting (meer)markt, besparing in het jaar 2000 en Nederlands
aandeel in de (meer)investeringen

In een aantal gevallen is er sprake van een meerinvestering bij het streven naar energiekostenbesparing ten opzichte van investeringen die anders
toch gepleegd zouden worden; de z.g. referentiemarkt. Deze laatste bedraagt voor de onderzochte cases in totaal ca. f. 6,1 miljard (zie Tabel
S.2).

Techniek

Case

Referentie

Markt

eenheid/type/sector
A~standsverwarming Stadsverwarming
CV-ketel
VR CV-ketel; woning
~IR CV-ketel: gebouw
E-zuin. nieawb.
Luchtverw.; woning
Kantoorgebouw
Isolatie
Spou~nnuur
Dubbelglas
Herisolatie leidingen
Steenkoolinzet
30 t/hr AFBC
75 t!hr AFBC
75 t/hr poederkool
Verlichting
SL-Lamp
TLD-Buis
Warmtepomp
Gas/Compr; wijk
Elektr. met ind. WKK
Warmte-kracht
Gasmotor
GT-AK en STEG

Ned. aand
f. min

VR-CV
Conv-CV
Conv-CV
VR CV-ketel
Convo gebouw
Conv. isolatie
Enkelglas
Conv. isolatie
Stoomketel-gas
Stoomketel-gas
Stoomketel-gas
Gloeilamp
TL-buis
Warmwater-gas
Hetelucht-gas
Warmwater-gas
Stoomketel-gas

Totaal onderzochte cases (afgerond)

430
810
550
1360
i000
275
430
50
35
150
50
340
290
80
i0
50
210

430
810
550
1360
950
275
170
50
30
135
45
235
200
70
7
45
190

6100

5700

Tabel S.2.: Referentie-investeringen

Combinatie van de voorgaande gegevens levert het volgende globale beeld
(cumulatief voor de periode 1990-2000).

Investering

Ned. aandeel

f. miljard
Referentie markt

%

6,1

5,5

90

(meer) investeringen

15,2

11,9

78

Totaal

21,3

17,4

-
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Weliswaar is het verwachte Nederlandse aandeel in de meerinvesteringen
wat lager dan dat in de referentiemarkt (zoals deze in feite nu al bestaat) namelijk 78% v.s. 90%, maar de investerings-impuls van ca. f. 15
miljard zal toch een wezenlijk aspect vormen naast het streven naar
energiebesparing.
Voor enkele specialistische componenten moet er een beroep worden gedaan op buitenlandse leveringen. Deze leveringen veroorzaken overigens
op hun beurt weer activiteiten bij het Nederlandse bedrijfsleven. Deze
geringere secundaire/tertiaire effecten zijn in deze studie niet nage-

De rapportage eindigt met een hoofdstuk, waarin enkele mogelijkheden
voor aansluitend onderzoek met het verzamelde basismateriaal zijn vermeld.
In eerste instantie is het aan te bevelen de gecumuleerde importquote
van de investeringen in de onderzochte technieken nader vast te leggen.
Daarnaast kan overwogen worden een uitbreiding te realiseren van het
aantal te onderzoeken technieken en een completering van de detailrapportages met cases van nog niet bestudeerde toepassingen in sectoreno
Met het ontwikkelen van een systeembenadering voor een kwantitatieve
schatting van de te realiseren marktpotentiëlen zou een betere onderbouwing van de problematiek van de interactie en de marktpenetratie in
de tijd mogelijk worden.

-8-

9

VOORWOORD

Hierbij treft U aan het externe ESC-rapport, betreffende de projectrapportage van het door het Energie Studie Centrum in 1984/1985 uitgevoerde onderzoek naar de rol van het Nederlandse bedrijfsleven als leverancier van energiekostenbesparende apparatuur. Zoals in het inleidende
hoofdstuk wordt uiteengezet, is de studie geformuieerd vanuit de wens
bij het Ministerie van Economische Zaken, Direktie Algemeen Energiebeleid en Mijnwezen, om een diepgaander inzicht te verkrijgen in de
soeiaal-eno~omisehe aspecten van energiehesparing en diversificatie en
met name de rol daarbij van het Nederlandse bedrijfsleven als leverancier. Hiertoe is na veelvuldig overleg gekomen tot een wijze van rapportage over het basismateriaal, waarbij een aantal energiekostenbesparende technieken nader worden onderzocht, met name de financiële aspecten om te komen tot een rentabiliteitsaanduiding. Daarnaast is het
accent gelegd op het marktpotentieel en de bijbehorende leveringsmogelijkheden van het Nederlandse bedrijfsleven.
De studie is uitgevoerd door een bij het ESC geformeerd projectteam
bestaande uit de op de omslag vermelde medewerkers. Voor twee casestudies is een opdracht verleend aan het Raadgevend Ingenieursbureau
Tebodin te Den ~aag, aangezien hierover bij het ESC geen direkte informatie beschikbaar was. Om tot een juiste inschatting te komen van de
marktverhoudingen voor het opstellen van een karakteristiek van de
leveringsmogelijkheden is via het Ministerie een samenwerkings-opdracht
gegeven aan de NEOM B.V. te Sittard.
Tijdens de loop van het project hebben bovendien in chronologische
volgorde de HTS-stagiaires E.J.W. Schmersal, F.C. Visser en J.A.J.
Brasser een welkome bijdrage geleverd. De software voor het opzetten
van de zogeheten documentatiebladen is nitgewerkt doo~ A.L. Roos. Om
tot de voorliggende rapportage te komen is met veel geduld het typewerk
uitgevoerd door Esther Bleeker.
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i. INLEIDING

Deze projectrapportage vormt de afsluiting van de eerste onderzoeksfase
van het project "INVESTEREN IN ENERGIEKOSTENBESPARING", waarin van
vijftien besparingstechnieken de mogelijke rol van het Nederlandse
bedrijfsleven wordt geanalyseerd.
Na een niteenzetting van het doel en de aanpak van het onderzoek, zal
een samenvatting van de resultaten van deze fase worden gepresenteerd.
In de bijlage zijn de detailrapportagee van de onderzochte energiekostenbesparende technieken opgenomen.

i.i. Doelstelling van het project
Bij het Ministerie van Economische Zaken, Directie Algemeen Energiebeleid en Mijnwezeu is behoefte aan een diepg~ander inzicht in de so~iaal-economisehe aspecten van energiebesparing en diversificatie, om
hiermee tot een juiste beoordeling van het bestaande en voorgenomen
energiebeleid te komen. Het energiebeleid is gericht op een efficiënter
gebruik van energiedragers en een spreiding over verschillende energiebronnen, onder andere door herintroduetie va~ steenkool. Opgestelde
energiescenario’s geven inzicht in de mogelijke o~vang van de energiebesparing, die over een reeks van jaren kan worden gerealiseerd. Hiervoor zijn investeringen noodzakelijk, waarvan niet bekend is welk deel
door het Nederlandse bedrijfsleven kan worden geleverd.
Om op deze probleemstelling een antwoord te kunnen geven~ wordt het
onderzoek gekenmerkt door de volgende doelstelling: Door een karakterisering en een kwantitatieve inventarisatie van energiebesparings- en
energieconversie-technologie~n kan~ op grond van het te verwachten
realisatiepotentieel, een specificatie worden gegeven van de hiermee te
bereiken totale investeringsomvang en de biJbehorende energiebesparing.
Gelijktijdig dient te worden onderzocht wat de leveringsmogelijkheden
van het Nederlandse bedrijfsleven zijn*), waarbij tevens wordt nagegaan
in hoeverre deze coneurrerend zijn (of kunnen worden) met het buitenlando
*) Een vergelijkbare studie op het gebied van milieutechnologie is
onder de titel "Het aanbod van milieuprodukten en -diensten in Nederland" in januari 1983 gepubliceerd.
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Invoering van energiebesparings- en energieconversie-technologieën zal
slechts dan plaatsvinden, als dit een energiekostenverlaging tot gevolg
heeft. Het project kan aldus worden gekarakteriseerd als een onderzoek
naar het "INVESTEREN IN ENERGIEKOSTENBESPAIIING".

1.2. Projectaanpak
Uit voorgaande probleem- en doelstelling volgt reeds in grote lijnen de
gewenste aanpak voor het project, waarbij de volgende fasen zijn te
onderscheiden:
fase 0 : Karakterisering en globale kwantitatieve inventarisatie van de
diverse energiebesparings- en energieconversie-technologieën.
fase Ia: Karakterisering en meer diepgaande kwantitatieve inventarisatie van geselecteerde energiebesparings- en energieconversietechnologieën.
fase Ib: Onderzoek naar de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven
deze teehnologieën kan leveren en op dat punt concurrerend is,
of kan worden met het buitenland.
fase II: Een geaggregeerde benadering van de deelresultaten, waarbij de
totale omvang en betekenis van de investeringen en het daarbij
behorende tijdpad wo~den bes~udeerdo
De fase 0 is afgesloten met een rapportage eind september 1983. Hierin
is verslag gedaan van het uitgevoerde literatuuronderzoek en de selectie om te komen tot de nader te onderzoeken onderwerpen.
In de Paragrafen 1.2.1 en 1.2.2 wordt een samenvatting hiervan gegeven.

1.2.1. Inventarisatie voorbereidende fase
De investeringen in energiebesparings- en energieconversietechnologieën
zijn in principe overal mogelijk, waar energie wordt gebruikt. Vele
zijn in alle sectoren van de Nederlandse samenleving toe te passen;
andere energiebesparings- en energieconversie-technologieën kunnen,
vanwege het specifieke karakter, slechts in één of enkele energiegebruikssectoren worden gelntroduceerd.
Alleen de elektriciteitsopwekking door middel van fossiele brandstof of
uranium in de openbare centrales en centrale kolenvergassing zijn niet
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in de beschouwing betrokken. Wel zullen de investeringen ten behoeve
van systemen voor stadsverwarming, indien die gekoppeld zijn aan deze
centrales, opgenomen worden.
Zodoende zijn de volgende vier te onderzoeken energiegebruikssectoren
te onderscheiden:
Agrarische sector

- Landbouw
- Veeteelt
- Tuinbouw

Gezinshuishouding/Diensten

- Gebouwde Omgeving (woningen, gebouwen)
- Duurzame Consumptiegoederen
- Diensten

Verkeer

en

vervoer

- Transportmiddelen
- Distributiesysteem

Industrie

- Alle sectoren

De gevolgde aanpak zou tot een zeer omvangrijke informatiestroom kunnen
leiden. Om deze enigszins te beperken en in goede banen te leiden, zijn
een aantal randvoorwaarden gesteld ten aanzien van de in beschouwing te
nemen maatregelen.
Ten eerste vallen van de energiebesparingsmogelijkheden de introductie
van geheel nieuwe industriële fabricageprocessen buiten beschouwing.
Deze (voortijdige) vervanging door meer energie-efficiënte processen is
mede afhankelijk van niet energie-gerelateerde overwegingeno
Daarnaast worden de energiebesparingsmogelijkheden door gedragsbe~nvloeding van de mensen, die de energiegebruikende apparaten of installaties gebruiken of bedienen, niet nader onderzocht. De hiervoor benodigde cumulatieve investeringen zijn zodanig klein ten opzichte van de
totale investeringen welke in deze studie aan de orde zijn, dat het
weinig nut heeft deze mee te nemen, gezien de studiedoelstellingo
Uiteraard kunnen de energiebesparingen wel betekenis voor de gebruiker
en voor het beleid hebben.
Aldus resteren technieken, die leiden tot de "toerekenbare" investeringen in energiebesparings- en energieconversie-technologieën.
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1.2.2. Selectie van technieken
Om te komen tot een aantal technieken die nader bestudeerd zullen worden is een selectie uit de in fase 0 verzamelde techniekem uitgevoerd,
waarbij de volgende criteria een rol hebben gespeeld:
- lluidige en toekomstige mogelijkheden van Nederlandse levering.
- Marktomvang.
- Energiekosten-besparingspotentieel.
- Totale investeringsomvang.
Enkele van bovenstaande punten behoeven nog een nadere toelichting. Bij
het criterium: ~~idige en toekomstige mogelijkheden van Nederlandse
levering dient het begrip levering nog nader gepreciseerd te worden. In
principe wordt nagenoeg elk apparaat door het Nederlandse bedrijfsleven
of met tussenkomst van vertegenwoordigingen van buitenlandse fabrikanten geleverd. Om te bezien waarin de buitenlandse leveringen zitten
moet hierbij echter onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende
onderdelen in de leveringsketen tot aan de inbedrijfname. De aandelen
van de levering in de totale investering kunnen worden verdeeld in:
Engineering, fabricage, toelevering, assemblage en montage op de bouwplaats.
Het punt van de marktomvang wordt in de beschouwing betrokken, vanwege
de mogelijkheden van ontplooiing van nieuwe of omvangrijkere activiteiten door het Nederlandse bedrijfsleven. Hierbij moet ook gedacht
worden aan het in Nederland produceren op basis van licenties of Nederlandse dochtervestigingen van oorspronkelijk buitenlandse leveranciers.
Ten aanzien van de criteria energiekosten-besp~ringspotentieel en totale investeringsomvang wordt opgemerkt, dat deze ten nauwste met elkaar samenhangen. De maatregel wordt alleen dan uitgevoerd, indien de
te bereiken energiekostenbesparing in een juiste verhouding staat tot
de bijbehorende investering. Deze verhouding kan echter voor de verschillende energiegebrnikssectoren verschillend liggen, zoals de gehanteerde terugverdientijd bij stadsverwarmingsprojecten ten opzichte van
die bij besparingsinvesteringen in de industrie.
Uit de circa 150 in de literatuur aangetroffen besparingsmaatregelen*,

* Zie ESC WR-83-24.
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is door middel van deze criteria - met bijbehoreude wegingsfactoren een selectie gemaakt van nader te bestuderen technieken.
De hiermee geselecteerde 29 teehnieken zijn te verdelen in een groep
"algemeen" toepasbaar in diverse of zelfs nagenoeg alle energiegebruiksseetoren en een groep technieken, die specifiek voor een sector gelden.
In de onderstaande tabel zijn de nader te bestuderen technieken opgenomen.
Techniek
Algemeen toepasbaar
Stadsverwarming

Agr. Woning Gebouw Dienst V&V Ind.
~

Laagwaardige warmte
Isolatie
Klimaatregeling computer
Koleninzet
Afval verbranden ]
Vergisten1
Verlichting
Renovatie verlichtingssysteem
HR/VR-ketel
Warmtepomp
Warmteterugwinning
Windenergie
WKK/TE
Zonneboiler
~
Zonne(lucht)collector
Specifiek toepasbaar
Voorkoeling melk
CV-pomp schakelaar
Energiezuinige nieuwbouw
Elektr. ontsteking fornuis/geiser
Koeling/tapwatersysteem
Asfalt recyclen
Gaswinning afvalstortplaatsen
Motorenverbetering elektronisch
Terugwinning remenergie
Verbeterde transmissle-systemen
Hoger rendement elektromotor
Elektronisehe toerenregeling
Stoomrecompressie

÷
+
+
+
÷
÷
+
+
÷

++: zeker onderzoeken
+ : ook onderzoeken
Tabel 1.2.2.: Overzicht voorgestelde nader te onderzoeken technieken
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1.2.3. Te onderzoeken technieken
De onderzoeksaetiviteiten in de fasen la en Ib voor dit projeet
"INVESTEREN IN ENERGIEKOSTENBESPARING" zijn bij de ontwikkeling van de
projectaanpak geformuleerd als:
Ia karakterisering en meer diepgaande kwantitatieve inventarisatie van
geselecteerde energiebesparings- en energieconversietechnieken;
Ib onderzoek naar de ~late waarin het Nederlandse bedrijfsleven deze
technieken kan leveren en op dat punt concurrerend is, of kan
worden met het buitenland.
De hiernavolgende projectrapportage voor deze fasen behelst een uiteenzetting van de werkwijze en een uiteenzetting van de mate van diepgang,
waarmee deze technieken nader onderzocht zijn.
De voorbereidende fase heeft geresulteerd in het voorstel om van 29
technieken nadere gegevens te verzamelen. Gezien de raakvlakken in de
diverse energiegebruikssectoren zijn de onderwerpen te verdelen in twee
groepen:
- 16 technieken "algemeen toepasbaar";
- 13 teehnieken, die sectorgebonden zijn.
In verband met de beschikbare studiecapaciteit binnen het Energie
Studie Centrum is besloten om in eerste instantie de 16 "algemeen toepasbare" technieken te bestuderen, aangevuld met energiezuinige nieuwbouw. Deze sectorgebonden ontwerptechniek, welke resulteert in onderling verweven toepassing van enkele van de bestudeerde onderwerpen, zal
eveneens worden onderzocht op enkele van zijn technische mogelijkheden.
Bij de nadere bestudering van de informatie is verder besloten tot een
rapportage over uiteindelijk dertien energiekostenbesparende technieken door samentrekking van onderstaande onderwerpen.
Afstandsverwarming

= Stadsverwarming
+ Laagwaardige warmte

Energie uit organisch afval = Afval verbranden
+ Vergisten
Verlichtingsopties

= Verlichting
+ Renovatie verlichtingssystemen
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In het onderzoek vloeiden de projectfasen la en Ib veelal in elkaar
over, doordat de gezochte informatie voor fase Ia vaak alleen kan worden verkregen door contacten met leveranciers. Daarom is gelijktijdig
een beeld gevormd van de benodigde informatie voor fase Ib, waarin werd
onderzocht in hoeverre het Nederlandse bedrijfsleven de technieken kan
leveren en op dat punt concurrerend is, of kan worden met het buitenland.
In Hoofdstuk 2 wordt deze gevolgde werkwijze uiteengezet, resulterend
in een vastlegging van de onderzoeksresultaten in detailrapportages.
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2. OPBOUW DETAILRAPPORTAGES

Zoals bij de uitleg van Tabel 1.2.2 reeds is uiteengezet worden de
bestudeerde ~~atregelen in diverse energiegebruikssecto~en toegepast.
Gezien de onderlinge overeenkomsten is in deze studie gekozen voor een
gedetailleerde rapportage van enkele representatieve cases. Een case
wordt gedefinieerd als een eoncrete toepassing in een sector met de
daarbijbehorende eenheidsgrootte.
Voor de 13 onderzochte teehnieken moet dan ook een keuzeproces worden
doorlopen om te komen tot een identificering van de case.
De opbouw van de detailrapportages bestaat daarom uit een hoofdstuk,
waarin de keuze wordt onderbouwd, gevolgd door de bijbehorende rapportages van de ge~dentificeerde en gedefinieerde cases.
De hierbij gehanteerde indeling wordt in de volgende paragrafen toegelicht.

2.1. Selectie van de cases
Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende elementen:
- Techniek(en)overzicht van het onderwerp.
- Toepassingsgebieden.
- Toekomstige ontwikkelingen van de techniek (1990-2000).
- Definitie (keuze) meest relevante techniek/case.
Het techniekoverzicht is niet bedoeld om de techniek in detail te beschrijven, maar er wordt gestreefd naar een classifieering naar typen
en/of eenheidsgrootte.
Samen met het veelal in matrixvorm gepresenteerde overzicht van de
toepassingsmogelijkheden moet dit leiden tot een definitie of keuze van
de nader te onderzoeken cases, die een zekere representativiteit bezitten voor de diverse energiegebruikssectoren en de mogelijke techniekeno Om het aantal cases te beperken is gestreefd naar een zodanige
dwarsdoorsnede van de toepassingsmogelijkheden, dat toch een zo goed
mogelijk overzicht van een energiekostenbesparende optie wordt verkregen. De mogelijkheden hiervoor lopen uiteen voor de diverse gevallen,
ook al omdat niet steeds voldoende uitgekristalliseerde informatie
beschikbaar was.
Bij bovenstaand keuzeproces is rekening gehouden met de toekomstige
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ontwikkelingen voorzover deze van doorslaggevende invloed kunnen zijn
bij de keuze van de cases. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de uiteindelijke keuze van te bestuderen cases, gedefinieerd naar techniek,
eenheidsgrootte of toepassingsgebied.

2.2. Uitwerking van de cases
In de detailrapportages zullen per case de volgende aspecten achtereenvolgens aan de orde komen:
- Besparingstechniek van de case.
- Rentabiliteit.
- Potentieel.
- Leveringskarakteristiek.
- ~~rktverhoudingen en toekomstige mogelijkheden.
Deze punten kunnen nog als volgt worden toegelicht.

2.2.1. Bes~~[!~$~techniek
Na de korte techniekbeschrijving, waarmee voor het keuzeproees kan worden volstaan, volgt een beschrijving ter nadere verduidelijking van de
gekozen techniek van de case. Dit levert de systeemafgrenzing voor de
er op volgende hoofdstukken.
Omdat de behandelde case veelal niet een op zichzelf staande optie is,
worden hierop aansluitend de alternatieve mogelijkheden aangegeven.
Hieronder worden zowel concurrerende mogelijkheden alsook eventuele
interactie met andere technieken begrepen. De cases beperken zich echter tot een signalering van deze raakpunten. Dit geldt ook voor de
paragraaf over de toekomstige ontwikkelingen. Alleen als dit gevolgen
heeft voor de punten rentabiliteit en potentieel, door bijvoorbeeld een
te verwachten verlaging van de investeringskosten door technische ontwikkelingen, dan wordt dit bij de verdere uitwerking meegenomen. Het
hoofdstuk besparingstechniek eindigt met de vastlegging van een energetisch in-/outpnt schema, waarin de uitgangspunten voor met name het
hoofdstuk rentabiliteit worden vastgelegd.
In deze paragraaf wordt tevens aangegeven op welke energiedragers de
besparingen betrekking hebben, alsook welke energiedragers als hulpenergie voor de techniek nodig zijn.
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2.2.2. Rentabiliteit
~let hoofdstnk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde
en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparingen
en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding worden berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voo~ de investeringen en rekening houdend met de reeële energieprijsontwikkeling
vanaf 1990. Enkele van deze trefwoorden behoeven nog een nadere specificatie.
De investering wordt aangegeven als totaalinvestering voor die technieken, waarvoor geen alternatief bestaat. Het probleem van de ~eerinvestering ten opzichte van een referentie-investering wordt in Paragraaf
2.2.4 (De leveringskarakteristiek) uiteengezet.
De opgegeven (meer)investering omvat niet de verschuldigde BTW-toeslag
en eventueel te ontvangen investeringspremies zoals de energietoeslag
van de WIR etc. De invloed hiervan op de rentabiliteit wordt bij de
uitwerking van de rentabiliteitsaanduiding aangegeven.
Onder de exploitatielasten worden over het algemeen de kosten opgevoerd
van bediening, onderhoud en verzekering.
Voor de berekening van de basis-rentabiliteitsaanduiding is bij het ESC
een rekenschema ontwikkeld (zie rapportage Rentabiliteit), dat op een
eenduidige wijze voor alle eases de gewenste rentabiliteitsaanduiding
betekent. Onderscheiden worden de terugverdientijd (TVT), de interne
rentevoet (IRV) en de gemiddelde winst over de economische levensduur
van de techniek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reëel stijgende
(energie) prijzenpaden vanaf 1990. Deze zijn opgenomen in de eerdergenoemde bijlage Rentabiliteit. Het (meer)investeringsbadrag wordt uitgedrukt in guldens van 1984. De invloed van investeringspremies (arbitrair gesteld op 15 procent) wordt als een gevoeligheid ten opzichte
van de basis-rentabiliteitsaanduiding opgegeven.

2.2.3. Potentieel
Bij de opgave van het potentieel van de behandelde techniek in de case
wordt onderscheid gemaakt tussen het (theoretisch) technisch mogelijke
potentieel en de te verwachten realisatie in de te onderzoeken periode
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van tien jaar van 1990 tot het jaar 2000. Voor de potentieelsehattinzen
is gebruik gemaakt van diverse beschikbare bronnen. In de gevallen dat
dit niet mogelijk was, heeft het ESC een eigen schatting moeten maken.
Waar niet gebruik is gemaakt van beschikbare literatuur gegevens wordt
dit in de case-rapportages aangegeven als schatting ESC. Hierbij is op
globale wijze rekening gehouden met ontwikkelingen die nog kunnen optreden in de energetische en economische uitgangspunten van de onderzochte techniek en daarmee de penetratie ten opzichte van concurrerende
energiekostenbesparende technieken. Ook speelt de invloed van partijen
als de overheid door stimulering van de investeringsbeslissing middels
premies, fabrikanten door kostprijsverlagingen en de consumenten door
hun koopgedrag een rol in de uiteindelijke te verwachten realisatie.
Bij dit geheel is een belangrijke bepalende factor voor de omvang van
het te bereiken marktpotentieel onder andere de bij de rentabiliteit
berekende waarden. Een kwantitatieve relatering hiervan aan de penetratie heeft helaas niet plaatsgevonden. In Hoofdstuk 5: Aansluitend onderzoek wordt aangegeven, dat het ESC, ter voorbereiding van het programma 1985, hierover een projectvoorstel zal uitwerken voor een voorstudie over deze problematiek.

2.2.4. Leveringskarakteristiek
In het hoofdstuk leveringskarakteristiek wordt vastgesteld, wat de aandelen in de investering zijn van de volgende te onderseheiden kostenposten:
- Projectontwerp, begeleiding en handelsmarge.
- Bouwkundige werkzaamheden.
- Outillage.
- Montage.
Afgezien van de post outillage kan voor de overige posten worden gesteld, dat dit activiteiten zijn die geheel of nagenoeg geheel door het
Nederlandse bedrijfsleven worden verzorgd. Het onderscheid wordt echter
tevens gemaakt om de hierbij betrokken sectoren van het bedrijfsleven
te kunnen aanduiden. In veel gevallen worden de posten ontwerp en montage bijeengenomen, waar het installeren door een installatiebedrijf
betreft.
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Daarentegen kan bij de post outillage het aandeel van het Nederlandse
bedrijfsleven variëren tussen 0 en i00 procent.
De outillage wordt hiertoe opgebouwd gedacht uit de gebruikelijke produktievoortgang van een leverantie:
- Fabricage door het leverende Nederlandse bedrijf.
- Inkoop of toelevering door derden.
- Assemblage.
Hierbij geldt alleen voor de post inkoop of toelevering door derden,
dat er sprake kan zijn van een direkt importaandeel. Daarnaast vindt er
import van basis-materialen plaats voor de fabrikage en assemblage,
welke in deze studie niet nader zijn onderzocht. Bij de inkoop van
componenten bij Nederlandse bedrijven wordt aangegeven door welke (industrie) sector de levering plaatsvindt.
Het begrip Nederlandse leverantie dient nog nader gespecificeerd te
worden. Onder Nederlandse leveranciers worden bedrijven verstaan, die
een gevestigde basis in Nederland hebben voor het leveren en!of produceren van energiekostenbesparende produkten. Deze bedrijven hoeven niet
noodzakelijkerwijze van Nederlandse origine te zijn, daar ook vestigingen van buitenlandse bedrijven binnen de grenzen van de definitie
vallen, mits deze vestigingen meer activiteiten ontplooien dan enkel
die van importeur e.q. verkoopkantoor.
Bij bovenstaande beschrijving van het begrip leveringskarakteristiek is
er van uitgegaan, dat het een op zichzelf staande investering betreft
om te komen tot een verlaging van het euergiekostenniveau. Bij dit type
investering is er alleen de keuze tussen doen of niet doen, dat wil
zeggen dat de investering als zodanig geheel gebonden is aan de ge~nstalleerde energiebesparingstechniek, zodat ook de te bepalen leveringskarakteristiek hieraan gekoppeld is. In Tabel 3.1.4 wordt dit als
een additionele investering aangeduid.
Daarnaast is er in enkele cases sprake van een meer-investering ten
opzichte van het investeringsniveau, waarbij niet gestreefd wordt naar
energiekostenbesparing. Als voorbeeld geldt de investering in dubbel
vensterglas ten opzichte van enkel glas bij nieuwbouwwoningen. Daartoe
wordt een zogenaamde referentie case bij het onderzoek meegenomen.
Hiermee kan een zuiverder inzicht worden verkregen in de rol van het
Nederlandse bedrijfsleven.
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2.2.5. Markt~erhoudi~$en en toekomst~$~_~~$~~!~~~~~~~
De bepaling van de leveriagskarakteristiek volgens de riehtlijnen in
Paragraaf 2.2.4 geeft de situatie aan in 1984. Voor enkele nog in ontwikkeling zijnde technieken wordt reeds op het te verwaehten aandeel
van levering door het Nederlandse bedrijfsleven ingespeeld. In Hoofdstuk 5 van de ease-rapportages wordt een poging gedaan de aangetroffen
marktverhoudingen te vertalen naar toekomstige mogelijkheden voor de
onderzochte periode 1990-2000.
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3. ONDERZOEKSVERSLAGGEVING

3.1. Onderzochte cases
Door het onderzoek van 13 technieken - nader uitgewerkt in 36 voor de
technieken representatieve cases - is een grote hoeveelheid relevante
informatie toegankelijk geworden. In onderstaande tabel is het
overzicht opgenomen van onderzochte cases per techniek.

Rap.
i

2
3
4

5
6

7

8

9

i0

II
12
13

Techniek

Case eenheid/type/sector

Afstandsverwarming i
2
3
CV-ketel
i
2
E-zuin. nieuwb,
i
2
Isolatie
i
2
3
4
Klimaatcomputer
I
2
Organisch afva!
i
2
3
4
Steenkoolinzet
1
2
3
A
I
Verlichting
2
3
Warmtepomp
i
2
3
4
Warmteterugwinning i
2
3
Warmte-Kracht
i
2
Windenergie
1
2
Zonne-energie
I
2
3

Laagwaardige warmte; t~inbouw
Stads~erwarming
Laagwaardige iadustriële warmte
VR CV-ketel; woning
HR CV-ketel; gebouw
Luchtverwarming; ~~oning
Energiezuinig kantoorgebouw
Energiescher~en; tuinbou~
Spouwmuur
Dubbelglas
~lerisolatie leidingen
Tuinbouw
Gebouwen
Vergisten mest
Verbranden mest-RDF
Verbranden afvalhout
Vergisten industriëel afvalwater
30 t/hr AFBC
75 t/hr AFBC
75 t/hr poederkool
Infrastructuur
SL-Lamp
TLD-Buis
Renovatie; gebouw
Gasmotor compressie WP; tuinbouw
absorptie WP; Woning
Gasmotor compressie WP; wijk
Elektr. WP met ind. WKK
Ventilatie; woning
Warmtewiel; gebouw
Afgassenketel; industrie
Gasmotor
GT-AK en STEG
16 meter; 60 ~~
25 meter; 300 k~
Boiler vlakkeplaat; veehouderij
Boiler vlakkeplaat; woning
Zwembadverwarming

Tabel 3.1.1.: Onderzochte cases per techniek

Doc.nr.
i
2,3
4
5,6
7,8
9,10
11,12
13
14,15
16,17
18,19
20
21
22
23
24
25
26,27
28,29
30,31
32,33
34,35
36
37
38
39,40
41,42
43
44
45,46
47,48
49 t/m 52
53
54
55
56
57
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De verzamelde informatie is per case in een zogenaamd docblad opgenomen. Detailinformatie over uitgangspunten en achtergronden is in de
corresponderende detail- c.q. caserapportage terug te vinden. Zoals bij
de uiteenzetting van de leveringskarakteristiek is aangegeven, moet voor
een aantal onderzochte cases de referentie-investering worden vastgelegd. In Tabel 3.1.2 zijn deze aangegeven.

Techniek

Case eenheid/type/sector

Afstandsverwarming

CV-ketel
E-zuin. nieuwb.
Isolatie

Klimaatcomputer
Organisch afval

Steenkoolinzet

Verlichting
Warmtepomp

Warmteterugwinning

Warmte-Kraeht
Windenergie
Zonne-energie

1 LW-warmte; tuinbouw
2 Stadsverwarming
3 Laagw. ind. warmte
1 VR CV-ketel; woning
2 HR CV-ketel; gebouw
1 Luehtverwo; woning
2 kantoorgebouw
i Glastuinbouw
2 Spouwmuur
3 Dubbelglas
4 Herisolatie leiding
1 Tuinbouw
2 Gebouwen
1 Vergisten mest
2 Verbranden mest-RDF
3 Verbranden afvalhout
4 Vergisten afvalwater
i 30 t/hr AFBC; ind
2 75 t/hr AFBC; ind
3 75 t/hr poederkool;ind
A Infrastructuur
I SL-Lamp
2 TLD-Buis
3 Renovatie; gebouw
i Gas/Compr; tuinbouw
2 Absorptie; woning
3 Gas/Compr; wijk
4 Elektr. met ind. WKK
i Ventilatie; woning
2 Warmtewiel; gebouw
3 Afgassenketel; ind.
i Gasmotor
2 GT-AK en STEG
1 16 meter; 60 kW
2 25 meter; 300 kW
i Boiler vlakkepl, agr.
2 Boiler vlakkepl, won.
3 Zwembadverwarming

Investering Referentie
additioneel
meer
VR CV-ketel
additioneel
meer
Conv CV-ketel
meer
Conv CV-ketel
meer
VR CV-ketel
meer
Conv gebouw
additioneel
meer
Conv isolatie
meer
Enkel glas
meer
Conv isolatie
additioneel
additioneel
additioneel
additioneel
additioneel
additioneel
meer
Stoomketel-gas
meer
Stoomketel-gas
meer
Stoomketel-gas
additioneel
meer
Gloeilamp
meer
TL-Buis
additioneel
additioneel
additioneel
meer
Warmwater-gas
meer
Hetelucht-gas
additioneel
additioneel
additioneel
meer
Warmwater-gns
meer
Stoomketel-gas
additioneel
additioneel
additioneel
additioneel
additioneel

Tabel 3.1.2o: Referenties ten behoeve van leveringskarakteristiek in
geval van meerinvesteringen
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3.2. Interactie van technieken
Worden de onderzochte cases gehergroepeerd (zie Tabel 3.2.1) naar een
toepassingsgebied (hier binnen een sector), dan valt op dat in elke
sector sprake is van interactie tussen technieken. Als voorbeeld in de

Sector

Techniek

Tuinbouw

Afstandverwarming
Isolatie
Klimaatcomputer
Warmtepomp
Warmte-kracht
Organisch afval

Veehouderij

Woningen

Zonne-energie
Afstandverwarming
CV-ketel
E-zuin. nieuwbouw
Isolatie
Verlichting
Warmtepomp

Gebouwen+Diensten

Warmteterugwinning
Zonne-energie
Afstandverwarming
CV-ketel
E-zuino nieuwbouw
Klimaatcomputer
Verlichting
Warmteterugwinning
Warmte-kracht
Windenergie

Industrie

Zonne-energie
Isolatie
Organisch afval
Steenkoolinzet

Warmtepomp
Warmteterugwinning
Warmte-Kracht

Case eenheid/type/sector
i
i
i
i
i
i
2
i
2
i
i
2
3
1
2
3
I
2
3
2
2
2
2
3
2
I
i
2
3
4
3
4
1
2
3
4
3
2

Laagwaardige warmte
Energie-schermen
Tuinbouwbedrijf
Gasmotor/compressie
Gasmotor
Vergisten mest
Verbranden ~est-RDF
Boiler vlakkeplaat
Stadsverwarming
VR CV-ketel
Luchtverwarming
Spouwmuur
Dubbelglas
SL-Lamp
Absorptie
Gasmotor/compressie
Ventilatie
Boiler vlakkeplaat
LW. ind. warmte
HR CV-ketel
Kantoorgebouw
Gebouwen
TLD-Buis
Renovatie
Warmtewiel
Gasmotor
16 meter; 60 kW
25 meter; 300 kW
zwembadverwarming
Herisolatie leiding
Verbranden afvalhout
Vergisten afvalwater
30 t/hr AFBC
75 t/hr AFBC
75 t/hr poederkool
Elektr. met WKK
Afgassenketel
GT-AK en STEG

Tabel 3.2.1.: Hergroepering onderzochte technieken naar sector
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sector woningen de warmtepomp versus de VR CV-ketel versus een verhoging van de isolatiegraad. In de industrie de koleninzet en de inzet
van warmte-kracht installaties.
Het begrip interactie kan nog als volgt worden verduidelijkt.
Bij de beschouwing van de energievraag voor bijvoorbeeld ruimteverwarming in de sector woningen blijken in het algemeen een groot aantal
technieken mogelijk om op het energiegebruik te besparen. In sommige
gevallen kunnen twee of meer technieken elkaar aanvullen (technisch
gezien). In andere gevallen sluiten zij elkaar juist uit en zijn daardoor elkaars concurrent op de beschouwde deelmarkt. Een voorbeeld van
aanvullende technieken of maatregelen is de vermindering van de ~armtevraag door isolatie en door gewijzigd stookgedrag van de bewoners (niet
onderzocht) en technieken, die aan de warmtevraag voldoen bij een lager
brandstofverbruik (IiR CV-ketel en de warmtepomp). Hierbij moet wel
worden vermeld, dat bijvoorbeeld eerst moet worden ge~soleerd en dat
daarna de juiste CV-ketel of warmtepomp (qua capaciteit) moet worden
geinstalleerd. De investering voor de laatste kan dan lager zijn, in
die zin is isolatie dus wel een concurrent van de CV-ketel etc.!
Bij de groep concurrerende maatregelen moet de marktverdeling (bij een
al dan niet gelijktijdig op de markt beschikbaar komen) worden bepaald.
Dit probleem van de kwantitatieve bepaling van deelmarkten is nog relatief onbekend, zeker waar het energiebesparende technieken betreft.
Naast de invloed van de techniek zelf zijn er ook invloeden van partijen als de overheid door stimulering van de investeringsbeslissing met
o.a. premies, fabrikanten door mogelijke kostprijsverlagingen en de
consumenten door hun koopgedrag.
Voor een juiste interpretatie van de per techniek in een sector verzamelde gegevens is bovenstaande problematiek van groot belang. Per sector zullen de belangrijkste elkaar be~nvloedende technieken worden
aangeduido Hierbij moet worden opgemerkt, dat in het kader van deze
studie de geschetste problematiek nog niet tot een eenduidige oplossing
heeft geleid. De beschikbare gegevens moeten dan ook beschouwd worden
als basismateriaal voor meer diepgaande studies op het gebied van de
onderlinge interactie. In het hiernavolgende wordt nagegaan waar de
resultaten van de case-studies in hun onderlinge samenhang bezien aanleiding geven tot evident noodzakelijke correcties, die dan weer naar
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de betre~fende case-rapportage zijn teruggekoppeld. Bij het uiteindelijke resultaat van deze wijze van analyseren van onderlinge interactie
moet worden bedacht, dat één en ander slechts een globaal karakter
heeft vanwege het fragmentarisch materiaal dat ter beschikking staat.
Bij een ander "mengsel" van onderzochte cases zouden de aangetroffen
marktverdelingen wellicht anders liggen c.q. andere knelpunten tonen.

Binnen de agrarische sector zijn specifiek voor de glastuinbouw vier
technieken onderzocht:
- Laagwaardige warmte inzet middels afstandsverwarming.
- Isolatie in de vorm van energieschermen voor een tuinbouwkaso
- Computers voor de optimalisering van het klimaat in de kas.
- Gasmotor gedreven co~pressiewarmtepompen.
Voorts wordt bij de detailrapportage warmte-kracht het potentieel voor
een gasmotor installatie in de glastuinbouw aangegeven.
Naast deze technieken kan in de sector glastuinbouw ook gedacht worden
aan de niet voor de tuinbouw onderzochte technieken als toepassing van
zonne-energie (met dag/nacht- of seizoenopslag) en het gebruik van
windenergie en geothermie. Bij de analyse van de onderlinge interactie
worden deze technieken vooralsnog buitengesloten.
De laagwaardige warmte, de warmtepomp en de gasmotor leveren "goedkopere" warmte aan de tuinbouwkas, hetgeen leidt tot een energiekostenbesparing. De technieken isolatie en de klimaatcomputer zorgen voor een
daling van de energiekosten door een verlaging van de benodigde warmte
per eenheid kasoppervlako Deze laatste technieken kunnen elkaar volledig aanvullen.
Met de maatregelen isolatie en de klimaatcompute~ is rekening gehouden,
door voor de warmtevraag na 1990 uit te gaan van een verlaagde warmtebehoefte per m2 kas.
Zodoende resteert de interactie tussen de toepassing van laagwaardige
warmte, de warmtepomp en decentrale WKK. In het geval van laagwaardige
warmte is voor de potentieelbepaling uitgegaan van een aaneengesloten
tuinbouw-areaal van 30 ha., terwijl voor de warmtepomp een eenheidsgrootte van i ha als representatief wordt aangegeven. Aangenomen is nu
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dat dit "verschillende" marktseg~enten zijn en dat daarom geen aanpassing van de marktpotentiëlen behoeft plaats te vinden. De beide tech~ieken zijn dus niet rechtstreeks concurrerend verondersteld.
liet potentieel van de gasmotor zou verminderd dieren te worden indien
de gasmotor gedreven ~armtepomp een aanzienlijke penetratie krijgt°
Door de geeonstateerde geringe marktomvang (ea. 10%) behoeft echter ook
hier geen aanpassing van de investeringsmogelijkheden per techniek
plaats te vinden.
Voor de veehouderij zijn tenslotte twee toepassingen van mest als organische energiebron onderzocht. Omdat de gebruikte mest van verschillende herkomst is (kippemest en mest van de rundvee-houderij) en op de
plaats va~ herkomst weer wordt toegepast, is hier ook geen sprake van
interactie. Daarnaast is over de installatie van een zonne-boiler voor
de warm tapwater bereiding gerapporteerd.

Interactie in de sector woninsen
Voor de sector woningen is over zeven technieken gerapporteerd. Blnnen
de technieken isolatie en warmtepompen zijn daarbij twee maatregelen
nader onderzocht. Gerangschikt naar de wijze van energie(kosten)besparing zijn er twee groepen te onderscheiden:
ao Energievraag verlagend
- isolatie

- spouwmuurvulling
- dubbele beglazing

- warmteterugwinning uit ventilatielueht
b. Efficiëntere warmteleverende technieken
- stadsverwarming
- luchtverwarming in energiezuinige woningen
- VR CV-ketel
- warmtepompen - absorptie warmtepomp
- gasmotor-compressie wp voor een wijk
- zonne-energie - vlakkeplaat boiler
Naast deze ruimteverwarmingstechnieken is de inzet van de SL-lamp onderzocht als een op zich zelf staande energiekostenbesparende techniek.
Bij de bepaling van de te bereiken energiebesparing van de groep warm-
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te-levere~de technieken is reeds rekening gehouden met een verlaging
van de warmtevraag in de toekomst. ~~dat het om kapitaalsintensieve
technieken gaat, is de penetratie wel gevoelig voor een afname van de
warmtevraag; de rentabiliteit komt onder druk te staan.
De onderzochte energievraag-verlagende technieken zijn onderling niet
concurrerend, zodat de daarvoor gevonden marktomvang is gehandhaafd.
Zodoende moet de inte~aetie van de warmteleverende technieken nader
worden onderzocht. De zonneboiler heeft hierbij een speciale plaats
voor de warmtapwater produktie en zal niet worden meegenomen.
Bij de onderstaande uiteenzetting ligt de nadruk vooral op het uitgangspunt dat de maximale marktomvang voor ruimteverwarming bestaat uit
600.000 nieuwloou~woningen.
Bij een eerste potentieelbepaling van de ruimteverwarmingssystemen werd
de volgende "marktverdeling" gevonden.

Techniek

Bestaande bouw

Nieuwbouw (aanpassing)
Woning (eq)

Stadsverwarming

I00.000

i00.000

VR CV-ketel

250.000

250.000

(200.000)

Absorptie wp

145.000

Gasmotor-compr. wp

ii0.000
275.000

(225.000)

Lucbtverwarming
Overige systemen

Totaal
Markt

p.m.

p.m.

605.000

625.000

3.500.000

600.000

(525.000)

Tabel 3.2.2.: Markt voor ruimteverwarming in woningen

Een klaarblijkelijke concurrentie wordt alleen geconstateerd bij de
nieuwbouw met een "over"potentieel van 25.000 woningen. Dit zou nog
worden versterkt als nog andere niet geselecteerde en onderzochte teehnieken zoals lokale ruimteverwarming en HR CV-ketels in de beschouwing
zouden worden betrokken.
Uit het marktonderzoek blijkt dat voor luchtverwarmingssystemen in de

toekomstige energiezuinige nienwbouw een grote rol is weggelegdo Dit in
verband met de noodzaak om te komen tot een juiste vochthuishouding van
goed gelsoleerde en kierdichte woningen. Daarnaast is de VR CV-ketel op
economische gronden zeer aantrekkelijk.
Om duidelijk beneden de randvoor~aarde van een markt van 600.000 woningen te blijven, is zowel de toepas~ing van VH CV-ketels als luehtverwarmingssystemen arbitrair met 50.000 woningen verminderd. Hiermee
wordt tevens enige ruimte gecreëerd voor de overige niet onderzochte
technieken voor ruimteverwarming. Deze verlaging van het te realiseren
potentieel is middels een terugkoppeling in de case-rapportages verwerkt. Het zal overigens duidelijk zijn, d~t voor een werkelijk inzicht
in de mogelijke ontwikkeling van de marktverhoudingen een diepgaander
onderzoek naar de hiervoor bepalende factoren en een meer gedetailleerde modelmatige benadering nodig zijn.

Interaetie in de sector.$ebouwen en diensten
Evenals bij de analyse van de interactie in de sector woningen is hier
sprake van twee groepen van technieken:
Energievraag verlagemd:
- energiezuinige kantoorgebouw
- klimaatcomputer
- verlichting TLD-buis
- renovatie verlichtingssysteem
- warmteterugwinning met waímtewiel
Efficiëntere energieleverende systemen:
- afstandsverwarming met laagwaardige industriële warmte
- HR CV-ketel
- warmte-krachtsysteem met een gasmotor
- windenergie, 60 en 300 kW windturbines
- zonne-energie voor zwembadverwarming
Meer nog dan ten aanzien van de sector woningen geldt dat er naast deze
onderzochte technieken een groot aantal andere mogelijkheden zijn.
De vijf case-rapportages over de energievraag-verlagende technieken
hebben onderling alleen raakpunten doordat bijvoorbeeld de klimaatcomputer wordt geinstalleerd in een energiezuinig kantoorgebouw of op het
moment dat het verlichtingssysteem wordt gerenoveerd. Aanpassing van de
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potentiëlen hoeft dan ook niet plaats te vinden.
Van de groep efficiëntere energieleverende systemen kan allereerst de
zwembadverwarming buiten beschou~ing worden gelaten. ~~Is de openbare
nutsbedrijven een actieve rol gaan spelen bij het beheren van gasmotorinstallaties en windturbines, dan is de onderlinge concurrentie van
deze twee technieken nauwelijks van belango De gasmotorinstallatie kan
dan op de warmtevraag worden gedimensioneerd en het openbaar nutsbedrijf neemt de overtollige hoeveelheid opgewekte elektriciteit op. In
het meest gunstige geval kan hierbij dan tevens de wi~dturbine een
ondersteunende functie krijgen.
Gezien de geringe aangenomen marktomvang van de techniek laagwaardige
industriële warmte-inzet heeft deze in het geheel van de onderlinge
interactie ook weinig invloed. Resumerend kan gesteld worden, dat alle
gevonden informatie over de marktomvang kan worden gehandhaafd.

Interactie in de sector industrie
Zeven binnen de sector industrie toepasbare technieken zijn onderzocht,
met negen rapportages van representatieve cases.
- Herisolatie warmtetransportleidingen.
- Verbranden van houta~val.
- Vergisten van afvalwater.
- Inzet van steenkool middels ~~BC-ketel en poederkoolketels.
- Een elektrisch gedreven warmtepomp in combinatie met WKK.
- Warmteterugwinning door middel van een afgassenketel.
- Warmte-kracht installaties gebaseerd op GT/AK en STEG.
Ook hier kan onderscheid worden gemaakt tussen de teehnieken~ die het
energiegebruik terugdringen door het tegengaan van verliezen en de
technieken die dezelfde nuttige energiestroom leveren, doch met een
verbeterd energie(kosten)rendement.
Onder de eerste categorie vallen de herisolatie, de verbranding en
vergisting van organisch afval en de afgassenketel. A1 deze technieken
zorgen voor een verminderde energievraag, althans voor wat betreft
commerciële energiedragers, van de reeds bestaande produktie-installaties. Gezien de aard van de technieken vindt hier geen onderlinge interactie plaats. Interactie met andere bestaande energieproduktie-faciliteiten wordt niet verder in rekening gebracht, mede omdat deze dik-
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wijls als stand-by mogelijkheid gehandhaafd zullen blijven.
De resulterende energievraag heeft wel z’n invloed op de plaatsingsmogelijkheden van de overige apparaten. De vraagverschuiving is echter
van zodanig geringe aard, dat geen aanpassing van de geschatte marktomyang voor de technieken steenkoolinzet, warmtepompen en warmte-kracht
installaties tezamen behoeft plaats te vinden. Binnen deze groep is er
echter in principe wel sprake van onderlinge interactie. Allereerst de
warmtepomp. Deze warmtepomp heeft een te realiseren potentieel van
slechts i00 MW. De invloed op het geheel is te verwaarlozen.
Zodoende resteert de onderlinge interactie van de steenkoolinzet en de
warmte-kracht koppeling. Het potentieel van de steenkoolinzet is echter
bij de huidige en verwachte prijsverhoudingen van aardgas en steenkool
zeer beperkt; er wordt uitgegaan van 20 AFBC ketels (1600 ton/uur) en
5 poederkoolketels van in totaal 375 ton stoom per uur voor de periode
van i0 jaar na 1990. llet betreft voor het grootste deel hogedruk stoomketels voor koppeling met een tegendrukturbine. De inzet van met steenkool ondervuurde ketels kan dan ook plaats vinden, naast de mogelijkheden voor WKK met gasturbine/afgassenketelinstallaties.
Bovenstaande is in eerste instantie geen aanleiding om aanpassingen in
de opgegeven marktomvang van de teehnieken in de sector industrie uit
te voeren.

3.3. Resumé per techniek en case
In Hoofdstuk 2: Opbouw detailrapportage is de volgorde van de presentatie in de cases uiteengezet. Samengevat komt het er op heer, dat in de
case-rapportages aan de orde komen:
- Besparingstechniek
- Rentabiliteit
- Potentieel
- Leveringskarakteristiek
- Marktverhoudingen en toekomstige mogelijkheden
Allereerst zal in de volgende paragrafen een samenvatting van de resultaten per techniek worden gepresenteerd. In de Paragrafen 3.4.1 t/m
3.4.4 zullen achtereenvolgens de in tabelvorm samengevatte resultaten
over de rentabiliteit, het marktpotentieel, de leveringskarakteristiek
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en de specifieke energiebesparing wo~dea ingeleid, getoond en van commentaar voorzien.

Afstandsver~arming (i)
Afstandsverwarming is een systeem waarbij de levering van warmte wordt
verzorgd vanuit een op afstand van de gebruikersplaats gelegen warmtebron. Deze kan bestaan uit een daarvoor gebouwde installatie (WKK) maar
ook uit een rest- of afvalwarmtebron. Selectie van representatieve
cases heeft geleid tot de volgende rapportages:
- Laagwaardige warmte voor een tuinbouwgebied
- Stadsverwarming
- Laagwaardige industriële ~~armte voor gebouwen en diensten°
Laagwaardige warmte voor tuinbou~gebieden is toepasbaar voor een bebouwd gebied van minimaal 30 ha. Hiermee is bij gebruik van de ~armte
in basislast ca. 7 ~in m3!jr aardgas (netto a.e.) te besparen. De basis-rentabiliteitaanduiding voor dit project geeft een TVT van ii jaar
en een IRV van 7,5%. Indien het tuinbouwgebied stapsgewijs wordt ontsloten dan dient nog rekening te worden gehouden met aanloopverliezen.
Als te realiseren potentieel in de periode 1990-2000 wordt aangehouden,
dat maximaal gestreefd kan worden naar een aansluiting van 400 hao De
bijbehorende marktomvang bedraagt f. 200 min, waarvan 20% van de componenten direkt geimporteerd wordt.
Bij stadsverwarming is als representatieve woonwijk gekozen een wijk
van 7000 woningen (eq.) met ca. 70% eengezinswoningen. De warmtebron
wordt gevormd door een WKK installatie (STEG). Door de gelijktijdige
produktie van elektriciteit wordt 22% op primaire energie bespaard (12
min m~/jr aardgas eq.). De meerinvestering voor het systeem van de
STEG, het leidingnet en de voorzieningen bij de afnemers bedraagt
f. 95 min, resulterend in een terugverdientijd van ca. 8,5 jaar en een
IRV van 11%. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de aanloopverliezen tijdens de uitbouw van het stadsverwarmingssysteem. Bij een te
realiseren potentieel van 200.000 woningen (eq.) vormt dit een meermarktomvang van f. 2700 mln. en een referentie markt van f. 430 min.
Het direkt importaandeel bedraagt 15 procent.
Laagwaardige industriële warmte met een temperatuurniveau van 40° -
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70 °C is tot slot onderzocht voor de levering aan gebouwen, diensten en
sport- en recreatiecomplexen voor ruimteverwarming en de warm tap- en
proceswater verzorging.
Als representatief is een complex met een equivalent aardgasgebruik van
400.000 m3/jr gedefinieerd. In basislast kan hiervan 40% met laagwaardige warmte worden gedekt. De basís-rentabiliteitsaanduiding geeft een
terugverdientijd van ca. 4,5 jaar en een IRV van 22%. Wordt middels
deze techniek 30 mln m3 aardgas eq. bespaard, dan impliceert dit een
marktomvang van f. 50 min. Het direkte importaandeel komt overeen met
dat bij de stadsverwarming.

Energiebesparende woningverwarming wordt naar verwachting voor het
grootste deel van de markt gevormd door met water werkende verbeterde
centrale verwarmingsketels. Uit de vele eenheidsgrootten is gekozen
voor de cases:
- De verbeterd rendement (VR) CV-ketel in woningen geplaatst.
- De hoogrendement (HR) CV-ketel in grotere wooneenheden en gebou-

De VR CV-ketel in de beschouwde eengezinswoning bespaart gemiddeld 270
m~ aardgas per jaar. De lage meerinvestering ten opzichte van de conventionele CV-ketel resulteert in een zeer korte terugverdientijd.
Door een hoge penetratiegraad wordt een totale markt van f. 840 mln
voorzien, overeenkomend met 450.000 eenheden. Deze is opgebouwd uit een
meer-markt van fo 32 mln en een referentiemarkt van convo CV-ketels van
f. 810 mino De VR CV-ketel is een geheel Nederlands fabrikaat. Aangenomen kan worden, dat eventuele ontwikkelingen in het buitenland in de
Nederlandse ontwerpen en eventueel via licenties in de installaties
worden overgenomen.
De HR CV-ketel heeft veelal een groter vermogen en kan worden geplaatst
in grotere woningen, kantoren en dienstgebouweno De besparing bedraagt
1080 m3 aardgas per jaar bij een eenheidsgrootte van 20 kWth. De HR CVketel kan net als de VR CV-ketel als een meerinvestering ten opzichte
van de conventionele CV-ketels gezien worden. Het toepassen van HR CVketels geeft een basis- terugverdientijd van 4 jaar (IRV = 23%). Er
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wordt een realisaLie van 250.000 van deze eenheden mogelijk geacht, wat
resnlteert in een totale markt van f. 875 mln. ten opzichte van de
referentiemarkt van f. 550 mln bedraagt de meer-markt fo 325 min. Het
is een geheel Nederlands fabrikaat en de toekomstige verwachtingen zijn
analoog aan de VR CV-ketel.

Ener~,ieznini~e nienwbo~w (3)

In energiezuinige bouw wordt een samenhangend pakket architectonische
en instaliatietechnische maatregelen getroffen ter vermindering van de
jaarlijkse bedrijfskosten bij een overigens gelijkblijvend comfort.
Bedacht moet worden dat de toegepaste optimalisatie naar minimale jaarlijkse lasten (kapitaal, onderhoud, beheer en energie) geen optimalisatie naar een minimaal energieverbruik betekent. De bepaling van het
optimale pakket maatregelen wordt sterk be~nvloed door de hoogte van de
heersende energieprijzen en de ver~achtingen dienaangaande gedurende de
afschrijftermijn van het gebouw.
De selectie van de cases heeft geleid tot de bestudering van een vaak
toegepaste techniek (luchtverwarming) en tot de case energiezuinige
kantoorgebouwen. Deze keuzes zijn overigens in die zin arbitrair, dat
hiermee nog niet voldoende aandacht kon worden besteed aan de onderlinge verwevenheden van mogelijke bouwtechnische- en installatietechnische maatregelen in de energiezuinige nieuwbouw.
Luchtverwarming in combinatie met gebalanceerde ventilatie speelt een
belangrijke rol in goed geYsoleerde kierdichte woningen. Per woning kan
met deze techniek jaarlijks 515 m3 aardgas worden bespaard. De basisrentabiliteit voor deze optie geeft een terugverdientijd van 3,1 jaar
en een IRV van 34%. De marktwaarde aan meerinvesteringen in de negentiger jaren bedraagt fo 120 min ten opzichte van de referestiemarkt van
f. 1360 min. Hiervan wordt naar verwachting slechts een klein deel (7%)
direkt van de componenten direkt vanuit het buitenland geimporteerd.
Energiezuinige kantoorbouw is een geintegreerde techniek waarmee voor
een gebouw met een inhoud van i0.000 m~ jaarlijks 28.000 m~ aardgas eq.
en 8000 kWh elektriciteit kunnen worden bespaard. De basis-rentabiliteit wordt als negatief berekend. Mede Door het experimentele stadium
waarin de techniek nog verkeert wordt voor de negentiger jaren slechts
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een geringe penetratie in de nieuwbouwmarkt verwacht. De totale ~~eri~vesteringen bedragen f. 62 mln op een referentiemarkt van i miljard
gulden. Van de hierin begrepen outillage wordt 13% van de componenten
direkt vanuit het buitenland gelmporteerdo

Isolatie (4)
Het begrip isolatie is uiterst complex indien rekening wordt gehouden
met de verscheidenheid aan functies van de te isoleren objecten in de
verschillende sectoren van de samenleving. Algemene criteria voor de
keuze van isolatie-technieken vallen moeilijk op te stellen, te meer
omdat vaak bijkomende argumenten doorslaggevend zijn bij de keuzes.
De selectie van relevante cases heeft geleid tot de volgende rapportages:
- Energieschermen tuinbouwkassen;
- Spou~nuurvulling;
- Dubbele beglazing;
- Herisolatie warmtetransportleidingen.
Energieschermen zullen in de negentiger jaren toegepast worden in (vervangende) nieuwbouwkassen. Hiervan zal 750 ha voorzien worden van enkelvoudige schermen met een jaarlijkse besparing van 70.000 m3 aardgas
eqo per hectare. De rentabiliteit zonder investeringspremies geeft een
TVT van 6,5 jaar en een IRV van 8%. De totale Nederlandse marktomvang
bedraagt f. 90 mln. Naar verwacht wordt, zal de levering geheel door
Nederlandse bedrijven geschieden.
Spouwmuurvulling volgens hoge isolatienormen zal in alle nieuwbouwwoningen worden toegepasto De te bereiken energiebesparing is afhankelijk
van, ondermeer, het bewonersgedrag en kan variëren van 5-8 m3 aardgas
per vierkante meter muuroppervlak (basis-TVT 4 jaar en IRV 27%)° De
meerinvesteringen ten opzichte van de investeringen in isolatie volgens
de huidige standaard Bouwverordening bedragen voor de periode 1990-2000
f. 375 min. De referentiemarkt omvat f. 275 min. De isolatiematerialen
kunnen volledig door Nederlandse fabrikanten worden geleverd.
Vensterisolatie met behulp van dubbel of driedubbel glas werkt vooral
comfort~erhogend door het verminderen van convectiestromen in de woonvertrekken en door de vermindering van condensvorming. Hiernaast heeft
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deze toepassing ook een energiebesparing tot gevolg. De rentabiliteit
is relatief slecht met een terugverdientijd van 11,5 jaar en een IRV
van 7%. In de nieowbouwmarkt zal vermoedelijk 3,7 min m2 raam worden
voorzien van dubbel glas. De omvang van de meer-investering ten op
zichte van enkel glas bedraagt f. 500 mln, totaal f. 930 min. Deze
bedragen zouden aanzienlijk hoger liggen, indien niet werd verwacht dat
voorzetramen een belangrijke markt verwerven. De direkte buitenlandse
import aan dubbel glas bedraagt globaal f. 300 min of 60%.
Herisolatie van warme transportleidingen met een aanzienlijk dikkere
isolatie omvat een markt aan meerinvesteringen van f. 55 mln. Voor dit
bedrag worden bij de industrie 360 km leidingen extra dik geïsoleerd,
referentiemarkt f. 50 min, gezien de goede basis-rentabiliteit (TVT :
3,3 jaar en IRV : 32%). De jaarlijkse gasbesparing bedraagt ruim 12.000
m3 a.eo per i00 m leidinglengte, met een totale energiebesparing van 43
min m~ a.e./jaar. De herisolatie is een geheel Nederlandse levering.

Klimaatcom~uter (5)
De toepassing van klimaatcomputers is onderzocht in de sectoren glastuinbouw en gebouwen.
In de glastuinbouw leidt het met behulp van een klimaatcomputer regelen
van het verwarmingssysteem, de ventilatievoorzieningen, de bediening
van de energieschermen en de C02-dosering, tot een besparing van gemiddeld 10% op het energiegebruik. Voor een bedrijf met een bebouwd glasoppervlak van gemiddeld i ha, levert dit een besparing op van 30.000 m3
aardgas eq. De basis-terugverdientijd resulteert voo~ deze techniektoepassing in een terugverdientijd van 2,8 jaar en een IRV van 21%. De
investering bedraagt f. 35.000, wat bij een realiseerbaar potentieel
van 4000 installaties een marktomvang van f. 140 mln vormt. Door de
unieke situatie van de ontwikkelde klimaatcomputer voor de Nederlandse
glastuinbouw is het direkte importaandeel van de componenten voor deze
installatie beperkt tot 9%.
Energiebeheersingssystemen in gebouwen maken in de toekomst veelal deel
uit van een groter geheel van gebouw-automatisering. De huidige systemen geven een gemiddelde besparing van 12% op het energiegebruik voor
de klimaatverzorging en ca. 4% op het elektriciteitsverbruik. Voor een
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gebouw van 30.000 m3 inhoud levert dit bij een investering van
f. 40.000 een basis-rentabiliteit van 7 jaar terugverdientijd en een
IRV van 7,5%.
De marktomvaag voor de renovatie van bestaande gebouwen en voor de
nieuwbouw tesamen bedraagt Cd. f. 720 mln. In tegenstelling tot de
klimaatcomputers in de glastuinbouw wordt Cd. 60% van de installatie
direkt geimporteerd en in Nederland tot een compleet systeem geassembleerd.

Energie uit organisch afval (6)
In de detailrapportage "Energie uit organisch afval" is over de technieken Afval Verbranden en Vergisten gezamenlijk gerapporteerd. Selectie van representatieve cases heeft geleid tot de volgende rapportages:
- Mestvergisting in de veehouderij;
- Verbranden van pluimvee-mestbriketten;
- Afvalhoutverbranding;
- Vergisten van industrieel afvalwater.
De mestvergisting in de veehouderij kan bij een bedrijf vau 3000 varkens ca. 44.000 m3 a.e. biogas per jaar leveren. De mestvergister wordt
bij de bedrijven in eerste instantie geplaatst voor de bestrijding van
stank, welke bij de opslag van drijfmest ontstaat. De produktie van
biogas is een welkom bijkomend voordeel. De basis-rentabiliteitsaanduiding geeft een TVT van 5,5 jaar en een IRV van 18%. Bij een realisatiegraad van 50% kunnen bij de bedrijven ca. 700 installaties geplaatst
worden. Daarnaast kunnen nog ca. i00 installaties met een vergisterinhoud van 3000 m3 geplaatst worden bij op te riehten centrale mestvergistingsinstallaties. De totale marktomvang bedraagt ca. f. 470 mln,
waarvan ca. 95% door het Nederlandse bedrijfsleven wordt geleverd.
De mest van pluimveebedrijven kan met persinstallaties worden verwerkt
tot briketten (RDF), welke als brandstof voor verwarmingsketels kan
dienen. Gezien de geringe bedrijfstijd van de pers zal deze bij een
loonbedrijf worden gehuurd.
Bij een kippenfokkerij van 60.000 kuikens per 2 maanden wordt jaarlijks
450 ton mest geproduceerd. Na het persen van de mest tot briketten
worden deze in een speciale verbrandingsketel voor verwarmingsdoelein-
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den ingezet. Hiermee wordt per jaar 2850 GJ ~~0 bespaard. De basisrentabiliteitsaanduiding geeft een TVT van 5,2 jaar en een IRV van 15%.
Het aantal te plaatsen verbrandingsketels wordt op 40 eenheden geschat,
overeenkomend met een penetratiegraad van 25%. De hiermee gepaard gaande investering bedraagt f. 7 min. De tot nu toe geplaatste installaties
zijn allen door een Nederlands bedrijf geleverd.
In de industrie zijn twee mogelijkheden voor energiewinning uit organisch afval onderzocht: de afvalhout-verbranding en de vergisting van
afvalwater.
Het verbranden van houtafval, dat bij de verwerking tot houtprodukten
vrijkomt in de vorm van houtmot en/of spanen, vindt plaats in speciale
verbrandingsketels. Daarnaast zijn nog voorzieningen noodzakelijk voor
het eventueel verkleinen van het houtafval en voor opslag. Het te realiseren aantal installaties wordt geschat op 25 stuks. De basis-rentabiliteitsaanduiding geeft een TVT van 3 jaar en een IRV van 35%. De
totale marktomvang omvat zo f. i0 mln, waarvan een gering aandeel direkt uit het buitenland wordt betrokken. Is de plaatsing van een houtvers~ipperingsinstallatie noodzakelijk, dan stijgt het direkte importaandeel tot 30%. Gezien het specialistische karakter van laatstgenoemde installatie is geen Nederlandse produktie te voorzien.
De lozing van afvalwater in de industrie leidt tot aanzienlijke zuiveringslasten, opgelegd door de beheerder van het oppervlakte-water. Door
op het bedrijf de vervuilingsgraad van het water te verminderen wordt
op zuiveringslasten bespaard, waarbij tevens middels het anaërobe zuiveringsproces biogas wordt geproduceerd voor gebruik binnen het bedrijf. De rentabiliteit wordt voornamelijk bepaald door de vermindering
van milieuheffingen en is zeer gunstig. Plaatsing van installaties
vindt voornamelijk plaats bij de voedings- en genotmiddelenindustrie,
waar een marktomvang ligt van ca. f. 25 min.
Het Nederlands aaadeel in de huidige leveringen bedraagt 94 procent.

gteenkoolinzet (7)
Op grond van het techniekoverzieht wordt voor industriële toepassingen
en de te verwachten toekomstige ontwikkelingen wordt gekozen voor de
volgende vormen van steenkoolinzet:
i. Een AFBC-ketel van 30 ton/uur lage drukstoom.
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2. Een AFBC-ketel van 75 ton/uur hoge drukstoom.
3. Een poederkoolketel van 75 ton/uur.
De poederkoolketel levert hoge drukstoom als onderdeel van een warmtekrachtinstallatie.
Tengevolge van een lager rendement hebben beide keteli~stallaties een
negatieve eaergiebesparing. Een energiekostenbesparing wordt bereikt
door het prijsverschil van de brandstof (in 1985: aardgas f. 12,10 ten
opzichte van kolen f. 7,60/GJ).
Op bnsis vnn een bedrijfstijd van 4000 uur heeft de A~BC-ketel van 30
t/uur lagedruk stoom een negatieve basisrentabiliteit, bij een inzet
gedurende 6000 uur wordt deze positief (I~V = 4,5%). Gezien deze rentabiliteit wordt op basis van de huidige energieprijzen geen grote markt
(15 stuks) voor deze instnllatie in de industrie verwacht. Voor een
totaalbedrag van f. 270 mln (referentiemarkt f. 35 mln).
De AFBC-ketel van 75 t/uur hogedruk stoom vertoont een positlever
beeld. De berekende basis-rentabiliteit bedraagt. TVT = 9,1 jaar en IRV
= 9,5%. Dit verbetert tot 6,8 jaar TVT bij een inzet van een lagere
(0,85) ~olenprijs. De markt ~ordt verondersteld te bestaan uit 15 ketels voor een totaal bedrag van f. 645 mln (referentiemarkt f. 150
mln). Het Nederlandse leveringsaandeel voor beide ketels bedraagt ca.
65%.
De poederkool van 75 t/uur hogedruk stoom vertooet een overeenkomende
positieve rentabiliteit. Ten opzichte van de bovenstaande AFBC-ketel
wordt dit mogelijk ondanks de gecompliceerdheid van de installatie, met
name door de uitgebreide milieuvoorzieningen die noodzakelijk zijn.
Optimistisch wordt een markt voorzien van 5 ketels met een totaal van
f. 225 mln (referentiemarkt f. 50 mln). Het Nederlandse leveringsaandeel is Cao 50%.
Gezien het karakter van de direkt te importeren componenten is bij een
aantrekken van de markt hierin geen grote wijziging te verwachten.

Verlichti~$~gpties (8)
Bij de selectie van de cases voor de techniek verlichting zijn er naar
toepassing in diverse se~toren een aantal mogelijkheden. AI~ representatief worden de volgende cases behandeld:
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- SL-lamp in ~~ningen;
- TLD-buis in gebouwen;
- Renovatie verlichting in bestaande gebouwen.
Vervanging van 9 miljoen gloeilampen door SL-lampen in woningen bespaart bij i000 bra~dnren 475 mln kV~~ per jaar bij een representatieve
SL-lamp van 18 Watt. Door de goede rentabiliteit (terugverdientijd 1,7
jaar) wordt een hoge penetratie verwacht. Dit resulteert in een meermarkt van f. 185 mln boven de referentiemarkt van f. 340 mln, waarvan
ca. 30% wordt geimporteerd. Dit moet echter worden opgevat als een
ondergrens, omdat de markt door het optreden van meer in~ovaties een
veel dynamischer karakter zal krijgen.
Vervanging van TL- door TLD-buizen in niet indnstriële gebouwen bespaart bij 1200 branduren 184 min ~~h bij een representatieve TLD-b~is
van 36 Watt. Door het unieke feit dat de investering voor deze nieuwe
generatie TLD-buizen lager is dan de referentiebuis is de rentabiliteit
uitzonderlijk gunstig. Het is dan ook te verwachten dat nagenoeg alle
toekomstige vervangingen door dit type bnis zullen geschieden. In verband met de loonkosten bij een vroegtijdige vervanging zal in de regel
het normale vervangingsschema worden gehandhaafd. De ~narkt vermindert
met f. 74 mln voor 32 mln buizen, die voor de oude TL-buizen f. 290 mln
zou bedragen. Ook dit is een ondergrens, van~~ege de te ver~achten verdere technische ontwikkelingen. Het Nederlands aandeel hierin bedraagt
ea. 70%.
Renovatie van verlichtingssystemen in gebouwen bespaart 115.000 k~~~ per
jaar voor een gebouw van 3300 m2 vloeroppervlak. De basis-rentabiliteit
geeft een terugverdientijd van 6,7 jaar en een IRV van 13%. Van de
technisch potentiële marktomvang van 115 min m2 vloeroppervlak zal ca.
25% in de negentiger jaren worden gerenoveerd. De bijbehorende markt
bedraagt voor cao 7500 projecten van 3300 m2 ca. f. 1500 miljoen. Het
Nederlands aandeel in deze investering zal ca. 85% bedragen.

Warmte~~~pen (9)
Op grond van het techniekoverzicht en de verwachte toekomstige ontwikkelingen zijn vier cases gedefinieerd:
i. Gasmotor-compressie warmtepompen in de glastuinbouw.
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2. Absorptie ~armtepompeo voor eengezinswoningen.
3. Gasmotor-compressie warmtepompen bij wijkverwarming.
4. Aan ~~~( gekoppelde elektrische compressie warmtepomp in de industrie.
Een representatieve met een gasmotor gedreven compressie warmtepomp in
de glastuinbouw is toepasbaar in een bedrijf met een oppervlak van
gemiddeld i ha.
Met een aansluitvermogen van 400 kWth wordt 70.000 m3 aardgas eq. per
jaar bespaard. De negatieve basis-rentabiliteit van deze warmtepomptoepassing als maatregel op zichzelf komt tot uiting in een lage penetratiegraad van 10% in de periode 1990-2000 overeenkomend met ca. 700 van
deze installaties. Hierbij is er reeds enigermate rekening mee gehouden
dat de (reële) investering in 1990-2000 zal dalen door voortgaande
technische/industriële ontwikkeling. Een verandering van het marktaandeel zal echter van de energieprijzen en een gericht subsidiebeleid
afhangen. De bijbehorende markt bedraagt f. 225 mln. Thans wordt ca.
16% van de componenten direkt ge~mporteerd.
De aardgasgestookte absorptie warmtepomp ten behoeve van de verwarming
van individuele woningen verkeert nog in de ontwikkelingsfase. De warmtepomp wordt verondersteld in 1990 marktrijp te zijn. Met een vermogen
van 5 kWth kan in ca. 80% van de jaarlijkse warmtevraag worden voorzien. De aardgasbesparing bedraagt 500-900 m3/jr, afhankelijk van de
plaatsing van de warmtepomp naast een HR- of een conveutionele CV-ketel. De warmtepomp bij de in deze studie gehanteerde uitgangspunten is
economisch onaantrekkelijk gezien de negatieve basis-rentabiliteit. Het
is niet waarschijnlijk, dat daling van de investeringen of subsidie op
de investeringen dit beeld zal veranderen. Kleine absorptie wp-en zullen dan ook slechts toepassing vinden in oude, niet verder na te isoleren woningen. De investering bedraagt ca. f. 7700 wat bij een realisatie van 145.000 stuks (50%) resulteert in een markt van ca. f. ii00
min. Hiervan wordt 31% van de componenten direkt geimporteerd.
Twee met een gasmotor gedreven parallel geschakelde compressie warmtepompen ten behoeve van een wijkverwarmingssysteem bedienen een wijk van
500 woningequivalenten. Met een hierbij behorend totaal opgesteld vermogen van 1,5 i~í~th wordt jaarlijks 352.000 mB aardgas eq. bespaard. Met
een basis-terugverdientijd van 5,7 jaar (IRV : 17%) wordt een meer-
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markt voorzien van i00.000 woning eq. (200 complexen) ove~eenkomend ~et
een meer-markt van f. 175 mln, boven de referentiemarkt van f. 80 mln.
~~ierbij is er reeds enigermate rekening mee gehonden dat de (reëele)
investering in 1990-2000 zal knnneo dalen. Naar verwachting wordt 10%
van de componenten direkt ge~~nporteerd.
Een toepassing van een aan W~K gekoppelde elektrische compressie wp in
de industrie bespaart 1,7 min m3 aardgas per jaar. De ge[ntegreerde wp
leve~t warmte, die wordt afgegeven aan voorgewarmde proceslucht ten
behoeve van een droogproces. De basis-rentabiliteit toont eee negatieve
waarde. Hierbij is er reeds rekening mee gehouden dat de (reële) investeringen in de periode 1990-2000 zullen dalen. Een andere ontwikkeling
van het marktaandeel zal echter ook van de feitelijke ontwikkeling van
de energieprijzen afhangen. Voorzien wordt een totale markt van cn.
f. 235 min, waar f. 225 min als meer-markt is aan te dniden. Hiervan
wordt 30% van de componenten direkt ge[mporteerd.

Warmteterugwinning (i0)
Bij de selectie van de cases voor de techniek warmteterugwinning zijn
er zowel naar techniek als naar toepassingsgebied een groot aantal
mogelijkheden. Ikn in de diverse seetoren tot een representatieve karakterisering van warmteter~gwinning te ~omen is gekozen voor:
- Een convectierecuperator voor ventilatielucht in woningen.
- Een warmtewiel voor ventilatielucht in gebouwen.
- Afgassenketels in de industrie.
Met de warmteterugwinningsunit (met een ingebouwde convectiereenperator) kan in een ~~oning 300 m~ aardgas per jaar worden bespaard. Gezien
de relatief slechte basisrentabiliteit (TVT = 13,5 jr en IRV = 2%) van
de wtw-unit in de woning is uitgegaan van een lage penetratiegraad in
de periode 1990-2000, overeenkomend met 70.000 units. De bijbehorende
marktom~ang bedraagt f. ii0 min waarvan momenteel Cao 40% v~n de componenten direkt wordt ge[mporteerd (de complete wtw-unit).
Een verhoogd aandeel Nederlandse levering is mogelijk door het fabriceren van de units, vooral als de produktie van wtw-units voor luchtverwarmingsinstallaties een grote vlucht gaat nemen.
Het warmtewiel als wtw-techniek in gebouwen bespaart in het geval van
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de gekozen installatie van i0.000 m3/hr ventilatielucht 9000 m3 aardgas
per jaar.
Het warmtewiel kan als een toevoeging op de gebruikelijke situatie van
gebalanceerde ventilatie worden gezien. Gezien de gunstige terugverdientijd van 2,5 jaar (IRV = 43%) wordt een marktomva~g voorzien van
f. 180 mln. De in te bouwen warmtewielen (70% van de meerinvestering)
worden in hun geheel ge~mporteerd en in Nederland geassembleerd in de
ventilatieboxen.
Voor afgassenketels in de industrie zijn geen concrete besparingskentallen op te geven. Afhankelijk van de aangeboden rookgassen en de
gewenste kwaliteit van de terug te winnen nieuwe energiedrager variëert
het rendement tussen de 60 en 80 procent. Uit te voeren projecten hebben een korte terugverdientijd, zoals door de industrie wordt vereist.
Het potentieel bedraagt ca. 2000 MWth, wat een marktomvang vertegenwoordigt van f. 900 mln. Hiervan wordt 20% gelmporteerd, waarvan de
helft voor de meet~ en regelinstallatie. Afgassenketels moeten beschouwd worden als maatwerk met een potentieel hoog aandeel van het
Nederlandse bedrijfsleven.

Warmte-krachtkoppeling (ii)
De techniek warmte-krachtkoppeling laat zich in twee installatie-typen
onderscheiden:
i. Gasmotor met warmtebenutting.
2. Gasturbine met afgassenketel, uit te breiden tot een STEG.
De gasmotor wordt vooral toegepast in de glastuinbouw en de sector
diensten. Een installatie met een capaciteit van 50 kW bespaart per
jaar (4000 uur) 26.400 m3 aardgas. Worden de kapitaals- en exploitatielasten (onderhoud à 3 cent/kWh) in rekening gebracht, dan wordt een
terugverdientijd gevonden van 2,6 jaar en een IRV van 39%. Deze is zeer
gevoelig voor de bedrijfstijd. Het te realiseren potentieel bedraagt
250 MW. Indien uitgegaan wordt van een actieve rol van de nutsbedrijven, zodat de installatie op de warmtevraag gedimensioneerd kan worden,
dan zou er 730 MW (als bovengrens) aan vermogen opgesteld kunnen worden. De meer-marktomvang (250 MW) bedraagt ea. f. 450 mln, naast de
referentiemarkt van f. 50 mln, waarvan ca. 26% van de componenten direkt wordt geimporteerd. Bij deze marktomvang is het te verwachten, dat
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het Nederlandse bedrijfsleven een groter aandeel in de leveringen zal
kunnen verwerven.
De gasturbine/afgassenketel en dezelfde installatie uitgebreid met een
tegendrukturbine (de zogenaamde STEG) worden vooral in de industrie
toegepast. Ten opzichte van gescheiden opwekking bespaart de GT/AK 26%
en de STEG 31% op de primaire energiebehoefte. Afhankelijk van de bedrijfstijd bedraagt de terugverdientijd 1,7 jaar (bij 6000 uur). Verwacht wordt, dat in de jaren 1990-2000 ca. 600 ~~ (van het theoretische
potentieel van 1600 MW) zal worden gerealiseerd. Dit heeft betrekking
op de GT/AK en de STEG samen. Van de totale markt van ca. f. 1 miljard
zal ca. 30 tot 40% van de componenten direkt worden gelmporteerd, voornamelijk de gasturbine-units. De referentiemarkt bedraagt ca. f. 210
mln.

Windenergie (12)
Windturbines kunnen naast diverse technische aspecten onderscheiden
worden naar rotordiameter. Voor de case-rapportages is een keuze gemaakt voor windturbines met:
- 16 meter rotordiameter; ca. 60 kW;
- 30 meter rotordiameter; ca. 300 kW.
De windturbines worden uitgevoerd met horizontale as met asynchrone
motoren in generatorbedrijf.
De windturbine met een rotordiameter van 16 meter en een vermogen van
60 kW levert elektriciteit ten behoeve van alle beschouwde sectoren. De
euergiebesparing bedraagt ca. 109.000 k~n per jaar. Voor veel toepassingen is de kostprijs nog te hoog. De basis-rentabiliteit geeft een
terugverdientijd van 6,8 jaar en een IRV van 8%. De markt bedraagt ca.
f. 1200 mln waarvan ca. 18% van de componenten direkt wordt gelmporteerd. De toekomstige ontwikkelingen zijn gericht op een doorvoeren van
kostprijsverlaging door verbeterde ontwerpen en serieproduktie. De mate
waarin dit gelukt zal bepalend zijn voor de overlevingskansen van de
produktiebedrijven van windturbines.
De windturbine met een rotordiameter van 30 meter en een vermogen van
300 kW levert elektriciteit ten behoeve van de sector diensten (windparken) en industrie. De energiebesparing bedraagt ea. 566.000 kWh per
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jaar. De basis-terugverdie~tijd is lang (8 jaar). Toch wordt een markt
voorzien van f. 1300 min (1750 molens) door grootschalige toepassing in
met name de op te richten windparken. De Nederlandse industrie heeft
een aandeel van ca. 82% in de benodigde investeringen.

Zonne-energie (13)
Zonne-energie installaties staan in Nederland nog in het ontwikkelingsen demonstratiestadium. Voor deze studie zijn daarom drie op de markt
zijnde systemen onderzocht, te weten:
- Vlakkeplaat boiler voor de veehouderij.
- Vlakkeplaat boiler voor woningen.
- Zwembadverwarmingssysteem.
In de veehouderij wordt een zonneeollector geplaatst van I00 m2 voor de
levering van heet (80 °C) tapwater. Deze zonne-boiler bespaart 6250 m3
aardgas eq. per jaar. De basis-rentabiliteit is nog relatief slecht
(TVT = i0 jaar, IRV = 6%), maar er wordt door verdergaande ontwikkelingen een betere kostprijs/prestatie verhouding verwacht. Wordt bij
350 bedrijven een zonne-boiler geplaatst, dan bedraagt de marktomvang
ca. f. 13 min. Het Nederlands aandeel bedraagt hierin 84%.
Zonne-boilers voor de woningbouw besparen per installatie 270 m3 eq.
aardgas. Evenals bij de agrarisehe sector geldt hier dat de ontwikkelingen nog steeds voortgaan. Ondanks de basis-rentabiliteit van ii jaar
terugverdientijd zullen naar verwachting in de negentiger jaren ca.
i00.000 zonneboilers worden geplaatst met een marktomvang van f. 130
mln. Hiervan wordt 18% van de componenten uit het buitenland betrokken.
Tot slot is de toepassing van zonne-energie voor zwembadverwarming
onderzocht. Door de eenvoud van het systeem wordt hier een basis-rentabiliteit gevonden van 6,7 jaar terugverdientijd en IRV van 9%. Worden
150 baden voorzien van dit systeem, dan wordt 4,2 min m~ aardgas eq.
bespaard. De marktomvang bedraagt f. 15 min waarvan 85% door het Nederlandse bedrijfsleven kan worden geleverd.
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3.4. Overzicht resultaten

3.4.1. Overzicht rentabiliteit
Zoals in Paragraaf 2.2.2 is uiteengezet, is de rentabiliteit van de
verschillende onderzochte cases berekend met een bij het ESC ontwikkeld
rekeasehema. Doel van deze werkwijze was het op consistente en uniforme
wijze vaststellen van de rentabiliteitsaanduidingen. Per case is naast
de basis-rentabiliteit, welke is bepaald zonder investeringspremie nog
een gevoeligheid aangegeven voor een arbitraire premie van 15 procent.
De rentabiliteit wordt aangegeven middels de kentallen terugverdientijd
(TVT), interne re~tevoet (IRV) en de gemiddelde jaarlijkse winst gedurende de economische levensduur van de optie.
In Tabel 3.4.1 worden de kencijfers voor de rentabiliteit weergegeven.
Het betreft een overzicht van de ook in de docbladen bij het trefwoord
rentabiliteit opgenomen informatie.
Deze tabel levert een zeer wisselend beeld van de betere en minder
goede opties. Enkele onderzochte technieken vertonen als basisrentabiliteitsaand~iding een negatieve IRV en zijn niet binnen de le~ensduur van het apparaat of installatie terug te verdienen. Uit de
tabel blijkt, dat voor enkele technieken een investeringspremie noodzakelijk is om de toepassing (en dus de te bereiken bijbehorende energiebesparing) te verwezenlijken.

3.4.2. Overzicht mark~~otentieel
In Tabel 3.4.2 zijn de gevonden te verwachten marktpotentiëlen als
overzicht opgenomen. Zoals uitgewerkt in Paragraaf 3.2 kan sprake zijn
van dubbeltellingen van de opgaven in verband met geriehtheid op hetzelfde marktsegment. Onder dit voorbehoud moet de tabel dan ook worden
gelezen. In de tabel wordt de investering opgegeven, of indien dit het
geval is de meerinvestering, met daarnaast de investering die gemoeid
zou zijn met de referentie. Het eerste bedrag kan worden gezien als de
investeringsimpuls die uitgaat van het streven naar energiekostenbesparing.
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Techniek

Case eenheid/type/sector

Doc.

TVT
jaar

Afstandsverwarming

CV-ketel
E-zuin. nieuwb,
Isolatie

Klimaatcomputer
Organisch afval

Steenkoolinzet

Verlichting

Warmtepomp

Warmteterugwinning

Warmte-kracht

Windenergie
Zonne-energie

i
2
3
i
2
i
2
i
2
3
4
i
2
I
2
3
4
1
2
3
i
2
3
i
2
3
4
1
2
3
I
2
2
I
2
i
2
3

LW-warmte; tuinbou~
Stadsverwar~ing
Laagw. ind. warmte
~~ CV-ketel; woning
HR CV-ketel; gebouw
Luchtverw.; woning
Kantoorgebo~w
Energiescherm; tuinb.
Spouwmuur
Dubbelglas
Herisolatie leiding
Tuinbouw
Gebouwen
Vergisten mest
Verbranden mest-RDF
Verbranden afvalhout
Vergisten afvalwater
30 t/hr AFBC; ind.
75 t/hr ~kFBC; ind.
75 t/hr poederkool; ind.
0L-Lamp
TLD-Buis
Renovatie; gebouw
Gas/Compr; tuinbouw
Absorptie; woning
Gas/Com~r; wijk
Elektr. met ind. WKK
Ventilatie; woning
Warmtewiel; gebouw
Afgassenketel; ind.
Gas~notor
GT-AK
STEG
16 meter; 60 kW
25 meter; 300 kW
Boiler vlakkepl, agr.
Boiler vlakkepl, won.
Zwembadverwarming

i
Z/3
4
5/6
7/8
9/0
11/2
13
14/5
16/7
18/9
20
21
22
23
24
25
26/7
28/9
30/1
32/3
34/5
36
37
38
39/0
41/2
43
44
45/6
47/8
49/0
51/2
53
54
55
56
57

ii,O
8,4
4,6
0,8
4,0
3,1
6,5
4,0
11,5
3,3
2,8
7,0
5,5
5,2
3,0
0,5
9,1
9,1
1,7
0
6,7

5,7
13,5
2,5
3,3
2,6
1,7
i,I
6,8
8,0
i0,0
Ii,O
6,7

Tabel 3.4.1.2.: Overzicht basis-rentabillteitsaanduiding

IRV
%
8
ii
22
122
23
34
negatief
8
27
7
32
21
8
18
15
35
210
negatief
9,5
9,4
51
13
negatief
negatief
17
negatief
2
43
31
39
60
90
8
5
6
5
9
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Techniek

Case eenheid/type/sector

(Meer-)markt Ref markt
Doc.

Afstandsver~arming

CV-ketel
E-zuin. nieuwb.
Isolatie

Klimaatcomputer
Organisch afval

Steenkoolinzet

Verlichting

Warmtepomp

Warmteterugwinning

Warmte-kracht
Windenergie
Zonne-energie

1
2
3
1
2
1
2
i
2
3
4
1
2
i
2
3
4
1
2
2
I
2
3
i
2
3
4
1
2
3
i
2
i
2
i
2
3

LW-warmte; tuinbouw
Stadsverwarming
Laagw. ind. warmte
VR CV-ketel; woning
L~R CV-ketel; gebouw
Luchtverw.; woning
Kantoorgebouw
Energiescherm; tuinb.
Spou~~uur
Dubbelglas
Herisolatie leiding
Tuinbouw
Gebouwen
Vergisten mest
Verbranden mest-RDF
Verbranden afvalhout
Vergisten afvalwater
30 t/hr AFBC; ind.
75 t!hr AFBC; ind.
75 t/hr poederkool; in
SL-Lamp
TLD-Buis
Renovatie; gebouw
Gas/Compr; tuinbouw
Absorptie; woning
Gas/Compr; wijk
Elektr. met indo ~~iK
Ventilatie; woning
Warmtewiel; gebouw
Afgassenketel; ind.
Gasmotor
GT-AK en STEG
16 meter; 60 kW
25 meter; 300 kW
Boiler vlakkepl, agr.
Boiler vlakkepl, won.
Zwembadverwarming

Totaal onderzochte cases (afgerond)
* minder investering
Tabel 3.4.2.: Overzicht marktomvang

1
2/3
4
5/6
7/8
9/0
11/2
13
14/5
16/7
18/9
20
21
22
23
24
25
26/7
28/9
30/I
32/3
34/5
36
37
38
39/0
41/2
43
44
45/6
47/8
49/2
53
54
55
56
57

f. mln
200
2700
50
32
325
120
62
90
375
500
55
140
720
470
7
i0
25
235
495
175
185
- 74*
1500
225
Ii00
175
225
Ii0
180
900
450
800
1200
1300
13
130
15
15200

430
810
550
1360
i000
275
430
50

35
150
50
340
290

80
I0

50
210

6100
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Uit de tabel blijkt een enorme spreiding tussen de [nvesteringsom~ang
van de onderzochte opties. Deze varieert van f. 7 mln voor installaties
voor het verbrauden van mest tot f. 3,1 miljard voor de stadsverwarming (meer-investering van f. 2,7 miljard). Los van de absolute grootte
van de bedragen moet in het oog worden gehouden, dat al deze opties bij
de investeerder leiden tot een energiekostenbesparing en dat voor individ~ele Nederlandse bedrijven zelfs de relatief kleine marktomvang in
deze tabel wel degelijk een bestaansmogelijkheid kan bieden. Anderzijds
kan in het geval van teehnieken met een grote marktomvang met een marginale rentabiliteit gemakkelijk veel marktpotentieel weg vallen bij
veranderende omstandigheden.

Bij een opgave van de leveringskarakteristiek is het zwaartepunt komen
te vallen op de vraag, welk deel van de totale (meer)investering bestaat uit niet door het Nederlandse bedrijfsleven geleverde outillage.
Waar mogelijk wordt nader aangeduid welke compo~~enten het betreft.
Hiervoor wordt verwezen naar de informatie in de detailrapportages.
Naast het direkte importaandeel van de outillage wordt in Tabel 3.4.3.1
opgave gedaan van de aandelen Nederlandse outillage, bouwkundige voorzieningen en het installeren van de totale installatie~ Hieronder wordt
een samentrekken van de posten ontwerp, projectbegeleiding en de montage op de bouwplaats begrepen.
Aangezien een meerinvestering een afwijkende leveringskarakteristiek
kan hebben, is teven het direkte importaandeel van de referentie opgegeven. Uit deze informatie voor beide gevallen is een indicatie van de
mogelijke verschuiving van het aandeel van het Nederlandse bedrijfsleven af te leiden. Dit totaalbeeld wordt in Hoofdstuk 4 nader uitgewerkt.
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Techniek

Case eenheid/type/sector Doe. Bouw- Outil- Directe Ontwerp
blad kundig lage
import Montage
Ned.
[~ = 100~]

Afstandsverwarmíng i
2
3
CV-ketel
i
2
E-zuin. nieuwb.
i
2
I
Isolatie
2
3
4
i
Klimaatcomputer
2
1
Organisch afval
2
3
4
Steenkoolinzet
I
2
3
Verlichting
1
2
3
Warmtepomp
1
2
3
4
Warmteterugwinning 1
2
3
1
Warmte-kracht
2
2
Windenergie
1
2
Zonne-energie
1
2
3

~W-warmte; tuinbouw
Stadsverwarming
Laagw. ind. ~armte
~R CV-ketel; woning
HR CV-ketel; gebouw
Luehtverw.; woning
Kantoorgebouw
Energiescherm; tuinb.
Spouwmuar
Dubbelglas
Herisolatie leiding
Tuinbouw
Gebouwen
Vergisten mest
Verbranden mest-RDF
Verbranden afvalhout
Vergisten afvalwater
30 t/hr AFBC; ind.
75 t/hr AFBC; ind.
75 t/hr poederkool;ind
SL-Lamp
TLD-Buis
Renovatie; gebouw
Gas/Compr; tuinbouw
Absorptie; woning
Gas/Compr; wijk
Elektr. met ind. WKK
Ventilatie; woning
Warmtewiel; gebouw
Afgassenketel; ind.
Gasmotor
GT-AK
STEG
16 meter; 60 kW
25 meter; 300 kW
Boiler vlakkepl, agr.
Boiler vlakkepl, won.
Zwembadverwarming

i
2/3
4
5/6
7/8
9/0
11/2
13
14/5
16/7
18/9
20
21
22
23
24
25
26/7
28/9
30/1
32/3
34/5
36
37
38
39/0
41/2
43
44
45/6
47/8
49/0
51/2
53
54
55
56
57

9
13
ii
0
0
8
57
0
20
20
0
0
0
30
20
30
20
13
i0
i0
0
0
0
9
8
7
i0
12
0
14
0
15
13
6
4
9
6
6

19
28
26
60
75
32
13
59
80
20
34
51
20
52
60
62
58
36
38
25
70
70
38
62
27
65
40
30
30
46
27
25
30
71
72
61
37
58

20
15
16
0
0
7
13
0
0
60
0
9
40
3
5
2
6
36
37
48
30
30
15
16
31
i0
30
13
70
20
23
35
35
18
18
16
18
15

Tabel 3.4.3.1.: Overzicht leveringskarakteristiek (meer)investering

52
44
47
40
25
53
17
41
0
0
06
40
40
15
15
6
16
15
15
17
0
0
47
13
34
18
20
45
0
20
50
25
22
5
6
14
39
21
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De gevonden percentages van de Nederlandse leveringsaandelen moeten worden
afgezet ten opzichte van de leveringen, die in het kader van de referentie
investeringen zouden zijn gedaan. Hiertoe kan het resultaat van onderstaande
tabel worden gebruikt.

Techniek

Case eenheid/type/sector Referentie

Doc. Direkte
import [%]*

Afstandsverwarming
CV-ketel

2
I
2
i
2
2
3
4
1
2
3
i
2
3
4
i
2

3
6
8
i0
12
15
17
19
27
29
31
33
35
40
42
48
50/2

E-zuin. nieuwb,
Isolatie

Steenkoolinzet

Verlichting
Warmtepomp
Warmte-kracht

Stadsverwarming
~~ CV-ketel
VR CV-ketel
Luchtverw.; woning
Kantoorgebouw
Spouwmuur
Dubbele beglazing
Herisolatie leidingen
30 t/hr AFBC; ind.
75 t/hr AFBC; ind.
75 t/hr poederkool;ind
SL-Lamp
TLO-Buis
Gas/Compr; wijk
Elektr. met ind. WKK
Gasmotor
GÌ-AK en ST~G

VR CV-ketel
Conv CV-ketel
Conv CV-ketel
VR CV-ketel
Conv. gebouw
Conv. isolatie
Enkelglas
Conv. isolatie
Stoomketel-gas
Stoomketel-gas
Stoomketel-gas
Gloeilamp
TL-buis
Warmwater-gas
Hetelucht-gas
Warmwater-gas
Stoomketel-gas

0
0
0
0
5
0
60
0
i0
i0
i0
30
30
i0
20
I0
i0

* Zie voor verdeling Nederlands aandeel de doebladen
Tabel 3.4.3.2.: Overzicht direkt importaandeel referentie-investering

3.4.4. Overzicht specifieke energiebesparing
Aan de hand van de investering en de te bereiken energiebesparing wordt
een waarde voor de specifieke energiebesparing berekend.
Ingeval van besparingen op elektriciteit wordt een omrekeningsfactor in
rekening gebracht van 1 kWh = 0,284 m3 aardgas eq.
Bij onderzochte technieken met een eigengebruik aan elektriciteit wordt
deze eveneens hiermee omgerekend in aardgas equivalenten en op de bespaarde
hoeveelheid aardgas (eq.) in mindering gebracht.
Alhoewel bij diversificatie doorgaans alleen een besparing op commerciële
energiedragers optreedt, kan wel de omvang van de verminderde aardgasinzet
worden aangegeven.
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Techniek

Case eenheid/type/sector

Doc.

Spec. besparing
f/m3 aardgas eq.

Afstandsverwarming

CV-ketel
E-zuin. nieuwb.
Isolatie

Klimaatcomputer
Organisch afval

Steenkoolinzet

Verlichting

Warmtepomp

Warmteterugwinning

Warmte-kracht
Windenergie
Zonne-energie

LW-warmte; tuinbouw
Stadsverwarming
Laagw. ind. warmte
VR CV-ketel; woning
HI~ CV-ketel; gebouw
Luchtverwarm.; woning
Kantoorgebouw
Energiescherm; tuinb.
Spou~nuur
Dubbelglas
Herisolatie leiding
Tuinbouw
Gebouwen
Vergisten mest
Verbranden mest-RDF
Verbranden afvalhout
Vergisten afvalwater
30 t/hr A~BC; ind.
75 t/hr AFBC; ind.
75 t/hr poederkool
SL-Lamp
TLD-Buis
Renovatie; gebouw
Gas/Compr; tuinbouw
Absorptie; woning
Gas/Compr; wijk
Elekt~. met ind. WKK
Ventilatie; woning
Warmtewiel; gebouw
Afgassenketel; ind.
Gasmotor
GT-AK en STEG
16 meter; 60 kW
25 meter; 300 kW
Boiler vlakkepl, agr.
Boiler vlakkepl, won.
Zwembadverwarming

1
2/3
4
5/6
7/8
9/0
11/2
13
14/5
16/7
18/9
20
21
22
23
24
25
26/7
28/9
30/1
32/3
34/5
36
37
38
39/0
41/2
43
44
45/6
47/8
49/2
53
54
55
56
57

3,4
8,9*
1,6
0,5
1,5
1,3
12,0
1,7
2,2
5,4
1,2
1,2
2,9
3,0
2,0
0,6
2,4
1,6"*
0,7**
0,8**
1,4"
-1,7"**
6,0*
4,6
ii,0
2,6
1,6
6,6
1,2
2,7 (gemiddeld)
3,4*
1,8 en 1,0"
4,8*
4,7*
6,1
4,9
3,6

*
Let op: geheel of gedeeltelijk elektrieiteitsbesparing!
** Energiebesparing is negatief, bespaart wel op aardgasinzet
*** Rekentechniseh negatief i.v.m, een minder-investering
Tabel 3.4.4.: Overzicht specifieke energiebesparing

Uit de in Tabel 3.4.4 opgenomen informatie is te zien, dat de binnen
techniek verlichting de vervanging door TLD-buizen het beste beeld vertoont wat betreft de bespaarde hoeveelheid aardgas per gelnvesteerde
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gulden. Hier zelfs negatief (rekentechnisch) als gevolg van een lagere
prijs van de te vervangen huis.
Daarentegen komen de stadsverwarming en de absorptie-warmtepomp in woningen in dit opzicht als slechtste uit de bus. Bij de eerste techniek
dient echter bedacht te worden, dat dit een verschuiving inhoudt van
elektriciteitsproduktie bij de openbare centrales naar stadsverwarmingseenheden, die naast de warmte tevens elektriciteit produceren. Op energiebesparings gronden blijft deze techniek dan ook interessant ook al
omdat er in absolute zin veel energie mee kan worden bespaard, bovendien
is de feitelijke levensduur van een stadsverwarmingssysteem lang. De
warmtepomp verkeert nog in het ontwikkelingsstadium, waarbij vooral de
kostprijs/prestatie verhouding nog onderwerp van onderzoek vormt°
Voorts besparen een aantal technieken op elektriciteit, waarvoor uiteraard een hogere prijs per eenheid energie geldt dan voor aardgas, zodat
hier ook hogere investeringen verantwoord zijn. Voor een juiste beoordeling van de techniek op economische haalbaarheid wordt dan ook verwezen naar het overzicht in Paragraaf 3.4.1.
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4. GEVOLGTREKKINGEN

Als resultaat van dit onderzoe~ zijn enkele gevolgtrekkingen mogelijk
aan de hand van de in voorgaande tabellen opgenomen informatie. Tabel
3.4.2 geeft een geconstateerde marktomvang van f. 15,2 miljard van de
in het kader van dit onderzoek onderzochte opties. De gegevens van deze
tabel kunnen worden gecombineerd net de specifieke investeringen per
bespaarde kubieke meter aardgas volgens Tabel 3.4.4. Aan het einde van
de onderzochte periode (in het jaar 2000) kan dan met de onderzochte
opties een verminderde jaarlijkse aardgasinzet worde~ bereikt van 5,5
miljard m3 aardgas eq. Deze indrukwekkende hoeveelheid wordt bereikt
als alle vero~derstelde investeringen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en niet worden be~nvloed door interactie van andere niet onderzochte (energie besparende) technieken. Gezien de ruime o~zekerheidsmarges moet dit getal met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd.
Wel duidt een en ander op een grote invloed van een te voeren beleid
ten aanzien van technische toepassinge~ die momenteel een marginale
basis-rentabiliteit vertonen.
Wordt het marktpotentieel gecombineerd met de informatie over de leveringsmogelijkheden van het Nederlands bedrijfsleven zoals opgenomen in
Tabel 3.4.3.1, dan kan worden berekend dat 78 procent of f. 11,9 mld
van de totale (meer)investering in eerste instantie bij Nederlandse
leveraneiers wordt besteed.
Bij deze conclusie moet worden beseft, dat dit alleen het eerste orde
effect betreft. In hoeverre deze leveringen op hun beurt weer bestaan
uit geimporteerde grondstoffen of materialen voor de fabricage kan
alleen op basis van een gedetailleerde in-/output tabel worden onderzocht. Daarnaast kan overigens een toelevering uit het buitenland soms
ook weer bepaalde activiteiten vanuit Nederland uitlokken, maar dat is
uiteraard een veel kleiner effect dan het bovengenoemde.
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Techuiek

Case eenheid/type/sector

Doc.(Meer)markt Besp. Ned. aand.
f. min*

Afstandsverwarming I LW-warmte; tuinbou~~
2 Stadsverwarming
3 Laagw. ind. warmte
CV-ketel
i VR CV-ketel; woning
2 HR CV-ketel; gebouw
E-zuin. nieuwb.
I Lueht~erw.; woaing
2 Kantoorgebouw
Isolatie
i Glast~iabouw
2 Spouwmuur
3 Dubbelglas
4 Herisolatie leiding
Klimaatcompu~er
I Tuinbouw
2 Gebouwen
Organisch afval
I Vergisten mest
2 Verbranden mest-RDF
3 Verbranden afvalhout
4 Vergisten afvalwater
Steenkoolinzet
1 30 t/hr AFBC; ind.
2 75 t/hr AFBC; ind.
3 75 t/hr poederkool;ind
Verlichting
I SL-La~p
2 TLD-Buis
3 Renovatie; gebouw
i Gas/Compr; tuinbouw
Warmtepomp
2 Absorptie; woning
3 Gas/Compr; wijk
4 Elekt~. met ind. WKK
Warmteterugwinning i Ventilatie; woning
2 W~rmtewiel; gebouw
3 Afgassenketel; ind.
Warmte-kracht
i Gasmotor
2 GT-AK en STEG
Windenergie
1 16 meter; 60 kW
2 25 meter; 300 kW
Zonne-energie
1 Boiler vlakkeplo agr.
2 Boiler vlakkepl, won.
3 Zwembadverwarming
Totaal onderzo~hte eases (afgerond)
*

i
2/3
4
5/6
7/8
9/0
11/2
13
14/5
16/7
18/9
20
21
22
23
24
25
26/7
28/9
30/1
32/3
34/5
36
37
38
39/0
41/2
43
44
45/6
47/8
49/2
53
54
55
56
57

200
2700 +rel.
50
32 +ref.
325 +refo
120 +ref.
62 +ref.
90
375 +ref.
500 +ref.
55 +ref.
140
720
470
7
i0
25
235 +ref.
495 +ref.
175 +ref.
185 +ref.
- 74 +ref.
1500
225
ii00
175 +ref.
225 +rel.
ii0
180
900
450 +ref.
800 +ref.
1200
1300
13
130
15

15200

min m3eq. f. min
60
305
40
65
215
90
5
55
170
95
45
120
250
160
4
16
I0
370**
710"*
220**
130
125
250
50
i00
ii0
85
17
150
330
130
500
250
275
2
26
4

5500

+ref. = exclusief referentiemarkt, zie Tabel 4.1.2

*~ Koleninzet
Tabel 4.1.1.: Samenvatting (meer)markt, besparing in het jaar 2000 en
Nederlands aandeel in de (meer)investeringen
De gemiddelde specifieke investering per bespaarde m~ aardgas eqo

160
2300
40
32
325
ii0
55
90
375
200
55
130
430
455
6,5
9,5
23
150
310
90
130
- 50
1300
190
760
160
160
95
55
720
350
520
I000
1050
ii
107
13

11900
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bedraagt ca. f. 2,80, berekend over alle onderzochte teehnieken, op voor~aard.
uiteraard dat het volledige pakket zou worden uitgevoerd.

Techniek

Case eenheid/type/sector Doc. Referentie Aand. Markt Ned.
f. min

Afstandsverwarming i Stadsverwarming
i
CV-ketel
i VR CV-ketel; woning
6
2 HR CV-ketel: gebonw
8
E-zuin. nieuwb.
I Lnchtverw.; woning
i0
2 Kantoorgebouw
12
Isolatie
2 Spouwmuur
15
3 Dubbelglas
17
4 Herisolatie leidingen 19
Steenkoolinzet
i 30 t/hr AFBC; ind.
27
2 75 t/hr AFBC; ind.
29
3 75 t/hr poederkool;ind 31
Verlichting
i SL-Lamp
33
2 TLD-Buis
35
Warmtepomp
3 Gas/Compr; wijk
40
4 Elektr. met ind. WKK 42
Warmte-kracht
i Gasmotor
48
2 ~£-AK en STgG
50/2
Totaal onderzochte cases (afgerond)

VR-CV
430
Conv-CV
810
Conv-CV
550
VR CV-ketel
1360
Conv. gebouw
i000
Conv. isolatie 275
Enkelglas
430
Conv. isolatie
50
Stoomketel-gas
35
Stoomketel-gas 150
Stoomketel-gas
50
Gloeilamp
340
TL-buis
290
Warmwater-gas
80
Hetelucht-gas
i0
Warmwater-gas
50
Stoomketel-gas 210
6100

Tabel 4.1.2.: Referentie-investeringen

Uit de totaaltellingen van beide voorgaande tabellen is af te leiden,
dat van de investeringen in energiekostenbesparing het leeuwendeel bij
het Nederlandse bedrijfsleven terecht komt. Wordt niet tot de investeringen van Tabel 4.1.1 overgegaan, dan worden in ieder geval de referentie-investeringen uitgevoerd met een Nederlands aandeel van 90 procent. Deze investeringen hebben een Nederlands aandeel in absolute zin
van f. 6,0 miljard.
Het resultaat van deze studie is samen te vatten in de volgende tabel.
Hierin worden de verschillende investeringsmarkten opgegeven samen met
het Nederlands aandeel in de investeringen.

430
810
550
1360
950
275
170
50
30
135
45
235
200
70
7
45
190
5500

- 63 -

Investering

Ned. aandeel

f, miljard
Referentie markt

%

6,1

5,5

90

(meer) investeringen

15,2

11,9

78

Totaal

21,3

17,4

Weliswaar loopt het Nederlandse aandeel terug van ca. 90 naar ca. 78
procent, maar de investerings-impuls van ca. f. 15 miljard zal toch een
wezenlijk element vormen naast het streven naar energiebesparing.
Voor enkele speeialistische componenten moet een beroep worden gedaan
op buitenlandse leveringen. Een groot deel van deze leveringen veroorzaken echter op hun beurt weer een zeker percentage activiteiten bij
het Nederlandse bedrijfsleven°
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5. AANSLUITEND ONDERZOEK

5.1. Aansluitend onderzoek beschikbare informatie
Met de in Hoofdstuk 3 en 4 opgenomen informatie is een bijdrage geleverd in de behoefte aan een diepgaander inzicht in de sociaal-economische aspecten van energiebesparing en diversificatie. Het beschikbare
materiaal is echter nog slechts een eerste benadering van de gehele
achterliggende problematiek. Zo kan het onderscheid tussen Nederlandse
leveringen en import tot minder juiste conclusies leiden als gevolg van
het nog niet in rekening gebrachte effect van import van grondstoffen
of materialen voor de fabricage door met name de Nederlandse metaalverwerkemde en elektrotechnische industrie.
Een uitbreiding van de studie, verdergaand dan de hier gerapporteerde
eerste orde effecten zou van belang kunnen zijn voor het bepalen van de
gecumuleerde importquote, door het in rekening breogen van de indirecte
importaandelen van de door het Nederlandse bedrijfsleven gefabriceerde
componenten.
In de volgende twee paragrafen zijn korte uiteenzettingen opgenomen
over een mogelijk uitbreiding van deze studie middels enerzijds een
verdere uitbreiding van het aantal te onderzoeken technieken en/of
oases en anderzijds een betere kwantitaLieve onderbouwing van de gesignaleerde interactie tussen technieken op dezelfde deelmarkto

5.2. Uitbreiding van informatie
Uitbreiding van het onderzoek naar nog niet onderzochte technieken
en/of cases is zeker mogelijk.
Zoals bij de paragraaf over de te onderzoeken technieken (1.2.3) is
aangegeven moest gezien de beschikbare tijd en studiecapaciteit het
aantal te onderzoeken technieken van 29 naar 17 (gerapporteerd in 13
bijlagen) worden teruggebracht.
Uitbreiding van de informatie heeft als resultaat dat het "data-base"
karakter van de thans voorliggende resultaten studie wordt versterkt en
in grote lijnen gecompleteerd.
Een uitbreiding van de rapportages kan dan lopen via twee lijnen: een
uitbreiding van het aantal technieken of het "completeren" van een
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techniek voor de nog niet onderzochte sectoren.
De eerste mogelijkheid zou voorzien in behandeling van een aantal van
de resterende 12 technieken. In Tabel 1.2.2 zijn deze onder het hoofd
"Specifiek toepasbaar" opgenomen, aangezien de technieken alle op één
sector gericht zijn. De technieken zijn:
Agrarische sector

Voorkoeling melk

Woningen

CV-pomp schakelaar
Elektr. ontsteking fornuis/geiser

Diensten

Koeling/tapwater systemen
Asfalt recyclen
Gaswinning afvalstortplaatsen

Verkeer en vervoer

Motorenverbetering elektronisch
Terugwinning remenergie
Verbeterde transmissiesystemen

Industrie

Hoger rendement elektromotor
Elektronische toerenregeling
Stoomrecompressie

Een andere mogelijkheid is het onderzoeken van een groter aantal representatieve cases binnen een reeds onderzochte techniek, waardoor een
completer beeld voor de techniek wordt gevonden. Hierbij kan gedacht
worden aan bijvoorbeeld de mogelijkheden van de gasmotor specifiek voor
de agrarische sector en een uitbreiding van de detailrapportage verlichting met energiekostenbesparende straatverlichtingo

5.3. Marktpenetratie modellen
Een uitwerking van de penetratie (zie Paragraaf 3.3) vraagt om een
nadere beschouwing van de problematiek van onderlinge concurrentie van
diverse besparingstechnieken. Als eerste vereiste hiervoor zou er beschikt moeten worden over een instrumentarium voor een kwantitatíeve
schatting van de penetratie van besparingstechnieken. Een parallel
lopende stap zou dan zijn een onderzoek naar de onderlinge confrontatie
van technieken, die tot (nagenoeg) hetzelfde resultaat leiden. Hiervoor
moet een tot kwantitatieve resultaten leidend (denk)model worden ontwikkeld. Met het bij ESC aanwezige model MARKAL kan de onderlinge penetratie van energietechnieken worden bepaald in afhankelijkheid van
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aannamen omtrent energieproduktiekosten en energieprijzen, maar daarnaast speelt ook het niet strikt rationeel-economische gedrag van ondernemers, consumenten en overheid een belangrijke rol. Dit is thans
niet in model gebracht.
In het kader van het programma 1986/1987 van het ESC wordt een
voorstudie opgezet naar de mogelijkheden hieromtrent.
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INHOUD CASE-RAPPORTAGES
Blz
Afstandsverwarming i Laagwaardige warmte; tuinbouw
2 Stadsverwarming
3 Laagwaardige industriële warmte

1.7
1.17
1.31

CV-ketel

i HR CV-ketel
2 VR CV-ketel

2.7
2.17

E-zuin. nieuwb.

1 Luchtverwarming
2 Energie-zuinige kantoorgebouwen

3.17
3.17

Isolatie

i
2
3
4

4.7
4.15
4.29
4.41

Klimaatcomputer

1 Tuinbouw
2 Gebouwen

5.5
5.15

Organisch afval

1
2
3
4

Vergisten mest
Verbranden mest-RDF
Verhranden afvalhout
Vergisten afvalwater

6.9
6.17
6.25
6.33

gteenkoolinzet

1
2
3
A

30 t/hr AFBC
75 t/hr AFBC
75 t/hr poederkool
Infrastructuur

7.7
7.17
7.27
7.A

Verlichting

1 SL-Lamp
2 TLD-Buis
3 Renovatie; gebouw

8.7
8.17
8.25

Warmtepomp

1
2
3
4

Energieschermen; tuinbouw
Spouwmuur
Dubbel glas
Herisolatie leiding

Gasmotor Compressie WP; tuinbouw
Absorptie WP; woning
Gasmotor Compressie WP; wijk
Elektr. WP met ind. WKK

9.7
9.17
9.27
9.39

Warmteterugwinning 1 Ventilatie; woning
2 Warmtewiel; gebouw
3 Afgassenketel; industrie

10.7
10.19
10.29

Warmte-Kracht

i Gasmotor
2 GT-AK en STEG

11.9
11.21

Windenergie

1 16 meter; 60 kW
2 25 meter; 300 kW

12.11
12.23

Zonne-energie

i Boiler vlakkeplaat; veehouderij
2 Boiler vlakkeplaat; woning
3 Zwembadverwarming

13.7
13.15
13.23
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TOELICHTING

In deze bijlage bij de projectrapportage "INVESTEREN IN ENERGIEKOSTENBESPARING" zijn de detailrapportages opgenomen van de onderzochte technieken. Een uiteenzetting over de opbouw van de detailrapportages is
opgenomen in Hoofdstuk 2 van de projectrapportage. Een afzonderlijke
inhoudsopgave van de detailrapportages wordt achterwege gelaten, doordat van een gelijkvormige opbouw is uitgegaan. Deze omvat:

SELECTIE VAN DE CASES:
- Techniekoverzicht
- Toepassingsgebieden
- Toekomstige ontwikkelingen
- Definitie relevante technieken/cases
De laatste paragraaf geeft aan welke technieken of cases middels caserapportages zullen worden onderzocht. Rapportage vindt plaats volgens
de volgende opzet (het cijfer voor de streep geeft het desbetreffende
case-nummer aan).

..-I. BESPARINGSTECHNIEK
..-I.i~ Techniekbeschrijving
..-1.2. Alternatieve mogelijkheden
..-1.3. Toekomstige ontwikkelingen 1990-2000
..-1.4. Energetisch in-/output schema

..-2. RENTABILITEIT
..-2.1. Investeringen
..-2.2. Besparingen
..-2.3. Exploitatielasten
..-2.4. Rentabiliteitsaanduiding

..-3. POTENTIEEL
..-3.1. Theoretische mogelijkheden
¯ .-3.2. Bepalende factoren voor realisatie
..-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000

..-4. LEVERINGSKARAKTERISTIEK

..-5. MARKTVERHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN

De case-rapportage wordt afgesloten met een samenvatting op een zogeheten docblad. Een uiteenzetting over de opbouw van dit docblad is
achter deze toelichting opgenomen.
Deze docbladen geven een karakterisering van de energie (kostenbesparende) investering en vormen los van de case-rapportages een data-base
achtige set informatie. De doebladen worden ook in de appendix van de
projectrapportage opgenomen.
Bij deze bijlage is tevens de rapportage "Rentabiliteit" gevoegd, waarin de uitgangspunten voor het bepalen van een rentabiliteitsaanduiding
zijn opgenomen.

DOCUMENTATIEBLADEN

Als onderdeel van de case-rapportages is een zogenaamd docblad van de
onderzochte technieken en cases opgenomen. Hierin zijn de relevante
gegevens weergegeven. Informatie over de uitgangspunten is te vinden in
de desbetreffende detailrapportage.

0pbouw van de documentatiebladen
Om tot de gewenste geüniformeerde samenvatting te komen van de in de
caserapportages opgenomen gegevens betreffende energiekostenbesparende
technieken is er een documentatiesysteem ontwikkeld. Hierbij worden met
behulp van de computer op interactieve wijze de gegevens per trefwoord
ingevoerd.

Figuur: Indeling van het "docblad"

Het documentatieblad heeft bovenstaande bladindeling. De hierbij te
onderscheiden trefwoorden zullen nader worden toegelicht.

TECHNIEK

: Benaming energiekostenbesparende techniek.

TYPE

: Nadere aanduiding van de binnen de techniek onderzochte
case.

CASE

: Volgnummer binnen de detailrapportage.

SECTOR

: Geeft aan in welke sector van de samenleving de beschreyen case wordt toegepast.

DOC

: Een door het computersysteem gegenereerd volgnummer van
de docbladen.

OMSCHRIJVING: Korte omschrijving van het onderzochte type (case) van de
techniek.
UNIT-GROOTTE: Een representatieve grootte voor de beschreven energiekostenbesparende techniek.

ENERGIE
IN-/OUTPUT : Energetische uitgangspunten voor het vaststellen van de
besparingen middels in- en uitgaande energiestromen of
opgave van het rendement.
ENERGIEBESPo: Resultaat van de bovenstaande IN-/OUTPUT, waarbij het
type energiedrager wordt aangegeven. Tevens wordt hier
het eigengebruik van de installatie vermeld.

ECONOMIE
INVESTERING : Het totale investeringsbedrag of ingeval van een meerinvestering het bedrag ten opzichte van de referentie
(zie referentieblad). Tevens wordt de INVESTERING per
BESPAARDE m3 aardgas of -equivalent (a.e.) aangegeven.
EXPLOITATIE : De kosten van onderhoud, bediening en eventueel verzekering worden hier aangegeven. De vermelde LEVENSDUUR is
de economische levensduur.
RENTABIL.* : De rentabiliteit wordt aangegeven met een terugverdientijd (TVT), uitgaande van de (meer)investeringen en de
netto-besparingen. Ook wordt de interne rentevoet (IRV)
en de GEMiddelde WINST per jaar vermeld° Zie voor de
uitgangspunten de rapportage Rentabiliteit.
***~**~~****~*~****~**~~*****~~**~**~****~********~*~~****************~

MARKT
POTENTIEEL

: Het theoretisch mogelijk potentieel van de behandelde
case.

REALISATIE

: De te verwachten realisatie in de jaren 1990-2000 met een
opgave van de MARKT-omvang.

LEVERING
BOUWKUNDIG : Percentage van de investering met betrekking tot de bouwkundige werkzaamheden (fundatie e.d.).
OUTILLAGE NL: Het aandeel van het Nederlandse bedrijfsleven in de post
outillage, uitgedrukt in een percentage van de investering. De outillage bestaat uit:
- fabrikage door het leverende Nederlandse bedrijf;
- inkoop of levering door derden in Nederland;
- assemblage (op de fabriek/bedrijf).
OUT. IMPORT : De outillage, uitgedrukt in een percentage van de investering, dat geimporteerd wordt.
INSTALLEREN : Omvat de posten ontwerp en projectbegeleiding en de montage op de bouwplaats.

TOEK. MARKT : De te verwachten ontwikkelingen/wijzigingen in de marktverhoudingen met name ten opzichte van het Nederlandse
marktaandeel.

OPMERKINGEN : Extra informatie, middels "sterren", ten einde enkele
onderdelen van het documentatieblad nader toe te lich-

* VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

M3 AE

: m3 aardgas
: m3 aardgas equivalent

Alle vermelde bedragen

kW; MW

: elektrisch vermogen

c.q. besparingen gelden per

kWth; MWth

: thermisch vermogen

jaar tenzij anders aangegeven

M3

WE-84/572/EB
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ENERGIE STUDIE CENTRUM

INVESTEREN IN ENERGIEKOSTENBESPARING

Detailrapportage bij het onderzoek naar de
leveranties door het Nederlandse bedrijfsleven

Techniek : AFSTANDSVERWA~~ING
Rapporteur: F.G.H. van Wees

Inhoud

Selectie van de cases
Case I: Laagwaardige warmte glastuinbouw
Case 2: Stadsverwarming
Case 3: Laagwaardige industriële warmte

Gebaseerd op informatie 1984/85

INLEIDING

Deze detail-projectrapportage beschrijft de bevindingen met betrekking
tot de techniek "Afstandsverwarming". De rapportage maakt deel uit van
de projectrapportage in het kader van het project IEB: Investeren in
energiekostenbesparing zoals door het Energie Studie Centrum is uitgevoerd.
Het hoofdstuk Selectie van de cases geeft een beeld van het keuzeproces
dat is doorlopen, om te komen tot de definitie van de nader te onderzoeken cases bij de techniek afstandsverwarmlng.
De onderzoeksresultaten van deze cases zijn in deze detailrapportage
opgenomen in de hoofdstukken: - Besparingstechniek
- Rentabiliteit
- Potentieel
- Leveringskarakteristiek
- Marktverhoudingen en toekomstige mogelijkheden
De rapportage van de case wordt afgesloten met een documentatieblad,
met een samenvatting van de karakterisering van de energie-investering.
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SELECTIE VAN DE CASES
Techniekoverzicht
Warmt e/kr aeht-ko ppe llng

Gebouwde omgeving

den. Het hegrlp afstandsverwarming is namelijk op zich een technlek(be-

Industrlële afvalwarmte

Agrarische sector

schrljving), bestaande uit een warmtebron, een afstandstransportleidlng
en een afnemer.

...... : mogelijk

De diverse technische aspecten van bovenstaande indeling zullen bij de

Sche~ i.: Mogelijkheden afstandsverwarming

Bij dit overzicht van de techniek afstandsverwarmlng zal het accent
niet liggen op een inventarisatie van de diverse technische mogelijkhe-

case-r~pportages nader worden uiteengezet. In dit hoofdstuk wordt volstaan met een nadere aanduidlng van de genoemde drie boofdcomponenten

Uit het systeemoverzleht blijkt dat bij afstandsverwarming diverse

van de techniek:
- De warmtehron wordt veelal gevormd door een installatie, gebaseerd op

mogelijkheden zijn te onderscheiden, waarbij afhankelijk van de combinatie van warmtebron en afnemer de volgende twee belangrijke toepas-

warmtekrachtkoppeling of industriële afvalwarmte.

singen zijn te definieren:

De WKK-installatie kan speela~l voor het afstandsverwarmlngssysteem

- Stadsverwarmlng: warmtebenutting ten behoeve van de gebouwde omgeving.

(veelal stadsverwarming) worden gebouwd. Een andere mogelijke WKKbron is de aftap van warmte bij een bestaande elektrlelteltscentrale.
- Bij de afnemer zijn twee hoofdgroepen te onderscheiden, namelijk de
gebouwde omgeving (woningen, gebouwen en bedrijfscomplexen) en de
verwarming van tuinbouwkassen in de agrarische sector.
- De warmtebron en de af~emer zijn onderling verbonden met geZsoleerde
transportleidingen. A~n weerszijde van het leidingsysteem zijn warmtewisselaars opgenomen voor de opname c.q. afgifte van de met de

- Laagwaardige warmte: warmtebenutting ten behoeve van de agrarische
sector.
Voor het toepassen van afstandsverwarming is de aangegeven combinatie
voor deze twee seetoren representatief. De systeembenamingen stadsverwarming (SV) en laagwaardige w~rmte (LWW) worden in deze detailrapporrage tevens gehanteerd om een onderscheid te ~aken tussen de toepasslng
in de twee sectoren.

intermediaire energiedrager (water) te transporteren warmte.
Toekomstige ontwikkelinsen

Toepassingsgebieden
De mogelijkheden met betrekking tot afstandsverwarming kunnen worden
onderverdeeld zoals in het volgende systeemoverzicht is afgebeeld.
Hierin is wederom de verdeling ge~~aakt naar warmtebron en afnemer,
welke zijn verbonden middels het transportsysteem.

De huidige stand van de techniek van afstandsverwarming geeft geen
aanleiding om ingrijpende ontwikkelingen te verwachten. Het toepassen
van afstandsverwarming is een reeds uitgekristalliseerde techniek,
waarbij nog slechts een geringe verbetering van de energetische ultgangspunten en de benodigde investeringen kan worden gerealiseerd.
Het is niet waarschijnlijk dat de besluitvorming om over te gaan op
stadsverwarming hierdoor drastisch zal veranderen.
Dit wordt nog versterkt door het algemeen streven naar een vermindering
van de warmtevrasg en zo van de via afsts~dsverwarmi~g af te nemen
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warmte. De kapitaalslasten van het afstandsverwarmlngssysteem krijgen
hierdoor een steeds grotere invloed. De ve~inderlng van de wa~tevraag
is op relatief eenvoudige wijze mogelijk door een verbeterde isolatie
van met name nieuwbouwhuizen en een zuiniger stookgedrag. De plaatsing
van ~R of een HR centrale verwarmingsketels veroorzaakt ook een nieuwe
situatie.
In de agrarische sector zijn ook diverse maatregelen mogelijk im het
warmteverlies te verminderen door een vergeterde isolatie en op het
gebied van teelttechniek.
Definitie relevante technieken/eases

Om aan de gestelde eisen van dit onderzoek te kunnen voldoen wat betreft de representativiteit kunnen de volgende cases voor de techniek
afstandsverwarming worden gedefinieerd:
I. Laagwaardige warmte voor de glastuinbouw.
2. Stads~erwarming; warmtebron WKK.
3. Laagwa~rdige industrigle warmte voor de gebouwen en diensten.
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Techniek: AFSTANDSVERWAP~MING
Case I

: Laagwaardige warmte glastuinbouw
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De bestaande gasgestookte ketel kan blijven dienen voor de C02-dosering
en het stomen van de grond. Daarnaast wordt de ketel ingezet voor de
piekbelasting van de warmtevraag en als reservevermogen in geval van
een storing aan het warmtetransportsysteem of bij de wa~~mtebron.

Als onderdeel van de techniek Afstandsver~~a~ing wordt in deze easerap-

Voor koppeling van vraag en aanbod wordt er in verband met de investe-

portage de toepassing van laagwaardige warmte voor de glastuinbouw

ring in het leidingnet vanuit gegaan, dat de wa~tebron niet verder dan

uitgewerkt.

20 kilometer van een kasgebied mag liggen. Het gebied moet bestaan uit
een areaal van mini~al 30 hectare bebouwd kasoppervlak (gelegen in een

i-i. BESPARINGSTECHNIEK

gebied van 300 ha met een bebouwingsdichtheid van minimaal 10%).

1-1.2. Alternatieve mogelijkheden
Onder laagwaardige warmte voor de glastuinbouw wordt verstaan het toepassen van beschikbare laagwaardige warmte uit afvalwarmte bronnen die

ming dient een afweging plaats te vinden ten opzichte van de alterna-

vrljkomt bij de elektrlciteitsproduktie, de industrie en de dienstensector, voor de verwarming van kassen.
De toepassing van de techniek afstandsverwa~~ming is hier beperkt tot

koppeling, het gebruik van steenkool als vervangende brandstof en het

het systeem van de warmtewisselaar bij de warmtebron~ een ge~soleerde
transportleiding en de wa~~ntewisselaar bij de afnemers. Door de concentratie van afnamepunten is een uitgebreid verdeelnet niet noodzake-

windenergie en gaswinning uit organisch afval valt hier ook onder. Zo

lijk.

zal in de toekomst naar schatting 1750 MW (vooral afvalhout als brandstof) als te ontsluiten e~ergiebron ter beschikking komen. De bovengesignaleerd zonder in detail op de onderlinge concurrentie in te
gaan.
1-1.3. Toekomstige mogelijkheden 1990-2000

teem is het van groot belang te onderkennen hoe de teelttechnische
aspecten zich zullen ontwikkelen. Hierdoor kan een drastische wijziging
optreden in de warmtevraag. Bij tijdige inschatting hiervan kunnen de
risico’s bij een investeringsbeslissing worden beperkt.
Met betrekking tot de techniek van de afstandsverwarming zijn geen
ingrijpende ontwikkelingen te verwachten. De huidige stand van de techFi~uur i-i.I.: Principe laagwaardige warmte glastuinbouw

* Zie caserapportage: gasmotor-compressie warmtepomp

- 1.9 -

verbetering van de energetisehe uitgangspunten en de benodigde investe-
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1-2.1. Investeringen

ringen kan worden gerealiseerd.

De investering voor het in deze case behandelde systeem voor transport
1-1.4. Energetisch in-/output schema

en aansluiting van de kassen~ bedraagt ca. f. 13 mln. Dit Eedrag is
nader gespecificeerd in Hoofdstuk 1-4.

Voor de jaren 1990-2000 kan na doorvoering van diverse (rendabele)
energiekostenbesparende maatregelen gerekend worden met een gemiddeld

1-2.2. Besparin~e~

energiegebruik van 25 m3/jaar aardgas per vierkante meter verwarmd
kasoppervlak. Op basis van het bij de techniekbeschrijving aangegeven
minimum kasoppervlak van ea. 300.000 m2 bedraagt het warmteverbrulk van
dit areaal 7,5 mln m3 aardgas.

In Paragraaf 1-1.4 is aangegeven dat voor het beschouwde tuinbouwareaal
van ca. 30 ha het bespaarde aardgasverbrulk in de jaren 1990-2000 kan
worden gesteld op 4,3 mln m~. Uitgedrukt in energleprljzen van 1983 is
dit een energiekostenbesparlng van ca. f 1,7 mln per jaar.

Uit de jaarbelastingduurkromme van een kas kan worden afgeleid dat een
baslslastvoorziening met een aansluitwaarde van ca. 30% in staat is om
60% van de jaarlijkse warmtevraag te dekken (30% van 1,8 Mwth/ha).
Rekening houdend met een ketelrendement van 100% op onderwaarde bij
gebruik van een rookgas¢ondensor~ warmtetransportverliezen van 3% en
een elektriciteitsgebruik van 420.000 kWh voor o~a. de circulatiepompen
is de netto besparing als volgt te bepalen:
warmteverbruik
7,5 min m3
bijstoken: 40%
3,0 min m3
afstandsverwarming
4,5 min m~ a.e.
transportverliezen
0,i min m3
elektriciteitsverbrulk

0,I mln m3 a.e. (420.000

Netto besparing

4,3 mln m3

Deze warmte wordt nu geleverd in de vorm van afvalwarmte door bijvoorbeeld een nabijgelegen industrie of een vuilverbrandlngslnstallatie.
Leverlng van warmte door een bedrijf dient gezien te worden als een
alternatleve koelmogelljkheid van een afvalwarmtestroom waarvoor binnen
het bedrijf geen toepassing is te vinden. Het koelmedlum komt dan via
de afstandsverwarmlng afgekoeld weer terug. Voor de perioden dat er
geen warmtevraag optreedt, moet dit door de bestaande koelsystemen weer
werden opgenomen.
De leveringskosten van warmte worden verondersteld beperkt te blijven
tot een vergoeding van de te plegen investeringen voor de warmte-afname
en de exploitatielasten door het bedrijf. Wel dienen er bij het opstellen van het contract regelingen te worden getroffen voor wijzigingen in
de warmtevraag en daarmee ook de grootte van de hesparing door wijzigingen of ontwikkelingen in de teelttechniek.

1-2. P4ENTABILITEIT

1-2.3. Exploitatielasten

Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt aChtereenvolgens de verzamelde

De jaarlijkse bedienings- en onderhoudskosten van de gehele installatie

en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparingen

bedragen ca. 3% van de investering. Dit komt heer op f. 0~45 mln per
jaar.

en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabiliteltsaanduiding worden berekend op basis van het huidige prljspeil (1984) voor de investering en rekening houdend met de energieprljsontwik~eling vanaf 1990

1-2.4. Rentabiliteitsaanduiding

(zie rapportage rentabiliteit).
Bij de keuze van de prijspaden is uitgegaan van het tarief voor middengebruikers.
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Tabel 1-2.4 geeft een overzicht van kosten, opbrengst en winst aan het

1-3. POTENTIEEL

begin en aan het einde van de economische levensduur (20 jaar) van de
installatie.

1-3.1. Theoretische mogelijkheden

Jaar

Kapitmal

--Kosten-Exploit.

Energie

Opbrengst
Besparing

Totaal

Het verwarmde kastuinbouwoppervlak in Nederland bedraagt 8000 ha. Hier-

Winst
Saldo

van komt ca. 20% in aanmerking voor afstandsverwarming, indien rekening
wordt gehouden met het gegeven dat het tuinbouwareaal minimaal 30 ha

I000 Guldens (1984)

moet zijn en een geschikte geografische situering en infrastructuur
1990
1991

1.204
1.204

450

1.165

2.819

2.697

450

1.206

2.860

2.794

-

122

moet hebben. Tevens geldt dat de afstand tussen warmtebron en tuinbouw-

66

gebied, met het oog op de kosten van warmtetransport~ maximaal 20 km
mag bedragen.

2009
Gemid.

1.204
1.204

450
450

1.942
1.553

3.596

4.550

954

3.207

3.623

416

Uit een haalbaarheidsstudie van NEOM blijkt dat het warmte-aanbod van
rest- en afvalwarmte de vraag drie maal overtreft.
I-3.2. Bepalende factoren voor realisatie

Tabel 1-2.4.: Kosten, opbrengst en winst
De gemiddelde totale kosten bedragen f. 3.207.000 per jaar, waarvan:

De beslissing om een tuinbouwgebied aan te sluiten op een afstandsverwarmingssysteem is afhankelijk van de te verwachten verlaging van de

- kapitaalslasten (afschrijving en rente) : 38%

stookkosten op zowel de korte als de langere termijn° Hierin is de

- exploitatie (bediening en onderhoud)
- energlekosten

14%

ontwikkeling van de aardgasprijs een belangrijke factor. Door deze

48%

combinatie van factoren zal alleen bij relatief korte terugverdientijd
tot investering worden overgegaan.

De energiekosten zijn samengesteld uit:
- kosten voor elektriciteit

3%

- kosten voor aardgas

45%

1-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000

De gemiddelde totale opbrengst bedraagt f. 3.623.000 per jaar en wordt

Het vaststellen van een potentieel voor de periode 1990-2000 is gezien

gerealiseerd door besparingen op aardgas. Daar zij de jaarlijkse kosten

de bepalende factoren voor realisatie niet eenvoudig. Voor deze studie

overtreft~ resulteert een gemiddelde winst van f. 416.000 per jaar.

zal worden aangehouden, dat (schatting ESC) er naar gestreefd wordt om
400 ha (25%) aan te sluiten op afstandsverwarming.

Op basis van de gegevens in Tabel 1-2.4 kan de kasstroom (voor financlerlngskosten) worden berekend. In de eerste twee jaar bedraagt zij

1-4. LEVERINGSK~TERISTIEK

respectievelijk f. 1.082.000 en f. 1.138.000. Gemakkelijk kan worden
ingezien dat de totale investering van f. 15.000.000 in circa ii jaar
wordt terugverdiend. De interne rentevoet bedraagt ongeveer 7~5%.

In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de behandelde case de aandelen in de investering zijn, onderverdeeld naar de volgende kenmer-

Wanneer een investeringspremle van 15% wordt ingecalculeerd loopt de
terugverdientijd af naar 9,6 jaar en stijgt de interne rentevoet naar

9,5%.

- bouwkundige werkzaamheden;
- levering outillage;

Hierbij wordt de outillage voorzover van toepassing, nader verdeeld in

1-5, MARKTVERHOUDING EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN

de post fabricage en assemblage door de leverende firma. Van de voor de
assemblage benodlgde inkoop c.q. toelevering wordt het direkte importaandeel opgegeven. Bij inkoop van uit Nederland afkomstige componenten

door het in Nederland in licentie fabriceren van delen van het leiding-

wordt tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven deze
worden geproduceerd.

Gezien de huidige marktverhouding met nog slechts 20% direkte import
De opgegeven leveringskarakteristiek betreft de complete levering en
installatie van een warmtetransportsysteem, een warmtewisselaar bij de
bron en de wa~mtewisselaars bij de afnemers. Voor een verzorgingsgebled
van ca. 30 ha bedraagt de investering voor dit systeem ca. 15 min gulden, waarbij per onderdeel de volgende investeringsopbouw wordt aangehouden.

Investering
Onderdeel

Totaal
f mln

Bouw
%

Outillage

f min

f mln

w.v. Ned.
%

f min

Installeren
f min

Bronamnsluiting 4,5

30

0,7

2,1

75

1,5

1,7

Leidingnet

60

0,5

3,0

25

0,8

5,5

i0

0,2

0,7

75

0,5

0,6

i00

1,4

5,8

48

2,8

7,8

i00

9

9,0

Kasaansluitingen1,5

Totaal/Gem.

15,0

Aandelen [%]

39

19

52

Tabel 1-4.: Leveringskarakteristiek

De in Tabel 1-4 opgenomen bedragen respectievelijk percentages zijn
opgebouwd uit diverse karakteristieken. De bouwkundige werkzaamheden
bedragen 15% van de investeringen behalve voor het leidingnet~ waarvoor
5% geldt.
Van de totale outillage wordt 48% in Nederland gefabriceerd of 19% van
de totale investering.
Bij de kosten van het installeren is 10% opgenomen voor het ontwerp en
42% voor de montage.

ENER81£ STUBI~ OENT~UM
KARAKTERISERING ENerGIE INVESTERINGEN

TYPE

: LAAGWAARDIGE WARMTE

~ASE~ i,i

UNIT-@ROOTTE: 30 HA ~i

ENERGIE
IN-IOUTPUT : INPUT: 7~5 MLN M3
ENERGIEBESP,: 4,4 MLN M3 ~2

EIGEN @EBR: 420,000 KWH

ECONOMIE
F 3,4/M3

BEOPAARD

MARKT: F 200 MLN

LEVGRING
BOUWK~NDIG

9 PRC

OUTILLAGE NL: 19

PRO

OUT. IMPORT : 20

PRO

VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT
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Techniek: AFgTANDSVERWA~MING
Case 2 : Stadsverwarming

- 1.18 -

toepassing van aftap-condensatieBedrljf. Warmtelevering vanuit een
elektriclteitscentrale heeft als voordeel dat de warmteafgifte zeer
goed regelbaar is zonder noemenswaardige belnvloeding van de elektriciteitsproduktle. Bovendien komt voor deze produktie-methode naast aard-

De hierna volgende rapportage Behandelt de case stadsverwarming waarbij

gas ook steenkool in aanmerking als brandstof. Deze brandstofflexibili-

een warmte/krachtinstallatie als warmteBron wordt aangewend ten behoeve

telt is gunstig voor de flnanci~le rentabiliteit van de stadsverwar-

van de verwarming en warmwatervoorziening in de gehouwde omgeving.
Daarnaast kunnen ook verschillende kleinere wa~te/kracht-eenheden
2-1. BESPAKINGSTECHNIEK

worden toegepast, die in of dichtbij het leverlngsgebled kunnen worden
gesitueerd. De volgende produktiemiddelen kunnen daarvoor in aanmerking

2-1.1. TechniekBeschrljvin~

- kleine stoomturbine-eenheden;
- gasturbine-eenheden;

produktie-eenheid. De warmte wordt vervolgens middels een gelsoleerd

In de detailrapportage warmte/krachtsystemen wordt dieper ingegaan op
deze verschillende mogelijkheden.

en) gedistribueerd. Voor de piekvraaglevering van warmte zijn in het
distributienet hulpwarmteketels (HWK) opgenomen.

Om te verzekeren dat de warmte/kracht-installatie jaarlijks voldoende
in bedrijf is om economisch verantwoord te kunnen draaien, wordt niet
alle benodigde warmte via de warmte/krachtkoppeling (WKK) geleverd.
Gebrulkelijk is dat de warmteproduktiecapaciteit van de warste/kracht-

hulpwarmteketel (~~K)

van de totale jaarlijkse warmteBehoefte worden gedekt. Het overige
wa~teproduktievermogen wordt opgesteld als hulpwarmteketels.
De geisoleerde transportleidingen kunnen in principe zowel boven- als
ondergronds worden aangelegd. De mogelijkheid van bovengrondse aanleg
warmtekrachtcentrale (WKK)

dit minder investeringen vergt. Vanuit esthetisch c.q. planologisch
oogpunt wordt deze mogelijkheid minder vaak toegepast.
Bij de ondergrondse aanleg kunnen de leidingen direct in de grond wor-

Fisuur 2-1.1.: Principe stadsverwarming

den gelegd. Dit is aanmerkelijk goedkoper dan de aanleg in zogenaamde
leidingkanalen. Op Basis van de ruime ervaring met de aanleg van lel-

Voor de gecombineerde produktie van warmte en elektriciteit bestaan
verschillende produktiemethoden. Zo kan in de eerste plaats warmte
worden onttrokken aan een conventionele elektriciteitscentrale, door

dingen direct in de grond, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de
legd. Voor de aanleg van leidingen direct in de grond zijn geprefabri-
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buis, een PUR-schuim-isolatlelaag en een afschermmantel (corrosie) van

- 1.20 -

2-1.4. Energetisch in-/output schema

polyetheen.
Gezien de vele mogelijkheden van stadsverwarming met betrekking tot de

De aansluitlng van het distributienet op de hulslnstallatie is met twee
wa~tebron en de grootte van het verzorgingsgebled, wordt in de prak-

systemen mogelijk, namelijk:
- het directe systeem;

tijk ieder project afzonderlijk op energetische uitgangspunten beoordeeld. Dit geschiedt vaak inclusief de verschillende alternatieven. Bij

- het indirecte systeem.

dit onderzoek wordt slechts gén mogelijkheid onderzocht, welke repre-

Bij het directe systeem stroomt hetzelfde water dat zich in het dlstri-

sentatief kan worden genoemd voor het toepassen van stadsverwarming.

hutienet hevindt ook door de radlatoren van de verbrulkers.

Gekozen wordt voor een STEG-eenheid als warmtebron. Het verzorgings-

Het indlrecte systeem maakt gebrufk van een warmtewisselaar, die de

gebied omvat 7000 woningen (eqo), waarbij de woningsamenstelling be-

warmte uit het transportnet afgeeft aan het water, dat in het dfstributlenet van de huisinstallatle circuleert. Bij dit laatste systeem kan

waarden zijn hierbij Ii resp. 8 kWth. Voor de bepaling van de jaar-

de ~axlmale temperatuur van het water in het dlstributienet hoger zljn,

lijkse warmte-afgifte wordt voorts gerekend met 1300 vollast-stookuren.

waardoor leidingen met een kleine dfameter kunnen worden gebruikt. Bij

Het war~nteverbruik voor de tapwaterverwarming bedraagt ca. 9% van het

grotere systemen kan dit de extra kosten voor de warmtewisselaars compenseren. De stadsverwarmingssystemen worden momenteel voornamelijk

energiegebruik voor ruimteverwarming.

volgens dit indireete systeem uitgevoerd. Eet water heeft hierbij een

staat uit 70% eengezinswoningen en 30% meergezinswonlngen. De aansluit-

De warmtevraag is met bovenstaande uitgangspunten te berekenen op I00

aanvoertemperatuur van I00 tot 140 ~C, en een retour temperatuur van

GWh/jaar. Bij warmtelevering door de S~EG eenheid (in combinatie met
een hulpwarmte-centrale voor ca. 30% van de warmte) wordt hiermee 140

ea. 70 tot 90 ~C.

GWh/jaar elektriciteit opgewekt. Het maximaal gevraagde warmtevermogen
is, door ongelijktijdigheid in de vraag, lager dan de som van de aan-

2-1.2. Alternatieve mogelijkheden

sluitwaarden. Het vermogen bedraagt, bij een gelijktljdigheldsfactor

Als alternatieve mogelijkheden van stadsverwarming komen de installatie

van 75% voor een gebied dat groter is dan 4500 wooneenheden, la. 60

van de verbeterd- en hoog rendements CV-ketel en het toepassen van

MWth.

verbeterde woningisolatle in aanmerking. In hoeverre deze mogelijkheden

Worden voorgaande energlehoeveelheden teruggerekend naar de benodigde

concurrerend zijn ten opzichte van stadsverwarming is afhankelijk van
het beschouwde verzorgingsgebied.

hrandstofhoeveelheden (primaire energie) dan wordt het volgende schema
verkregen. In dit schema is een vergelijking gegeven tussen stadsverwarming (gv) en het toepassen van ~V-ketels, bij dezelfde energiebe-

2-1o3. Toekomstige ontwikkelingen 1990-2000

hoeften.
Uit het vergelijkingsschema blijkt dat door middel van stadsverwarmlng

Zoals bij de selectie van de cases is vermeld, zijn geen ingrljpende

een brandstofbesparing van 22% wordt gereallseerd (primalre energiebe-

ontwikkelingen met betrekking tot de techniek stadsverwarming te versparing), ten opzichte van het gV-systeem.
wachten. De huidige stand van de techniek is reeds uitgekristalliseerd,
waarbij nog slechts een geringe verbetering van de energetische uitgangspunten en de benodigde investeringen kan worden gerealiseerd.
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2-2.1. Investeringen

bedraagt ca. f. II0 miljoen (dit bedrag is nader gespeciflceerd in
Hoofdstuk 4).
Voor de rentabiliteitsberekening is het echter noodzakelijk de meerinvestering te weten ten opzichte van de referentie situatie, namelijk

woning. De aanleg en aansluiting op het gasdistributienet bedraagt
ea. f. 1500. Bij SV dieren echter aan de woning enkele voorzieningen te
ten. De kosten van deze aanpassing bedragen ca. f. 2300 per woning. Bij
S¥ resteerd dus ten opzichte van CV een positief saldo van f. 2200 per
min minder investering.

f. 95 miljoen, zijnde de kosten die aan de toegevoegde energiebesparen-

2-2.2. Besparingen
Schema 2-1.4.: Vergelijking brandstofverbruik bij stadsverwarming
(STEG) en CV-systeem.
2-2. RHNT*kBILITEIT

Uit het vergelijkingsschema in Paragraaf 1.4 blijkt dat bij SV een
besparlng van 20% op het (primair) energieverbrulk wordt verwezenlljkt,
of 94 GWh/jaar. (~gerekend naar m3 aardgas geeft dit een besp~ring van
10,7 miljoen m3 per jaar of een specifieke investering van f. 8,9/m~
bespaard aardgas a.e.

Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde
en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparlngen
en de exploitatlelasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding worden berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investering en rekening houdend met de energieprijsontwikkeling vanaf 1990
(zie rapportage rentabiliteit).
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2-2.3. E~ploitatielasten
De jaarlijkse bedienings- en onderhoudskosten van de verschillende
onderdelen van het stadsverwarmingssysteem zijn vermeld in de volgende

Jaar

--Kosten-Kapitaal Exploit.

tabel. Deze worden uitgedrukt als een percentage van de investering°

Onderdeel

Investering*
f mln

Leidingnet

25

HWK
STEG

%

f min

2,5

0,6

70

3
4

0,2
2,8

8

3

0,2

7

0nderstations

Onderhoudskosten/jaar

Opbrengst
TotaalBesparing

Energie

Winst
Saldo

i000 Guldens (1984)
1990

7.620

3.800

23.150

34.570

37.850

3.280

1991

7.620

3.800

23.890

35.310

38.700

3.390

2009

7.620

3.800

37.180

48.600

53.880

5.280

Gemid. 7.620

3.800

30.170

41.590

45.870

4.280

Tabel 2-2.4.: Kosten, opbrengst en winst
Totaal

II0

3,5

3,8

De gemiddelde totale kosten bedragen f. 41.590D000 per jaar, waarvan:
* Zie Hoofdstuk 2-4.
Tabel 2-2.3.: Onderhoudskosten

- kapitaalslasten (afschrijving en rente) : 18%
- exploitatie (bediening en onderhoud)
: 9%
- energiekosten (aardgas)
: 73%

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt bedragen de onderhoudskosten van

De gemiddelde totale opbrengst bedraagt f. 45.870.000 per jaar en wordt

het SV-systeem ca. f. 3,8 miljoen per jaar.

gerealiseerd door:
- besparingen op aardgas

2-2.4. Rentabiliteitsaanduiding

: f. 9.010.000
- besparingen op elektriciteit
: f. 36.860.000
Daar de opbrengsten meer dan kostendrukkend zijn~ wordt een gemiddelde

Bij de keuze van de prijspaden is uitgegaan van het tarief voor klein-

winst van f. 4.280.000 per jaar gerealiseerd.

verbruikers.
Op basis van de gegevens in Tabel 2-2.4 kan de kasstroom (voor fin~nTabel 2-2.4. geeft een overzicht van kosten, opbrengst en winst aan het
begin en aan het einde van de economische levensduur (20 jaar) van de

cierlngskosten) worden berekend. In de eerste twee jaar bedraagt zij
respectievelijk f. 10.900.000 en f. II.010.000. Eenvoudig kan nu worden

stadsverwarmingsinstallatie.

ingezien dat de totale investering van f. 95,000.000 ongeveer in 8,4
jaar wordt terugverdiend. De interne rentevoet ligt rond de 10,5%.
Wanneer een investeringspremie van 15% wordt ingecalculeerd~ bedraagt
de terugverdientijd 7,2 jaar en stijgt de interne rentevoet tot omstreeks 13%.
Bij invoer van een economische levensduur van 15 jaar daalt de rentabiliteit tot 8,4% terwijl de terugverdientijd op emstreeks 8,5 jaar komt
te liggen.
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Een belangrijk knelpunt bij investeringen in stagsverwarmingsprojecten
wordt gevormd door de llquiditeltsprohlemen welke zich in de aanloopfase vrijwel steeds voordoen. In de eerste 5 tot I0 jaar moeten aanzlenlijke financiële risico’s worden genomen, veroorzaakt door de hoge
investeringen in met name het distrlbutle-net, dat pas geleidelijk tot
volle bezetting komt. Tot dat moment is genagerd zijn de midgelen welke
via de cash-flow vrijkomen vaak niet toereikend om aan de directe verpllchtingen ten aanzien van aflossing en rentebetallngen op leningen te
voldoen. Daardoor moet extra vreemd vermogen worden aangetrokken waardoor de llqulglteltsposltie verder wordt verslechtert. Een gezonde
financiële start-situatie is dan ook onontbeerlijk.

deze case is behandeld, dan geeft dit potentieel een (meer)investerlngsomvang van Cd. f. 2,7 miljard.
2-4. LEVERINGSKARAKTERISTIEK
In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de behandelde case de aandelen in de investering zijn, onderverdeeld naar de volgende kenmerken:
- ontwerp;
- bouwkundige werkzaamheden;
- leverlng outillage;
- montage.

2-3. POTENTIEEL

Hierbij wordt de outillage voorzover van toepassing, nader verdeeld in
de post fabricage en assemblage door de leverende firma. Van de voor de

2--3.1. Theoretische mogelijkheden

assemblage benodlgde Inkoop c.q. toelevering wordt het dlrekte importaandeel van componenten opgegeven. Bij Inkoop van uit Nederland afkoms-

In de periode tot het jaar 2000 zal het woningbestang uit Cd. 4,5 mil-

tige componenten wordt tevens aangegeven door welke sector van het

joen woningen bestaan. Van git bestand komt ongeveer 1/3 deel planolo-

bedrijfsleven deze worden geproduceerd.

gisch in aanmerking om te worden aangesloten op een stadsverwarmingssysteem. Net technisch theoretisch potentieel bedraagt gerbalve 1,5
miljoen woningen.

2-3.2. gepalende factoren voor realisatie

De opgegeven leveringskarakteristiek betreft de complete leverlng en
installatie van een stadsverwarmingssysteem met een verzorgi~gsgebled
van 7000 woningen. De investering voor dit systeem bedraagt Cd. f. 110
miljoen~ waarbij per onderdeel de volgende investeringsopbouw is gevonden.

Als bepalende factoren voor het realiseren van stagsverwarmlng kunnen
worden genoemd:

Levering

Totaal

Bouw

- het toepassen van VR- en HR-ketels;

Onderdeel

f mln %

een efficiënter stookgedrag van de bewoners;
- de energieprijs (stijging);

STEG

70

64

Leldingnet
HWK

25

Outillage

w.v. Ned.

Installéren

- betere woningisolatie;

- het overheidsbeleid t.a.v, diversificatie en besparingen;
- de financieringsvormen en het rentepercentage.

2-1.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000

Onderstations
Totaal/Gem.

f min

f min

%

f min

f min

10,5

32,2

27,3

1,3

8,5

70
25

22,5

23

2,1

15,2

7

6

i,i

3,2

2,9

8

7

1,2

3,7

90
75

2,8

2,7
3~i

II0 i00

14,1

47,6

64

30,3

48,3

13

43

28

44

Rekening ho~dend met bovenstaande factoren wordt het realiseerbaar
potentieel voor stadsverwarming gesteld op 200.000 woningen (eq.).

Aandelen [%]

i00

Wordt dit opgedeeld in verzorglngsgebleden van 7000 woningen, zoals ~n

Tabel 2-4.: Leveringskarakteristiek
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De in Tabel 2-4 opgenomen bedragen respectievelijk percentages zijn
opgebouwd uit diverse karakteristlekeno De bouwkundlge werkzaambeden
bedragen 15% van de investeringen~ behalve voor het leldingnet, waarvoor 5% geldt. Gemiddeld bedraagt de bouw aldus 13%.
Van de totale outillage wordt 64% in Nederland gefabrlceerd of 28% van
de totale investering.
Bij de kosten van het installeren is 10% opgenomen voor het ontwerp en
34% voor de montage.
2-5. MA~KTVERHOUDING EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN
Het hoge aandeel binnenlandse levering wordt onder andere veroorzaakt
door het in Nederland in licentie fabriceren van delen van het leidingnet. Dit is een voorbeeld van een verschuiving van direkte import van
eomponenten naar import van know-how voor de eigen fabricage.
Gezien de huidige marktverhouding met nog slechts 15% direkte import
van de componenten voor stadverwarmingssystemen, is hierin geen grote
verschuiving te verwachten.
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ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERGIE INVESTERINGEN

ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERGIE INVEETERINGEN

TYPE

: STADGVERNARMING

CAGE~ 1,2

TEOHNIEK

: REF: AFSTANDSVERWARMING; GTADSVERWARMING

TYPE

: VR EV-KETEL

UNIT-GROOTTE~ 7000 WONING-EO ,1

UNIT-úROOTTE: 7000 WONING-EO ~I

ENERGIE

ENERGIE

IN-/OUTPUT

: ~EPARAATI 52~2 MLN M3; BV: 41~5 MLN M3 ,2

CABE~ 1.2 REF

IN-/OUTPUT i 12~4 MLN M3 ~2

LEVENEDUUR: 15 JR

RENTABIL. *

MARKT: F 430 MLN
LEVERIND
BOUWKUNDIO

13 PRC

OUT, IMPORT : 15 PRE
INSTALLEREN : 44 PRO
TOEK, MARKT : GEZIEN HUIDIGE MARKT MET OLECNTE 15 PRO IMPORT
ZIJN GEEN GROTE VERECHUIVINGEN TE VERWACHTEN

OPMERKINGEN

~~ 70 PRO EENGEZIN~ 30 PRO MEER~EZIN
*2 INEL TAPWATER

~ VOOR OITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

Techniek: AFSTANDSVERWAP~MING
Case 3 : Laagwaardige industri~le warmte

al een kleiner beschikbaar temperatuurverschil) maakt een grotere diameter van de transportleiding noodzakelijk en stelt daardoor grenzen

Als onderdeel van de techniek afstandsverwarming wordt in deze caserapportage de toepassing van laagwaardige industri~le rest- en afvalwarmte uitgewerkt, ten behoeve van eigen gebruik en voor externe leve-

De bestaande gasgestookte ketel kan blijven dienen voor bijstook bij

ring aan de sectoren diensten~ sport en recreatie.

piekbelasting en als reservebron in geval van een storing aan het warmtetransportsysteem of bij de warmtebron.

3-1. BESPARINGSTECHNIEK
3-1.2. Alternatieve mogelijkheden
3-1.1. Techniekheschrijving

Bij de beslissing om te investeren in een systeem voor afstandsverwarming dient een afweging plaats te vinden ten opzichte van de alternatleve mogelijkheden voor verwarming van rulmtes, ventilatielucht en
warm tap- en proceswater. Hierbij kan worden gedacht aan decentrale
systemen met warmte/kraehtkoppeling~ het toepassen van een warmtepomp*~
een convectierecuperator*~ een warmtewiel*~ een~ CV-ketel* of zonne¢ollectoren.
3-1.3. Toekomstige ontwikkelingen 1990-2000
Naast de toepasslng van de alternatieve mogelijkheden als energleleverende systemen is de continulteit van de afvalwarmtelevering op langere
termijn van groot belang. Met betrekking tot de techniek van de afstandsverwarming zijn geen ingrljpende ontwikkelingen te verwachteno
De huidige stand van de techniek is reeds ultgekristalliseerd, waarhij
nog slechts een geringe verbetering van de energetische uitgangspunten
en de benodigde investeringen kan worden gereallseerd.

3-1.4. Energetisch in-/output schema
Voor de jaren 199-2000 bedraagt de warmtevraag van een representatief
Figuur 3-i.I.: Principe laagwaardige industri~le warmte

afnamepunt, na doorvoerlng van diverse energlekostenbesparende maatre-

De toepassing van de techniek afstandsverwarming is beperkt tot het

gelen zoals het instellen vsn lagere ruimtetemperaturen gedurende de
nacht, 400.000 m3 aardgas per jaar.

systeem van een warmtewisselaar bij de warmtebron, een gelsoleerde
transportleiding en een warmtewisselaar bij de afnemer.

Zie caserapportages: Gasmotor-eompressie w.p., Convectlerecuperator,
Warmtewiel en HR CV-ketel.
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Bij aansluiting op afstandsverwarming met een voedingstemperatuur van

den dat er geen warmtevraag optreedt, moet dit door de bestaande koel-

40 °C (en een debiet van 70 m3/h) wordt cao 160.000 m~ aardgas be-

systemen weer worden opgenomen.

spaard. Dit is 40% van de jaarlijkse warmtevraag wat als basislast kan
worden geleverd.

De leverlngskosten van warmte worden verondersteld beperkt te blijven
tot een vergoeding van de te plegen investeringen voor de warmte-afname

De resterende warmtevraag moet door het bestamnde systeem geleverd

en de exploltatielasten door het bedrijf.

worden. Het elektrlclteitsverbruik is verwaarloosbaar~ omdat de afstand
tussen bron en afnemer in het algemeen kort is en het transport groten-

3-2.3. Exploitatielasten

deels door de bestaande circulatiepempen kan worden verzorgd. De warmteverllezen door het transport- en distrihutiesysteem bedragen ca. 3%.

3-2. ~ENTABILITEIT

Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt aehtereenvolgens de verzamelde
en/of herekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparingen
en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding wor-

De jaarlijkse bedienlngs- en onderhoudskosten van de gehele installatie
bedragen ca. 2% van de investering. Dit komt neer op f. 5.200 per
jaar.

3-2.4. Rentabiliteitsaanduiding
Bij de keuze van de prijspaden is uitgegaan van het tarief voor middenverbruik.

den berekend op basis van het huidige prijspell (1994) voor de investering en rekening houdend met de energieprijsontwikkeling vanaf 1990
(zie rapportage rentabiliteit).

Tabel 3-2,4 geeft een overzicht van de kosten~ opbrengst en winst aan
het begin en aan het einde van de economische levensduur (15 jaar) van
de installatie.

3-2.1. Investeringen
De investering voor het in deze case behandelde systeem voor warmte-

Jaar

--Kosten-Kapitaal Exploit.

transport en aanslultlng bedraagt ca. f. 260,000. Dit bedrag is nader

Energie

Opbrengst
TotaalBesparing

Winst
Saldo

Guldens (1984)

gespecificeerd in Hoofdstuk 3-4.
3-2.2. Besparln~en
In Paragraaf 3-1.4. is aangegeven dat het bespaarde aardgasverbruik kan
worden gesteld op 160.000 m3 per jaar. Uitgedrukt in energieprijzen van
1985 voor de categorie kleingebrulk is dit een energlekostenbesparlng

1990

25.050

5.200

86.290

116.540

143.820

27.280

1991

25.050

5,200

89o410

119.660

149.020

29.360~

2004

25,050

5.200

130.000

160.250

216.660

56.410

Gemid. 25.050

5.200

108.140

138.390

180.240

41.850

van ea f. 86.000/jaar.
Deze warmte wordt nu geleverd in de vorm van rest- of afvalwarmte door
bijvoorbeeld een nabijgelegen industrie of een vuilverbrandingsinstallatle. Leverlng van warmte door een bedrijf dient gezien te worden als
een alternatleve koelmogelijkheid van een rest-afvalwarmtestroom waarvoor binnen het bedrijf geen toepassing is te vinden, Het koelmedlum
komt dan via de afstandsverwarming afgekoeld weer terug, Voor de perio-

Tabel 3-2.4.: Kosten, opbrengst en winst

De gemiddelde totale kosten bedragen f. 138.390 per jaar, waarvan:
- kapitaalslasten (afsehrijving en rente) : 18%
- exploitatie (bediening en onderhoud)
: 4%
- energiekosten (aardgas)
: 78%

De gemiddelde totale opbrengst bedraagt f. 180.240 per jaar en wordt

3-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000

gereallseerd door besparlng op aardgas.
Het vaststellen van een potentieel voor de periode 1990-2000 is gezien

De opbrengst is meer dan kostendekkend zodat een gemiddelde wlnst vsn
f. 41.850 per jaar resulteerto
Op basis van de gegevens in Tabel 3-2.4 kan de kasstroom (voor flna~¢leringskosten) worden herekend. In de eerste twee jaar bedraagt zij

de hepalende f~ctoren voor realisatie niet eenvoudlg. ~oor deze stnd~e
zal worden aangehouden, dat er naar gestreefd wordt om ca. 30% of een
warmte hoeveelheid overeenkomend met 30 mln m3 aardgas middels afstsndsverwarming te leveren.

respectievel!jk f. 32.330 en fo 54.410. Eenvoudlg kan nu worden ingezien dat de totale investering van f. 260.000 in ongeveer 4,6 jaar kan

3-4. LEVERINGSF41RAKTERISTIEK

worden terugverdlend. De interne rentevoet bedraagt ca. 22%.
Wanneer een investeringspremie van 15% wordt ingecalculeerd~ daalt de
terugverdlentijd tot 4 jaar terwijl de interne rentevoet rond de 26%
komt te liggen.

In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de hehandelde case de aandelen in de investering zijn, onderverdeeld naar de volgende kenmerken:
- ontwerp;
- bouwkundlge werkzaamheden;

3-3. POTENTIEEL

- montage.
3-3.1. Theoretlsche mogel!~kheden

Hierbij wordt de outillage voorzover van toep~ssing, nader verdeeld in
de post fabricage en assemblage door de leverende fi~Tna. Van de voor de

Van de seetoren diensten, sport en recreatie komt een klein deel in

assemblage benodigde inkoop c.q. toelevering wordt het direkte importaandeel van componenten opgegeven. Bij iskoop van uit Nederland afkomstlge eomponenten wordt tevens aangegeven door welke sector van het

ratuurniveau van de aangeboden warmte van minlmasl 40 Og. Dit wordt

bedrijfsleven deze worden geproduceerd.

dient te zijn en da~ veelal g~n warmtebron aan ê~~ afnemer wordt ver-

De epgegeven leveringskarakteristiek bet£eft de complete levering en

bonden. Eet technlsch theoretisch potentieel komt mede gezien deze

installatie van een warmtetransportsysteem, een warmtewisselaar bij de
bron en bij de afnemer,

Levering

Totaa!

3-3.2. Bepalende factoren voor realisatie

Onderdeel

f.lO00 %

De beslissing om aam te sluiten op een afstandsverwarmingssysteem is

Bronaanslultlng
Leidingnet

~fhankelijk van de verlaging va~ de stookkosten, zowel Op de korte als
de lange termijn. Hierln is de ontwikkeling van de aardgasprljs een
belangrijke factor. Zoals bij de theoretische mogelijkheden is aangegeven, is voor lage temperatuur warmtetransport de afstand bron-afnemer

31
38

Bouw

Outillage

w.v. Ned.

f.lO00

f.1000

% f.1000

12

3~

75

28

30

5
12

33

25

12

61

37

75

2B

30

64

68

121

26

47

Afnemeraansl.

80
I00
g0

Totaal/Gem.

260 i00

29

i0~

I00

Ii

41

31

Installeren
f.1000

beperkt.
Aandelen [%]

Tabel 3-4,: Leverlngskarakterlstlek
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De in Tabel 3-4 opgenomen bedragen respectievelijk percentages zijn
opgebouwd uit diverse karakteristieken. De bouwkundige werkzaamheden
bedragen 15% van de investeringen, behalve voor het leidingnet, waar-

ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERIBERINB ENERGIE INVGSTERINBEN
TECHNIEK

: AFSTANDSVGRWARMING

TYPE

~ LAAGW. INDUST~IELE WARMTE

CASE: 1.3

SECTOR

: GEBOUWEN EN DIENSTEN

DOE :

voor 5% geldt. Gemiddeld bedraagt de bouw aldus 11%.
Van de totale outillage wordt 64% in Nederland gefabriceerd of 26% van
de totale investering.
Bij de kosten van het installeren is 10% opgenomen voor het ontwerp en
37% voor de montage.
3-5. MARKTVERHOUDING EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN

door het in Nederland in licentie fabriceren van delen van het leidingnet. Dit is een voorbeeld van een verschuiving van direkte import van
Gezien de huidige marktverhouding met nog slechts 15% import voor dit

OPMERKINGEN : ~i IVM BASIBLAST
~2 Bl~ LEVERINg VAN: 160.000 M3 AE/~R

VOOR UITGANSSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

4
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INVESTEREN IN ENERGIEKOSTENBESPARING

Detailrapportage bij het onderzoek naar de
leveranties door het Nederlandse bedrijfsleven

Te~hniek : CENTRALE VERWARMINGBKETKLB
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Inhoud

Selectie van de cases
Case I: de VR CV-ketel in individuele woningen
Case 2: de HR CV-ketel in gebouwen

Gebaseerd op informatie 1984/85

INLEIDING

Deze detail-projectrapportage beschrijft de bevindingen met betrekking
tot de techniek "Centrale verwarmingsketels". De rapportage maakt deel
uit van de projectrapportage in het kader van het project IEB:
Investeren in energiekostenbesparing zoals door het Energie Studie
Centrum is uitgevoerd.
Het hoofdstuk Selectie van de cases geeft een beeld van het keuzeproces
dat is doorlopen, om te komen tot de definitie van de nader te onderzoeken cases bij de techniek centrale verwarmingsketels.
De onderzoeksresultaten van deze cases zijn in deze detailrapportage
opgenomen in de hoofdstukken: - Besparingstechniek
- Rentabiliteit
- Potentieel
- Leveringskarakteristiek
- Marktverhoudingen en toekomstige mogelijkheden
De rapportage van de case wordt afgesloten met een documentatieblad,
met een samenvatting van de karakterisering van de energie-investering.

SELECTIE VAN DE CA~ES

Bij dit systeem wordt luch~ verhit en via kokers of huizen door de

Techniekoverzicht

woning in de vertrekken geblazen.
Luchtverhitters eventueel met warm~eterugwinningsunlts kunnen verdeeld
worden in twee groepen:
- direct gestookte luchtverhitters;

vertrekken in de woning te verminderen (dit geldt niet voor o~geveer
gasgestookte, lokale en i~dividueel regelbare verwarming is, als gevolg
van sterk gestegen stookkosten, de laatste jaren in collectief gestookte wijken en in flatgebouwen merkbaar.

- indirect gestookte luchtverhitters.
Bij de keuze van de luchtverhitter kunnen twee rendementsklassen worden
onderscheiden; eonventionele (vollast rendement 74% op bovenwaarde, 82%
op onderwaarde) en beter rendements luchtverhitters (vollast rendement
80% op bovenwaarde, 89% op onderwaerde).
Behalve het gebruiksrendement van de lueh=verhitter speelt ook het

geEsoleerd dat een centrale verwarmingsinstallatie overbodig wordt.

e~ergieverbruik van de ventilator ~en ~ie~ onhelangrijke rol. Dit energieverhruik is vooral afhankelijk van de ~fmetlngen van het luchtkan~lenstelsel~ van de hoeveelheid te transporteren lucht en van de bedrijfstijd. Deze bedrijfstijd is hoog, daar de ventilator voor een
goede werking permanent moe~ draaien. Bij de beter rendementsverhitter

ontwikkeling opgetreden die vooral gericht is op het verhogen van he~
gebruiksrendement ( het gemiddelde rendement over een jaar in de praktijksituatie). Door betere ketellsolatie, modulerende brander~~ betere
regeling van de luchttoevoer enz., zijn belangrijke rendementsverbeteringen bereikt (VR CV-ketel, deellastrendement 80% op bovenwa~rde).
Een laatste ontwikkeling betreft de zogenaamde HR CV-katel, dle in
eerste instantie ontwikkeld is door de Gasunie. Deze ketel heeft een
deellastrendement minimaal van 90% op bovenwaardeo Dit wordt onder

koeld dat condensatie opt~eedt. De waterdamp in rookgassen wordt dus
omgezet in condenswater. De hierbij vrijkomende verdampings- =.qo eenVoor bestaande conventionele ketels is het mogelijk het rendement te

cipe gelijk aan die van de e~tra warmtewisselaar bij een HR CV-ketel,
levert een ~endementsverbetering op van ca. I0 tot 15%.

is luchtverwarming.

ken door een hoog/laag toerenregeling toe te passen.
Bij verder opgevoerde isolatie van woningen en goede kierdlchtlmg word~
het aantrekkelijker een luehtverwarmingssysteem te kiezen. Combinatie
met gebalanceerde ventilatie en warmteterugwinnlng ligt dan voor de
hand (zie ook case: Lu~htve~warming in woningen).
In de grotere eenheden in de gebouwde omgeving komen naast bovengenoem-
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Toepassin~s~ebieden

Definitie relevante technieken/eases

Alle systemen die in het overzicht van de techniek zijn genoemd komen
in aanmerking voor plaatslng in woningen.

Omdat naar verwachting een groot deel van de markt zal worden bedlend

water c.v. lucht c.v. lokale verw.

door water c.v. installaties, zijn voor nadere 5estudering als cases
geselecteerd:
Case I: de verbeterd rendement (VR) CV-ketel, deellastrendement 80% op
bovenwaarde (90% op onderwaarde).

laag
verbruik

hoog
verbruik

Case 2: de hoog rendement (HR) gV-ketel deellastrendement 90% op bovenwaarde (circa 100% op onderwaarde),
De VR ~V-ketel zal het meest worden toegepast als warmtehron in indivi-

X
X
x

x

De plaatsing van vervangende systemen in de bestaande bouw zal worden
bepaald door de wens al of niet het wooncomfort te wijzigen, de noodzaak tot bouwkundige ingrepen en ook de hoogte van het energieverbruik.
Centrale luchtverwarming zal in de nieuwbouw vooral worden toegepast
indien hoge isolatie-normen worden gehanteerd; gebalanceerde ventilatie
en warmteterugwinning moeten dan tevens worden toegepast.

Toekomstige ontwikkelingen
De beschreven systemen zullen in de negentiger jaren in aanmerking
komen voor toepassing. Belangrijke rendementsverbeteringen zijn na de
stormaehtige ontwikkelingen van de laatste jaren niet te verwachten.
Het marktaanbod zal zich consolideren. Enige prijsdalingen kunnen worden verwacht,
Concurrentie van nieuw ontwikkelde systemen zoals warmtepompen is in
gerlnge mate te verwaohten in grotere eenheden binnen de gebouwde omgeving.

duele woningen. Het toepassingsgebled van }IR CV-ketels ligt wijd verbreid in de gehouwde omgeving.
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Techniek: CENTRALE VERWARMINGSKETELS IN DE GEBOUWDE OMGEVING

verbeterde warmtewisselaar gevoerd en verleat vervolgens~ evenals dit

Case I : De V~ CU-ketel io individuele wonlnge~

hij een conventionele ketel het geval is via een trekonderbreker~ de

De hierna volgende rapportage behandelt de case: de verbeterd rendement

ketel. Het resultaat van de verheterde warmtewlsselaar is dat de temperatuur van de rookgassen daalt van 180° g 260° 0 bij een conv. ketel
naar 130~ g 150° C bij een VR CV-ketel. Hierdoor stijgt het rendement

CV-ketel in indivld~ele woningen.

van 70 g 75% van een nieuwe conv. ketel tot maximaal 83% voor de VR
ketel.
1-1.2. Alternatieve mogelijkheden

I-I. gESPARINGSTECHNIEK

energierekening. Indlen een oude ketel wordt vervangen kan de besparing
stijgen tot 20%. Alternatieve mogelijkheden geven bekende, andere beIn Figuur I-I.I is het werklngsprlncipe van een VR CV-ketel weergege-

Hiertoe behoren de overgang op lokale verwarming of de installa~ie van

1-1.3. Toekomstige ontwikkelingen 1990-2000
De toekomstige ontwikkelingen zullen voora~ afhangen van de feiKelijke
ontwikkeling van de energieprijzen. Bij sterke st~jgingen zal er een
versch~iving in de vraag optreden naar HR gV-ketels en, misschien, naar
warmtepompen en zonnecollectoren.
De toepasbaarheld in kleinere wooneenheden neemt dan namelijk voor deze
technieken toe.

daling in de prijs (~0%) wordt mogelijk geacht bij massafagrlcage.
i-1.4. Energetisch in-/output schema

De verbrandingsluaht treedt bij de brander de k~tel in, wordt door de
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Het benuttingsrendement van het gas daalt tijdens bedrijf in deellast~
omdat daarbij extra verliezen gaan optreden. Afhankelijk van de scha-

tlger jaren niet re~el geacht vanwege:
i. De nu al aanwezlge overlap in aankoopprljzen per kWth ve~ogen.

kelfrequentie van de ketel en de water- en luchttemperaturen treedt
verlles op door de trek van een luchtstroom door de ketelo

2. De produktleverhouding in 1990-2000, waarbij conventlonele ketels
slechts in kleine serles zullen worden gebouwd en het voordeel van
massafabrlkage derhalve toevalt aan VR CV-ketels.

Omdat het stookgedrag van de eigenaar en de isolatlegraad van de woning
onveranderd worden verondersteld, zal bij iedere soort stookgedrag de
plaatslng van een VR CV-ketel leiden tot besparlng op de gasrekenlng
zoals boven is aangegeven.

3. De ontwlkkellngskosten van de VR CV-ketels inmiddels zullen zijn
terugverdlend.
4. De meerkosten van fabrlkage ten gevolge van het vergrote rookgaszijdlg verwa~d oppervlak (v.o.) en de verbeterde isolatie nu al,
anno 1984, met het prljsvers¢hll van fo 70 gedekt kunnen zijn.

1-2. P~ENTABILITEIT
Bovenstaande overwegende moet eigenlijk geconcludeerd worden dat er in
Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde
en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparlngen

de negentlger jaren geen prijsverschil tussen de twee keteltypen zal
bestaan. De IrR CV-ketel zal de standaard CV-ketel zijn.

en de exploitatlelasten. Hiermee kan een rentabiliteltsaandulding wor-

Uit conservatieve overwegingen is in deze "case-study" echter voorals-

den berekend op basis van het huidige prljspell (1984) voor de investe-

nog een prijsverschil van f. 70 gehandhaafd.

ring en rekening houdend met de energleprijsontwikkellng vanaf 1990
(zie rapportage rentabilltelt)~

1-2.1. Investeringen

ven thermisch vermogen van 15 kWth bedraagt f. 1870 ex BTW (inclusief
pompschakelaar).

1-2.2. Besparingen

Bij het vaststellen van de besparlng is uitgegaan van een nieuwe conventionele CV-ketel met een deellastrendement van 75%. De hesparing
door de VR CV-ketel bedraagt bij een warmtevraag van 1820 m3 a.e., 150
m3 gas per jaar.
Bij de definitie van het toepassingsgehied is uitgegaan van de sector

ex BTW (inclusief pompschakelaar).

woning8ouw. Hiervoor gelden de energletarieven van de categorie kleinverbruikers. Met hovenstaande besparing van 150 m3 per jaar wordt in
1985 op basis van een gasprijs van 53~9 ct/m3 een energiekostenbespa-

Het gerlnge verschil tussen beide ketels is het gevolg van de vrijwel

ring hereikt van f. 80 per jaar.

De prijs van een vergelljkbare conventionele CV-ketel bedraagt f. 1800

fdentieke gemiddelde aankoopprijs per kWth voor de op de markt zijnde
ketels van beide typen. De spreldlng in de prijzen per kWth laat zelfs
tio~~ele ketels de prijs van een pompschakelaar wordt geteld.

De kosten voor onderhoud van zowel de VR alswel de conv. 8V-ketel bedragen f° I00 per jaar. Meerkosten zullen derhalve niet ontstaan.
De economische levensduur van de installatie is gesteld op 15 jaar.

tin8en, bijvoorbeeld door installateurs~ de hier opgegeven prijsverDe hier gehanteerde prijzen wljken af van de bruto advlesprijzen die
door de fabrikanten worden opgegeven. De bruto prijsversehillen voor
conven~ionele en VR CV-ketels die daarult blijken worden voor de negen-
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1-3. POTENTIEEL

1-2.4. Rentabiliteltsaanduldlng

Bij de keuze van de prijspaden is uitgegaan van het tarief voor klein-

i-3.1. Theoretisehe mogelijkheden

verbruik.
In Tabel 1-2.4 is een overzi~ht gegeven van kosten, opbrengst en winst
aan het begin en aan het eind van de economische levensduur (i0 jaar)

De beschreven installatie is opgezet voor een woningtype met een jaarlijks verbruik van ongeveer 80 GJ (2500 m3). De markt voor deze installatie zal bestaan uit een vervangingsmarkt voor verouderde en vervroegd

van de VR-ketel.

afgesehreven installaties en verder uit de nieuwbou~markt tussen 1990
en het jaar 2000. Tot het potentieel voor de VR CV-ketel kan ook een
daar

--Kosten-Kapitaal
Exploit.

Energie

Totaal

Opbrengst
Besparing

Winst
Saldo

deel van de vervanging uit opgeheven blok- en wijkverwarmingssystemen
worden gerekend.

Guldens (1984)
1990
1991

Indien, mede in verband met de vervroegde afschrijving, de vervangings-

9,07

nihil

nihil

9,07

83,70

74,63

9,07

nihil

nihil

9,07

86,~6

77,29

markt wordt bepaald dan omvat deze de woningen gebouwd tot 1983, het
jaar waarop VR CV-ketels sterk in opkomst kwamen. In totaal 240.000
eenheden.
De vervangingsmarkt voor wijk- en bloksystemen is moeilijker te schat-

1999

9,07

nihil

nihil

9,07

107,72

98,65

Gemid.

9,07

nihil

nihil

9,07

95,71

86,64

ten. Zij is gesteld op I0.000 eenheden.
Het aantal nieuw te bouwen woningen in 1990-2000, verminderd met het

Tabel i-2.4.: Kosten, opbrengst en winst

aantal grotere eenheden waar een HR-ketel de voorkeur verdient en tevens verminderd met het aantal uitstekend gelsoleerde en energiearme

De gemiddelde totale kosten bedragen f. 9,07 per jaar, waarvan:

woningen, waar lokale of luchtverwarming geplaatst zal worden, is geraamd op 400.000 woningen zljnde minder dan de helft van de totale

- kapiaalslasen (afschrijving en rente) : 100%
- exploitatie (bediening en onderhoud)

: nihil

geraamde nieuwbouw in de jaren 1990-2000.
Het totale potentieel is hiermee 650.000 wooneenheden.

De gemiddelde totale opbrengst bedraagt fo 95,71 per jaar en wordt
gerealiseerd door besparing op aardgas. Zij overtreft ruimschoots de
kosten zodat een gemiddelde winst van f. 86,64 per jaar resulteert.

1-3.2. Bepalende factoren voor realisatie
Indien de economische vooruitzichten de komende jaren niet sterk veran-

Op basis van de gegevens in Tabel 1-2.4 kan de kasstroom (voor finan¢ieringskosten) worden berekend. In de eerste twee jaar bedraagt zij
respectievelijk f. 83,70 en f. 86,36. Ge~kkelijk kan nu worden inge-

deren, zal het theoretisch potentieel grotendeels in een gerealiseerd
marktaandeel kunnen worden omgezet. Het aandeel van de alternatleve
mogelijkheden in deze marktsector is gesteld op 30%.

zien dat de totale meerinvestering van f. 70 in 0,g jaar zal zijn terugverdiend. De interne rentevoet van de meerinvestering bedraagt ca.

1-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000

122%.
Rekening houdend met het theoretisch potentieel en de opmerkingen uit
Paragraaf 1-3.2, ontstaat een markt van 450.000 eenheden.

1-4. LEVERINGSKAI~%KTERISTIEK

De bedragen in Tabel 3.4 zijn exclusief BTW. In de post outillage is,

In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de behandelde case de aan-

indien niet standaard geleverd, een pompschakelaar opgenomen.
Bij het opstellen van de posten is uitgegaan van een vervangingsinstal-

delen in de investering zijn, onderverdeeld naar de volgende kenmerken:

latie zodat bijvoorbeeld gebruik kan worden gemaakt van bestaande rookgasafvoerkanalen. Bouwkundige kosten worden dan ook niet voorzien.

- ontwerp;

St!lzwijgend is hierbij tevens verondersteld dat geen maatregelen

- houwkundlge werkzaamheden;
- levering outillage;

hoeven te worden getroffen ter vermiJding van rookgascondensatie in het
afvoerkanaal.

- montage.
Hierbij wordt de outillage voorzover van toepasslng~ nader verdeeld in

1-5. MARKTVERHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN

de posten fabrikage en assemblage door de leverende firma. Van de voor
de assemblage genodigde Inkoop c.q. toelevering wordt het dlrekte import-aandeel opgegeven. Bij inkoop van uit Nederland afkomstige componenten wordt tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven
deze worden geproduceerd.
De hier behandelde leveringskarakteristiek betreft de complete levering
en installatie van een VR CV-ketel zoals in Paragraaf 1-2.1 is aangegeven. Bij het vaststellen van de rentabiliteit van de installatie is het
alternatief van een conventionele CV-ketel opgevoerd. De leveringskarakteristiek hiervan is identiek aan die van de VR CV-ketel zodat de
procentuele opbouw van de leveringskarakteristiek in onderstaande tabel
tevens geldig is voor de meerinvesteringen.

Posten

Totaal
bedrag
guldens

Binnenlandse
toelevering
%

guldens

%

1120

6O

400

20

750

40
400

20

Begeleiding
Bouwkundige

0

Werkzaamheden
Outillage
Installeren

Totaal

1870

I00

Tabel 1-4.: Leveringskarakteristiek complete installatie.

Hoofdstuk 1-4 is gepresenteerd zich in de toekomst significant zou
land in de Nederlandse ontwerpen en eventueel via licenties in de in-
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ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARANTERISERINS ENERGIE INVESTERINGEN
TECHNIEK

: CENTRALE VERWARMINGS KETEL

TYPE

: VR CV-KETEL

ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERGIE INVESTERINGEN

CASE:

TECHNIEK

: REF: CENTRALE VERWARMINSS KETEL; VR CV-KETEL

TYPE

: CONVENTIONELE OV-KETEL

CASE: 2.1REF

UNIT-SRDûTTE: 15 K~TH NETTO

UNIT-GROOTTE: 15 KWTH NETTO

ENERSIE

ENERSIE

IN-/OUTPUT : RENDEMENT: $3 PRO VAN GOVENWAARDE

IN-/OUTPUT

RENDEMENT: 75 PRO VAN BOVENWAARDE

ENERGIEBESP,: 150 M3 $i

ENERGIEBESP~

NVT

EDúNOMIE

ECONOMIE
INVESTERIN~

~ 1800

EXPLOITATIE

F 100

LEVENSDUUR: 10 JR

RENTABIL. ~ : NVT
MARKT
POTENTIEEL

MARKT
650.000 EENHEDEN

POTENTIEEL : NVT
MEER-MARKT: F 32 MLN

REALISATIE ~ 450.000 EENHEDEN

LEVERING

LEVERING

BOUWKUNDI~ : 0 PRO

BOUWKUNDIG ~ 0 PRC
OUTILLAGE NL: 50 PRC

OUT. IMPORT : 0 PRO

OUT. IMPORT : 0 PRC
INSTALLEREN : 40 PRO
TOEK. MARKT ~ NVT

OPMERKINGEN : ~I HET ZIET ER NAAR UIT DAT DE VR CV-KETEL DE ALS
REFERENTIE GEBRUIKTE CONVENTIDNELG CV-KETEL
VOLLEDIG ZAL VERDRINGEN
VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

OPMERKINGEN :

$ VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

MARKT: F BIO MLN
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Te~hniek: CENTRALE VgRWARMINGSKETELS IN DE GEBOUWDE OMGEVING

eerste en tweede warmtewlsselaar gevoerd en verlaat de ketel met behulp

Oase 2 : De HR CV-ketel in gebouwen

van een ventilator. Specifiek voor de HR OV-ketel zijn de twee warmtewlsselaars waar condensatie van de waterdamp in de rookgassen wordt
geforceerd en de ventilator die, hij het ontbreken van voldoende na-

De hierna volgende rapportage behandelt over de case: de hoogrendement
CV-ketel. De ketel heeft veelal een vermogen groter dan 20 kWth en kan
worden geplaatst in grotere woningen, kan~oren en dienstengebouwen.

tuurlijke trek in de diepgekoelde rookgassen, voor de afvoer zorg
draagt. Door het vrijkomen van een groot deel van de condensatiewarmte
van de waterdamp stijgt het deellastrendement vmn de HR CV-ketel tot

Hiernaast zal hij worden geplaatst naast geavanceerde verwarmingssys-

boven de 90% op bovenwaarde, oftewel tot rond de 100% berekend op de

temen zoals WKK-installaties of warmtepompen die op economische gronden

onderwaarde van het aardgas.

slechts een deel van de benodigde warmte leveren (zie de detailrapportages warmtepompen en W~).

2-1.2. Alternatieve mogelijkheden

2-1. BESPARINGSTECHNIEK

Alternatieven voor de verwarming met een HR CV-ketel bestaan in de vorm

2-1.1. Techniekbeschrijving

van luchtverwarming al of niet gecomhineerd met klimaatheheerslng. Dit
wordt vooral in grote gebouwen~ kantoren e.d.
toegepast.
De NR CV-ketel kan mogelljkerwijs voor een deel worden verdrongen door

In Figuur 2-1.1 is het werkingsprincipe van een eenvoudige HR CV-ketel
weergegeveno

geavaneeerde technieken zoals luchtverwar~~ing ~et WTW~ warmtepompen,
WKK installaties en zonnecollectoren. Veelal zullen deze technieken
echter slechts aan een deel van de warmtevraag kunnen voldoen~ zodat
hierbij een potenti~le markt voor de HR OV-ketel overblijft. In het
geval van warmtepompen gelden dan zeker nog additionele eisen, zoals
bijvoorbeeld voor grote systemen reserve capaciteit. De rentabiliteit
vsn deze meerinvestering in een HR CV-ketel wordt dan echter wel gedrukt door het feit dat bijvoorbeeld slechts 50% van de benodigde energie daadwerkelijk door de NR 0V-ketel wordt geleverd.

2-1.3. Toekomstige ontwikkelingen 1990-2000

De toekomstige ontwikkelingen zullen vooral afhangen van de feitelijke
ontwikkeling van de energieprijzen. Bij sterke stijgingen zal er een
verschuiving optreden naar de toepassing van geavanceerde technieken in
de grotere gebouwen, maar deze verkleining van de markt wordt wellicht
gecompenseerd door een groei van de markt voor de kleinere vermogen HR
CV-ketel, ten koste, dan weer, van de markt voor VR CV-ketels. Een
Figuur 2-1.1.: Werkingsprincipe HR CV-ketel
De verbrandingslucht treedt bij de brander de ketel in, wordt door de

prijsdaling zal een gunstig effect op de marktomvang uitoefenen.
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2-1.4. Energetisch in-/output schema

= f. 335 besparing op energiekosten bereikt.

Het energetisch in-/output schema is eenvoudig. Wordt de waarde van de

2-2,3. Exploitatlelasten

ingaande gasstroom gesteld op 100% dan bereikt 90-92% hiervan het te
verwarmen ketelwater. Het ontbrekende percentage gaat verloren met de
warme rookgassen (30 g 85
Het rendement van de HR OV-ketel is afhankelijk van de mate waarin de

De kosten voor onderhoud van de HR CV-ketel en de referentie CV-ketel
worden gelijk gesteld. Meerkosten zullen derhalve niet ontstaan.
De economische levensduur van de installatie is gesteld op 15 jaar.

waterdamp wordt gecondenseerd. Dit is sterk afhankelijk van de temperatuur van het retourwater.

2-2. P£ENTABILITEIT

2-2.4. Rentabillteitsaanduidin$

Bij de keuze van de prijspaden is ultgegaan van het tarief voor middenverbrulk.
In Tabel 2-2.4 is een overzicht gegeven van kosten, opbrengst en winst

Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde
en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparingen
en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding wor-

aan het begin en aan het eind van de economische levensduur (I0 jaar)
van de meerinvestering in de HR-ketel.

den berekend op basis van het huidige prijspeil (1904) voor de investering en rekening houdend met de energieprijsontwikkeling vanaf 1990
(zie rapportage rentabiliteit).

Jaar

Kapitsal

--Kosten-Exploit.

Energie

Totaal

Ophrengst
Besparin8

Winst
Saldo

Guldens (1984)
2-2.1. Inveìteringen
168,36

nihil

nihil

168,36

311,04

142,68

1991

168,36

nihil

nihil

168~36

322,29

153,93

De prijs van een vergelijkbare conventionele CV-ketel (referentie case)
bedraagt f. 2200. Van belang voor de prijs van de installaties en der-

1999

168,36

Gemld.

168,36

nihil
nihil

nihil
nihil

168,36

halve voor de meerinvestering is de vraag of maatwerk wordt verlangd of

412,32
361,68

243,96
193,32"

daarentegen kwantumkortingen kunnen worden bedongen bij de bestelling
van een aantal installaties.

Tabel 2-2.4.: Kosten, opbrengst en winst

2-2.2. Besparlngen

De gemiddelde totale lasten bedragen f. 168,36 per jaar, waarvan:

1990
De investering voor een compleet geplaatste HR CV-ketel is bepaald voor
een thermisch vermogen van 30 kWth, en bedraagt f- 3500.

Bij het vaststellen van de besparing is er vanuit gegaan dat de nieuwe
(referentie) conventionele CV-ketel 5200 m3 aardgas per jaar verbruikt.
De besparing door de HR CV-ketel is dan 865 m~/jrDe ~IR CV-ketel wordt toegepast in de utiliteitsbouw- Hiervoor gelden de
energietarieven van de categorie kleinverbruikers. Uitgedrukt in gasprijzen van 1985 wordt door toepassing van deze ketel 865 m3 g 53,9 ct

168,36

- kapitaalslasten (afschrijving en rente) : 100%
- exploitatie (bediening en onderhoud)
: nihil
De gemiddelde totale opbrengst bedraagt f. 361,68 per jaar en wordt
gerealiseerd door besparing op aardgas. Daar zij de kosten ruimschoots
overtreft, resulteert een gemiddelde winst van f. 193,32 per jaar.
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Op basis van de gegevens in Tabel 2-2.4 kan de kasstroom (voor financieringskosten) worden berekend. In de eerste twee jaar bedraagt zij
respectievelijk f. 311 en f. 322. Op eenvoudige wijze kan nu worden
ingezien dat de totale investering van f. 1300 in omstreeks 4,0 jaar
zal worden terugverdiend. De interne rentevoet bedraagt ca. 23%.

Toepassing

Aantal
eenheden

Wanneer een investeringspremie van 15% wordt ingecalculeerd resulteert

Gevraagd vermogen
per eenheid
kWth

Totaal

MWth

een terugverdlentijd van 3,4 jaar en een interne rentevoet van
28% ¯

Individuele (grotere) woningen
- vervanging
8.000
- nieuwbouw
13.000

30
20

240
3OO

- vervanging
- nieuwbouw

12
I0

600
7.000

2-3. POTENTIEEL
2-3.1. Theoretische mogelijkheden
De potenti~le markt voor gR CV-ketels ligt bij warmtevragen groter dan
90 GJ (gasverbrulk > 3000 m3/jr).
Aan de bovenkant zal de markt in de gebouwde omgeving afgegrensd worden
door kllmaatregelende apparatuur waarin al of niet geavanceerde WKKinstallaties of warmtepompen zljn opgenomen. Dit treedt op bij grotere

Kleinschallge kantoren
(< 5000 m2)
- overheid
- dienstencentra
- nieuwbouw
Voortgezet onderwijs
- vervanging
- nieuwbouw

50.000
700.000

1.000.000 m2
1.500.000 m2
800.000 m2

800
200

woningcomplexen~ kantoren en dienstencentra.
In onderstaande tabel is de potenti~le markt voor vervanging en nleuwbouw dn deze sectoren weergegeven uitgedrukt in eenheden van 30 kWth.
In de tabel zijn de verwaehtingen omtrent energiezulnige bouw verwerkt.

Kleinere ziekenhuizen
(< 200 bedden)
- vervanging
- nieuwbouw

I00 kW/m2xl03
50 kW/m2xl03
40 kW/m2xl03

I00
75
32

450 kW/school
400 kW/school

360
80

1 MW/Zkhs.

Bejaardentehuis
- vervanging
- nieuwbouw

500
500

I MW/tehuis
0,7 MW/tehuis

500
350

Winkelcentra
- vervanging
- nieuwbouw

200
i00

0,5 MW/centra
0,3 MW/centra

i00
35

Hotels
- vervanging
- nieuwbouw

700
p.m.

0,5 MW/hotel

350

Zwembaden
- vervanging
- nieuwbouw

I00
p.m.

750 kW/bad

75

Totaal potentieel

Tabel 2-3.1.: Potentigle markt voor HR CV-ketels.

10.200
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Uit voorgaande tabel blijkt dat het totale theoretische potentieel voor
ketels met het referentieve~ogen van 30 kWth in totaal ruim 350.000
een~leden beslaat.
2-3.2. Bepalende factoren voor realisatie

karakteristiek hiervan is identiek aan die van de NR CV-ketel zodat de
percentuele ophouw van de leveringskarakteristlek is onderstaande tabel
tevens geldig voor de meerinvesteringen.

Posten

Totaal
bedrag

Binnenlandse
toelevering

Het gerealiseerd poten~iëel voor HR CV-ketels zal bij het berekend

guldens

%

guldens

%

rendement praktisch uitsluitend afhangen van de Bereidheid tot investeren bij de eigenaar van het gebouw. Het aandeel van de alternatleve

0ntwerp en

mogelijkheden is gering te achten, indien zich geen spectaculaire ont-

Begeleiding

wikkelingen in de prijs van energiedragers voordoen.

Bouwkundige

p.m.

0

Werkzaamheden

2-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000

Outillage
Installeren

de verwachtingen omtrent een zeker economisch herstel (1990-2000) wordt
de realisatie van 250.000 eenheden mogelijk geacht.

Totaal

2625
875

3500

75

875

25

875

25

25
I00

Tabel 2-4.: Leveringskarakteristiek eomplete installatie.
2-4. LEVERINGSKAILkKTERISTIEK
Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW. In de post outillage is,
In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de behandelde case de aan-

indien niet standaard geleverd, een pompschakelaar opgenomen.
delen in de investering zijn, onderverdeeld naar de volgende kenmerk-

ontwerp;
- bouwkundfge werkzaamheden;
- leverfng outillage~
- montage.

Bij het opstellen van de posten is uitgegaan van een vervangingsinstallatie zodat bijvoorbeeld gebruik kan worden gemaakt van bestaande rookgasafvoerkanalen. Bouwkundige kosten worden dan ook niet voorzien.
Stilzwijgend is hierbij tevens verondersteld dat geen maatregelen be~
hoeven te worden getroffen ter vermijding van rookgascondensatie in het
afvoerkanaal.

Hierbij wordt de outillage voorzover van toepasslng~ nader verdeeld in
de posten fahrikage, assemblage door de leverende firma. Van de voor de

2-5. MAEKTVERHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKBEDEN

assemblage benodigde tnkoop e.q. toelevering wordt het direk~e importaandeel opgegeveno Bij inkoop van uit Nederland afkomstige eomponenten

Er zijn geen redenen aan te geven waardoor de marktverhouding die in

wordt tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven deze

Hoofdstuk 2-4 zijn gepresenteerd zich in de toekomst significant zou

worden geproduceerd.

wijzigen. Net kan worden aangenomen dat ontwikkelingen in het buiten-

De hier behandelde leveringskarakterlstlek betreft de complete levering

land in de Nederlandse ontwerpen en eventueel via licenties in de in-

en installatie van een HR CV-ketel zoals in Paragraaf 2-2.1 is aangege-

stallaties worden overgenomen.

ven.

Bij het vaststellen van de rentabiliteit van de installatie is het
alternatief van een conventionele CV-ketel opgevoerd. De leverings-

- 2.25 -

- 2.26 -

ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERGIE INVESTERINGEN

ENERSIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERGIE INVESTERINGEN

TECHNIEK

: CENTRALE VERWARMINSS KETEL

TECHNIEK

: REF: CENTRALE VERWARMINGS KETEL; HR CV-KETEL

TYPE

: HR CV-KETEL

CASE~ 2.2

TYPE

~ CONVENTIONELE SV-KETEL

SECTOR

: GEBOUWEN

DOC :

CASE: 2.2 REF

7

UNIT-SROOTTS: GO KWTH NETTO
ENERGIE
IN-/OUTPUT : RSNDEMSNT: 75 PRC VAN BOVENWAARDE
ENERGIEBESP.~ NVT
ECONOMIE
INVESTERING ~ p 2200
EXPLOITATIE : F i00

LEVENSDUUR: 10 ~R

RENTABIL~ ~ : NVT
MARKT
POTENTIEEL : NVT
REALISATIE : 250.000 EENHEDEN
LEVERING
BO~WK~NDIS : 0 PRS
OUTILLAGE NL: 60 PRS
OUT. IMPORT : 0 PRS
INSTALLEREN : 40 PRC
TOEK. MARKT ~ NVT

OPMERKINGEN :

VOOR UIT8ANSSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

OPMERKIN~EN

~ VOOR UITGAN~SPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

MARKT: F 550 MLN

- 2.27 -

LITERATUURVERWIJZING

- Marktonderzoek naar toepassingsmogelijkheden voor kleine warmte/
kracht-installaties en warmtepompen in niet industri~le sectoren deel
Krekel van der Woerd en Wouterse, Rotterdam 1984.
- Een vergelljkend onderzoek naar kwaliteit en eigenschappen van c.v.
toestellen.
Stichting vergelijkend warenonderzoek (V.W.0.) nr. 169, Den Haag,
november 1983.
- Ketelwegwijzer, Brochure SVEN.
- Handleiding optimale woningverwa~ing.
Studiegroep optimale woningverwarming.
Centrum voor energiebesparing, Delft 1982.
- Basisonderzoek aardgas kleinverbruik (BAK) 1983.
Minderhoud en Zwetsloot, Gas nr. 49 april 1984.

W. Dijkhof, Klimaatbeheersing 13 (1984), nr. 4.

BO-84/542/EB

- 2.28 -

ENERGIE STUDIE CENTRUM

INVESTEREN IN ENERGIEKOSTENBESPARING

Detailrapportage bij het onderzoek naar de
leveranties door het Nederlandse bedrijfsleven

Techniek

: ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW

Rapporteurs: H. Boswinkel
F.G.N. van Wees

Inhoud

Selectie van de cases
Case I: Luchtverwarming in woningen
Case 2: Energiezuinige kantoorgebouwen

Gebaseerd op informatie 1984/85

INLEIDING

Deze detail-projectrapportage beschrijft de bevindingen met betrekking
tot de techniek "Energiezuinige nieuwbouw". De rapportage maakt deel
uit van de projectrapportage in het kader van het project IEB: Investeren in energiekostenbesparing zoals door het Energie Studie Centrum
is uitgevoerd.
Het hoofdstuk Selectie van de cases geeft een beeld van het keuzeproces
dat is doorlopen, om te komen tot de definitie van de nader te onderzoeken cases bij de techniek energiezuinige nieuwbouw.
De onderzoeksresultaten van deze cases zijn in deze detailrapportage
opgenomen in de hoofdstukken: - Besparingstechniek
- Rentabiliteit
- Potentieel
- Leveringskarakteristiek
- Marktverhoudingen en toekomstige mogelijkheden
De rapportage van de case wordt afgesloten met een documentatieblad~
met een samenvatting van de karakterisering van de energie-investering.

3.3 -

SELECTIE VAN DE CASES

Techniekoverzicht

-3.4-

Van groot belang bij de ontwikkeling van concepten is een hoog niveau
van uitvoering in de bouw tijdens het (toekomstfg) introductiestadium.
Daartoe is nodig - naast een verscherpt toezicht in de bouw en gerichte

Het systematisch terugdringen van het energiegebruik in woningen en

scholing - dat nieuwe produkten en technleken worden ontwikkeld, die

gebouwen is in ons land momenteel volop aan de orde. Energiekosten
hebben i~ers in toenemende mate een ongewenst effect op de woonlasten

minder gevoelig zijn voor fouten en tekortkomlngen in de uitvoering.

van de bevolking en de exploitatieresultaten van bedrijven. Om dit te
realiseren is in ieder geval daartoe meer nodig dan beperking van het

leiden tot verhoging van de kwaliteit van zowel produkten als bouwwijzen die daarbij worden toegepast.

verbruik aan fossiele brandstoffen.

Kenmerkend voor de te~hnlek van energlezuinig ontwerpen is de onder-

De ontwikkeling en praktijkbeproevlng van concepten zal dus ook moeten

llnge samenhang tussen:
Verdergaande energiebesparing blijkt voor alles een optimalisatieprobleem te zijn. Daarom zal de ontwikkeling van nieuwe energiebesparende
systemen slechts dan het vooruitzicht bieden op suhstantiële besparlng,
indien deze wordt gericht op de ontwikkeling van concepten bestaande

- Beperking van de energlebehoefte van een (combinatie van) woning(en)
en/of gebouw(en).
- Verbetering van reeds bekende, of toepassing van nieuwe installatieen/of energlevoorzienlngssystemen.

uit optimale combinaties van (stede)bouwkundige besparingsmaatregelen

- Het gericht inspelen op toepassingsvoorwaarden vanuit de (toe-

met nieuwe (of verheterde)installatie- en energievoorzieningssystemen

komstige) gebruiksslstuatie.
- Het benutten van passieve zonne-energie (denk bijvoorbeeld aan guns-

die inspelen op voorwaarden vanuit het gebruik.
De belangrijkste voorwaarde vanuit het gebruik -in hoge mate besllssend
voor het welslagen van een concept op grote schaal- is, dat zo’n concept de woon- c.q. exploitatielasten verlaagt (bij gelijkblijvend com-

tlge plaatslng der ramen).
- Het "compartimenteren" en "zoneren" van woning en gebouw, door plaatsing van de "warme" functies op het zuiden en de "koude" op het noor-

Ontwikkeling en optimalisatie van een concept moeten dus zijn gericht

den.
- Het zo compact mogelijk bouwen.

op een zo gunstig mogelijke verhouding tussen woon- respectievelijk

- Het tegengaan van afkoeling als gevolg van uitstraling door het aan-

exploitatiekosten en energiekosten. De veronderstelling van gelijkblijvend comfort is essentieel, i~ers een grote energiebesparing en ook

brengen van isolerende luiken.
- Het zorgvuldig dlchten van huizen (tochtportalen).

woonkostenverlaging kan worden bereikt door slecht lokaal gén of twee

- Het voorkomen van koude bruggen.

vertrekken in een woning te verwarmen. Inherent hieraan is dan een

- Het verhinderen van condensproblemen.

teruggaan in "comfort" naar de vijftlger jaren.

Of bij verschillende combinatles van bovenstaande ker~merken fn het

De ontwikkeling van concepten voor woningen en gebouwen dwingt tot

gebouw (woning) ook de woonkosten dalen zal in de praktijk van geval
tot geval moeten worden beoordeeld.

fort).

een zorgvuldige afstemming op elkaar van ruimtelijke ordenings- en
energievoorzieningsmaatregelen. Dit vergt nader onderzoek naar samen-

Praktisch zeker is, bijvoorbeeld, dat de investeringen in luiken in

hangen en mogelijke wisselwerking tussen ruimtelijke inrlchtlng en

energle-arme woningen onafhankellJk van het gebruik dat de bewoners

energievoorziening.

ervan maken, niet zullen renderen.

3.5

Toepassingsgebied
De combinatie van geavaneeerde energievoorzieningssystemen met technische en archite~tonlsche maatregelen kan worden toegepast in praktisch alle nieuwbouw. Uitzonderingen lijken voorlopig winkels en
ziekenhuizen te zijn vanwege de zeer specifieke gebruikseisen.

Toekomstige ontwikkelinsen

Energie-arm/zuinig ontwerpen staat nog in de kinderschoenen. Een Nationaal Onderzoeksprogramma Proefprojecten Rationeel Energiegebruik Gebouwde Omgeving (PREGO) is in uitvoering; enkele objecten zijn inmiddels gerealiseerd. Evaluaties van de verkregen resultaten zijn echter
nog niet beschikbaar. Verwacht kan worden dat aan het eind van de tachtiger jaren een aantal ontwerpregels en gouwtechnieken zullen zijn
uitgekristalliseerd. De toepassing van deze regels en technieken in de
negentiger jaren zal volledig afhangen van de bereikbare rentabiliteit
in het licht van de dan gerealiseerde en de dan verwachte verdere ontwikkeling van de energieprijzen.

Definitie relevante technieken/cases
Omdat voor een groot aantal sectoren van de gebouwde omgeving relevante
gegevens ontbreken; zo zijn bijvoorbeeld in proefprojecten praktijkervaringen met de besparingen nog niet verkregen e.q- onvoldoende geëvalueerd of, bijvoorbeeld, ontbreekt inzicht in de bouwteehnlsehe meerkosten. Als case is daarom gekozen voor een belangrijk technisch onderdeel van energiezuinige woningbouw~ te weten:
Case I: Luchtverwarming in woningen
Case 2: Energiezuinige kantoorgegouwen is gebaseerd op een inmiddels
enkele jaren bestaand pand waaraan het PP~EG0-predikaat is verleend.
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Techniek: ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW

Naast de gebruikelijke kanalen en ventilatoren voor de luchtverdeling

Case 1 : Luchtverwarming

i~ de woning is er een warmteterugwinnings-unit opgenomen om tot een
energiekostenverlagende installatie te komen.

De hierna volgende ~apportage handelt over de case energiezuinige
nieuwbouw. Hierin wordt het energiezuinige karakcer bereikt naast een
goede isol~tie~ door het installeren van een luchtverwarmingssysteem.

i-i. BESPARINGSTECHNIEK

1-1.2. Alternatieve mogelijkheden
Energiezuinige bouw kan op een groot aantal manieren worden gereallseerd. Zoals bij de "Selectie van de cases" is uiteengezet~ is deze
geschreven case een van de meest representatieve, die in de huldlge
wijze van woningbouw kan wordes gereallseerd, zo~der con~essies te doen
aan de bewoonbaarheid.
Naast het luchtverwarmingssysteem zljn er ook systemen heschlkbaar o~

Bij de toekomstige goed ge~soleerde en kierdichte woningen gaat de

tot een energiekosteobesparlng te komen. Te denken valt aan de absorp-

klimaatco~ditionering ee~ grote rol spelen in verband met de vochthuis-

tie warmtepomp. In de desbetreffende caserapportage wordt echter een

houding van de woning. DiT wordt in eerste instantie bereikt door het

slechte rentabiliteit aangetroffen.

~oepassen van een gebalaneeerd ventilatiesysteem*. Wordt deze tendens
doorgetrokken~ dan ligt het voor de hard de ventilatie te combineren
met het verwarmingssysteem. De warmte in de rookgassen va~ de centrale

Op het gebied van de toepassing van luchtverwarmi~g wordt naast het

verwarmingsbron en de geiser worden hierbij tot een luchtverwarmings-

aspect van energiekostenverlaglng steeds meer de ~adruk gelegd op ee~
goede vochthuishouding van de Koekomstige goed ge~soleerde en kierdi£hFiguur i-i.i.

te woningen.
Zoals bij de aanduidlng van het te realiseren potèntieel wordt aangegeven worde~ luchtverwarmlngssystemen i~ de jaren negentig in zeer grote
asntallen gemonteerd. Het is hierdoor te verwachten, dat de teehnlsche
oDtwikkelingen zulle~ leiden tot een ge[ntegreerd bouwen van diverse
eomponenten.
Door deze grootschalige produk£ie zullen de investeringen voor de
outillage dalen, maar ook die voor de montage. Daarnaast zal het onder-

1-1.4. Energetisch in-/out~ut schema

Wet hier behandelde luchtverwafmingssysteem wordt toegepast in woningen
die na 1990 worden gebouwd. Hiervoor geldt een hoge isolatle-index van
minimaal 15, zodat de aansluitwaarde van de woning daalt tot ca.
kWth. Door zowel de w~rmte in ge ventilatielucht, de warmte van de
* Zie case rapportage warmteterugwinning voor ventilatie in woningen~

gasbrander als die van de warmwatervoorziening (geiser) te gebruiken
middels een warmteterugwinningsunit kan een energiebesparing worden
bereikt van 515 m3 aardgas per jaar. Dit is alleen de besparing door de
wiw-unit. De stookkosten van de woning worden gelijk gehouden aan de

gen ~a. f. 60 per jaar. Dit bedrag omvat het schoonspoelen van de warm-

referentie van een VR CV-ketelo
Voor het overwinnen van de extra weerstand in de wiw-unit moet aan de
ventilatoren Jaarlijks 275 kWh extra worden toegevoerd.

de levensduur van de installatie.
1-2.4. Rentabiliteltsaanduiding

1-2. RENTABILITEIT
Bij de keuze van de prijspaden is uitgegaan van het tarief voor kleinHet hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde

verbruik.

en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparingen

In Tabel 1-2.4 is een overzicht gegeven van kosten, opbrengst en winst

en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding wor-

aan het begin en aan het eind van de economische levensduur (15 jaar)

den berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investering en rekening houdend met de energieprijsontwikkeling vanaf 1990

van de luchtverwarmingsinstallatie.

(zie rapportage rentabiliteit).
Jaar

Kapitaal

--Kosten-Exploit.

1-2.1. Investeringen

Energie

Totaal

Opbrengst
Besparing

Winst
Saldo

113

Guldens (1984)
53

60

61

174

287

1991
1992

53
53

60

175

296

121

60

62
63

176

306

130

2004
gemid.

53
53

60

78

224

69

191
182

415

60

351

169

1990
kan worden bij het gegeven luchtverwarmingssysteem, bedraagt f. 550.
Een specificatie van de investeringsopbouw wordt bij de behandeling van
de leveringskarakteristiek gegeven. Wel kan hier worden genoemd, dat
een luchtverwarmingssysteem met wtw-unit f. 6600 aan investeringen
vraagt ten opzichte van de referentie f. 6050. Deze bestaat uit de VR

1-2.2. Besparingen

Tabel 1-2.4.: Kosten, opbrengst en winst

De installatie wordt toegepast in de woningsector. Hiervoor gelden de
energietarieven van de categorie kleinverbruikers. Met de in Paragraaf
1-1.4 vermelde energetisehe resultaten wordt de energiekostenbesparing,

De gemiddelde totale kosten bedragen f. 182 per jaar, waarvan:
29%
- kapitaalslasten (afschrijving en rente)
- exploitatie (bediening en onderhoud)

33%

gebaseerd op energiekosten in 1985, als volgt gevonden:
Aardgasbesparing
515 m3 g 53,9 ct = f. 278

- Energiekosten (elektriciteit)

38%

Elektrieiteitsinzet 275 kWh g 22,6 ct - f. 62 (-)

De gemiddelde totale opbrengst bedraagt f.

Resultaat

f. 216 per jaar.

351 per jaar en wordt gere-

aliseerd door besparing Op aardgas. Zij overtreft de kosten ruimschoo~s, zodat een gemiddelde winst van f. 169 per jaar resulteert.
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Op basis van de gegevens in Tahel 1-2.4 kan de kasstroom (voor flnancieringskosten) worden berekend. In de eerste drie jaar hedraagt zij
respectievelijk f. 166~ f. 174 en f. 183. Op eenvoudlge wijze kan nu

potentieel van 225,000 woningen, Dit geeft een marktomvang van ca.

worden ingezien dat de totale meerlnvesterlng van f. 550 in circa 3,1

f. 120 min aan meerinvesterlngen.

wordt terugverdiend. De interne rentevoet ligt op omstreeks 34%.
Wanneer een investeringspremie van 15% wordt ingecalculeerd daalt de

1-4. LEVERINGSK~.RAKTERISTIEK

terugverdientijd tot 2,7 jaar terwijl de interne rentevoet dan ca. 40%
bedraagt.

In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de Nehandelde case de aandelen in de investering zijn, onderverdeeld naar de volgende kenmer-

1-3. POTENTIEEL

ken:

1-3.1. Theoretisch potentieel

ontwerp;
- bouwkundige werkzaamheden;
- leverlng outillage;

In de periode 1990 tot 2000 is er een bouwvolume geprojecteerd van
60.000 nieuwbouwwoningen en 30.000 renovatie-woningen per jaar. De
laatste categorie is voor installatie van een luchtverwarmingssysteem
niet zo geschikt vanwege de vele noodzakelijke bouwkundige voorzieningen. Van de nieuwbouwwoningen wordt naar verwacht in de periode na 1990
ca. de helft worden voorzien van luchtverwarming.

- montage.
Hierbij wordt de outillage voorzover van toepassing, nader verdeeld in
de post fabricage en assemblage door de leverende firma. Van de voor de
assemblage benodigde inkoop c.q. toeleverlng wordt het dlrekte importaandeel opgegeven. Bij inkoop van uit Nederland afkomstige ~omponenten
wordt tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven deze
worden geprodueeerd.

1-3.2. Bepalende factoren voor realisatie
De leverlngskarakterlstlek wordt afgeleid uit een gedetailleerde opgave

Door de aanduidlng van een penetratie van 50% van luchtverwarming voor

van de investeringsaandelen van een compleet gelnstalleerde luchtver-

nieuwbouwwoningen wordt reeds verder een zware wissel getrokken op de
bepalende factoren. Als belangrijkste kan worden genoemd de moeilijk te

warmlngsinstallatie.

kwantificeren onderhoudskosten~ die verwacht worden in goed ge~soleerde
en kierdichte woningen met een conventioneel verwarmingssysteem. Met
name de woningbouwverenigingen (huursector) zullen de installatie van
dit verwarmingssysteem gaan stlmulere~.
1-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000
In een marktstudle uitgevoerd in opdracht van NEOM is naast de te verwachten installatie van luehtverwarming bij 50% van de nieuw te bouwen
woningen ook een penentratle van 85% resp. 95% vanaf 1996 aangegeven
voor de inbouw van de warmteterugwlnnlngs-un~t.
In totaal wordt zo gekomen tot een te realiseren potentieel van 275,000
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latoren zullen ge~mporteerd blijven. Voor wat betreft de warmtewissePosten

Gulden

Aandeel % Opmerkingen

laar is het de verwachting dat enkele Nederlandse firma’s deze zullen
gaan produceren, gezien de grote marktomvang die verwacht wordt. Hierbij speelt ook de penetratie van de wiw-unit voor de gebalanceerde

Bouwkundig
Unitprijs

500

8

2600

39

w.v. elektr.installatie

ventilatie een rol, omdat deze qua produktlewijze lijkt op de hier
af fabriek

260

ventilatoren

300

import

warmtewisselaar

150

import in 1984

branderinstallatie

470

geisers

300

filters

50

diversen

130

arbeldsuren

640

marge
Installatiekosten

300
2500

38

Winstmarge installateur

400

6

Winstmarge aannemer

600

9

Totaal

6600

I00

Tabel 1-4.: Overzicht investeringsaandelen luchtverwarming

kosten. Deze zijn vanzelfsprekend afhankelijk van de omvang (aantal
woningen) van het onderhavige project. De bouwkundige werkzaamheden
(8%) hebben betrekking op de aanleg van de voorzieningen voor de luchtUit de verdeling van de investerlngsposten blijkt, dat de outillage en
installatiekosten een totaal aandeel hebben van 77%. Hiervan zijn de
ventilatoren met 12% van de unltprijs als import-aandeel aan te geven.
De warmtewisselaar wordt in 1984 nog gelmporteerd.

1-5. MARKTVgRHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN

is er een haast geheel Nederlands pakket op de markt. Alleen de venti-

behandelde installatie.
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ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERIN~ ENEREI= INVE~TERINGEN

ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERSIE INVESTERINGEN

TECHNISK

EN£ROIEZUINIGE NIEUWBOUW

TECHNIEK

: REF: £NER~IEZUINISS NIEUWBOUW; LU~HTV£RWARMING

TYPE

LUCHTVERNARMIN6

CASE~ 3,1

TYPE

: VR CV-KET£L

SECTOR

WONINGEN

DOE ~

OMSCHRIJVING:

LüSHTVERWARMING ~ECOMBINEERD MET EEN WTW-üNIT

CASE: 3.1R£F

9

UNIT-BROOTTE: IO KWTH

UNIT-SROOTTE: 10 KWTH

ENERGIE

ENERGIE

ENEROIEBESP.: NVT

EISEN BEBR~ 275 KWN

ECONOMIE

ECONOMIE
INVESTERING

550 MEERINV

EXPLOITATIE

60 (MEER)

RENTABIL, ~

F I~3/M3

BESPA~RO

LEVENSDUUR: 15 JR
34 PREi GEMID. WINST: F 169

INVESTERING : F ~050
EXPLOITATIE { F 100

LEVBNBDUUR: 15 JR

RENTABIL, $ i NVT

MARKT
POTENTIEEL

600.000 NIEUWBOüW WONINO£N

REALISATIE : 225.000 IDEM

MEER-MARKT: F 120 MLN

LEVERING

OUT. IMPORT { 7 PRE V£NTILATOREN EN WARMTEWIBS£LAAR
INSTALLEREN : 53 PRE INSTALLEREN + MAROE
TOEK. MARKT : VERWACHT WORDT DAT DE WARMTEWISSELAAR IN DE TOE-

NVT
225,000 NIEUWBOUW WONINGEN

MARKT: F i~~0 MLN

- 3.17 - 3.18 Techniek: ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW
Case 2

: Energiezuinige kantoorgebouwen

(Sturofoam). Voor de vloeren geldt een R-waarde van 1,4 m2 K/W.
De gevels zijn inge~Id met aluminium gevelpuien, samengesteld uit

De hlerna volgende rapportage behandelt de ontwerp bouw- en installatletechnlsche maatregelen die in energlezul~ige kantoren met vrucht
kunnen worden toegepast.

antl-koudebrugprofielen. Ter plaatse van de kolommen zijn sierbetonnen
elementen aangebracht, waarbij de spouwen zijn voorzien van isolatie
(PU-schuim). De paneelvullingen zijn als sandwichconstructies uitgevoerd: foamglas-isolatle (45 of 80 mm dik), aan de binnenzijde met
staalplaat (in verband met geluidwering van buitenaf). Het isolatiema-

2-1. BESPARINGSTECHNIEK
2-1.1. Techniekbeschrijvlng

teriaal en de gelijmde beplatingen zorgen samen voor de stijfheid van
de panelen. De binnen- en buitenbeplating zijn niet verbonden met elkaar, zodat ook hier weer geen koudebruggen gevormd worden. Alle ramen
en deuren zijn eveneens opgebouwd uit gesepareerde aluminium construc-

Het gebouw is ontworpen als een kolom~e~skelet met vlakke vloeren.
Door de gewenste heperking van de bouwhoogte moesten de verdiepingshoogten zo klein mogelijk worden gehouden, terwijl veel installatledelen (goten en kanalen) in de plafonds verwerkt moesten worden. Daarom
werden vlakke vloeren gekozen, uitgevoerd in nagespannen beton. De verdiepingsvloeren zijn in totaal 300 mm dik (230 mm constructievloer, bij

Aan de buitenzijde van het gebouw dragen i m brede balkons en dakover-

een overspanning van 6 en 8m; 70 mm afwerkvloer waarin opgenomen de
vloerverwarmlng). De kolommen~ vierkant aan de gevelzijde en inpandig
rond, zijn respectievelijk 400 x 400 ~ en ~ 400 mm.
De kerldervloeren en -wanden zijn uitgevoerd in beton~ aan de buitenzijde (inclusief de balken) consequent ingepakt met isolatlemateriaal

regelbaar.

is ingedeeld met behulp van scheidingswanden met stalen beplatlng,
waartussen glaswolisolatle is aangebracht (luchtgeluidisolatie 48 dB).
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feitelijke ontwikkeling van de energieprljzen. Technologische doorbraken worden voor de jaren 1990 tot 2000 niet verwacht.

2-1.4. Eaergetisch ln-/out~ut schema

leerd worden. Mede in verband hiermee zijn de gevelpuien (met name de

gebouw is uiterst complex, zie Figuur 2-1.4.

aanslultingen) winddicht uitgevoerd. Na warme dagen kan’s naehts met

Het vaststellen van de te bereiken energiebesparlngen door een combinahand uiterst grof zoniet onmogelijk vast te stellen. De besp~ringen
kunnen slechts een aantal jaren na het in bedrijf stellen voldoende
gelijkheden.

systeem is afgestemd op een zo nuttig mogelijk gebruik van daglicht.
mogelijk individueel regel- of schakelbsar, terwijl de zonweringe~
individueel en centraal hedienbaar worden uitgevoerd. Alle "bewoners"
van het gebouw (circa 100 mensen) hebben ook bij het betrekken van de
nieuwbouw nauwkeurige Informaties gekregen hoe zij voor zichzelf een

Bij een energlezuinig kantoor wordt met behulp van ontwerp, technlsche
maatregelen en beheer, geoptlmallseerd naar jaarlijkse lasten. Streven
naar minimaal energleverbrulk zal dlkwijls leiden tot afwijkende oplossingen.
Het zal daarna duidelijk zijn dat de optimallsatle naar ml~imale jaarlijkse lasten (kapitaal, o~derhoud, beheer en energie) sterk afhanke-

~iguur 2-1.4.: ga~key diag~am energlezulnig kantoorgebouw

lljk zal zijn van de heersende energfeprljzen en van de ve~wachtfngen

In deze case voor een kantoorgebouw met een inhoud van I0.000 m3 is de
bereikte besparing verkregen uit een vergelijking van de normbedragen
voor kantoren en de verwachte verbïuiken. 0p jaarbasls wordt 28.000 m3

2-1.3. Toekomstise ontwikkelingen 1990-2000
De toekomstige ontwikkelingen zullen volledig gedieteerd worden door de

aardgas en 8.000 kWh bespaard.
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2-2. RENTABILITEIT

2-2.3. Expl0itatielasten
De exploita~ielasten zijn te splitsen in een bijdrage van de technische

en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, hesparingen

installatie en in ee~ van de bouwtechnische maatregelen. Omdat deze
laatste, voor een deel, eveneens gericht waren op een minim~llsatie van

den bereke~d op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investering en rekening houdend met de energieprljsontwfkkellng vanaf 1990

het onderhoud is daarvoor een laag percentage vas~gesteld.

(zie rapportage rentabiliteit).

- onderhoud houwinve~tering (0~5%)

f. ii00

Totaal jaarlijkse exploitatlelasten

f. 3600

2-2.1. Investeringen
De meerinvesteringen in de bouw en de techniek zijn voor dit kantoor
(i0.000 m3) f. 364,000. Zie voor een opsplitsing van deze bedragen
Tabel 2-4.

- meeronderhoud technische installaties
f. 2500

2-2.4. Rent~biliteitsaanduidin$
Bij de keuze van de prijspaden is ultgegaan van het tarief voor middenv~rbrulk.

2-2.2. Besparingen
De eerdergenoemde besparingen 28.000 m3 gas en 8,000 kWh zijn toe te

aan het begin en aan het eind van de economische levensduur (20 jaar)
van de investering°

~ekenen aan de combinatie van maatregelen. Om ee~ indruk te kunnen
krijgen over de mate waarin de optimalisatie naar minimale jaarlijkse
lasten is geslaagd, wordt hieronder een theoretische opdeling gegeven
Jaar

--Kosten-Kapitaal Exploit.

Energie

Opbrengst
TotaalBesparing

Winst
Saldo

van de percentuele bijdrage van een aantal getroffen maatregelen.
Guldens (1984)

Bijdr~ge in (gas-)besparing

1990

29.210

3.600

nihil

32.810

11.715 - 21.095

%

1991

29.210

3.600

nihil

32.810

12.115 - 20.695

2009

29.210

3,600

nihil

32.g10

19.305 - 13.505

Gemid.

20.210

3.600

nihil

32.810

15.510 - 17.300

Bouwkundige maatregelen

38

Laagtemperatuurverw~rming

5
4O

Warmteterugwinning ventilatie
Warmteterugwinning computer

Tabel 2-2.4,: Kosten~ opbrengs~ en winst

Totaal

i00
De gemiddelde totale kosten bedragen f. 32.810 per jaar, waarvan:

Tabel 2-2.2.: Bijdrage van individuele maatregelen in de besparing

- kapitaalslasten (afschrijving en rente) : 89%
- exploitatie (bediening en onderhoud)
- energieko~ten

: 11%
: nihil
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De gemiddelde totale opbrengst bedraagt f. 15.510 per jaar en wordt
gerealiseerd door
: f. 13.527
- besparlng op aardgas
: f. 1.982
- besparing op elektriciteit

i000 m$

232

7700

5

4000

I0

385
400

Bejaardentehuizen

830
7250

p.m.
i0

725

Winkelcentra

p.m.
5

20

Overheid

1160

ten, resulteert een gemiddelde winst van circ~ - f. 17.300 per

Diensten

jaar.

Onderwijs
Ziekenhuisen

cieringskosten) worden berekend. In de eerste twee jaar bedraagt zij
respectievelijk f. 8.114 en f. 8.513. Hoewel positief is de kasstroom
niet toereikend de totale investering van f. 364.000 terug te verdienen. De interne rentevoet is dan ook negatief,

I000 m3

20

Daar de totale opbrengsten ruimschoots worden overtroffen door de kos-

Op basis van de gegevens in Tabel 2-2.4 kan de kasstroom (voor finan-

%

460

Hotels
Diversen

p.m.

Totaal

21450

1762

terugverdientijd en de interne rentevoet negatief.
Bij het beoordelen van de rentabiliteit van de meerinvesteringen moet

Tabel 2-3.1.: Potentieel en verwachte realisatie

rekening worden gehouden met het gegeven dat praktijkervaringen met
deze bou~ijze tot nu toe ontbreken. Met name houdt dit in dat een
waardering van deelinvesteringen momenteel niet kan worden vastge-

steld.

2-3.2. Nepalende factoren voor realisatie
Zoals reeds eerder gemeld zal het te realiseren potentieel (1990-2000)
volledig afhangen van de dan geldige- en van de dan verwachte ontwikke-

2-3. POTENTIEEL
2-3.1. Theoretische mogelijkheden
De beschreven bou~ijze zal in de negentiger jaren toegepast kunnen
worden bij alle nieuw te bouwen kantoorgebouwen.

ling van de energieprijzen.
2-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000
Uitgaande van bovenstaande opmerking is in Tabel 2-3.1 tevens een raming gegeven van de realisatiegraad in deelsectoren- De gemiddelde
penetratiegraad bedraagt 8%-

Gezien de geringe rentabiliteit van het complex van maatregelen zal de
penetratie in de markt gering zijn. Voor de vaststelling van de realisatiegraad in de negentiger jaren is wel verondersteld dat de rentabi-

2-4. LEVERINGSK~!%AKTERISTIEK

liteit van deelinvestering uit (her)evaluaties van het PREGO programma
dan inmiddels bekend zal zijn.

In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de behandelde case de aandelen in de investering zijn, onderverdeeld naar de volgende kenmerken:
- ontwerp;
- bouwkundige werkzaamheden;
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- levering outillage;
- montage.
Hierbij wordt de outillage voorzover van toepassing, nader verdeeld in
de post fabricage en assemblage door de leverende firma. Van de voor de
assemblage benodlgde inkoop c.q. toeleverlng wordt het dlrekte importaandeel opgegeven. Bij inkoop van uit Nederland afkomstige eomponenten
wordt tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven deze
worden geprodueeerd.

Posten

Totaal bedrag
I000 guldens

Bouwkundig

209

Outillage NL

49

Outillage import

46

Installeren

60

Totaal

364

%

57

i00

Tabel 2-4.: Leveringskarakteristiek meerinvestering
Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW. De ontwerpkosten zijn ondergebracht bij de diverse kostenplaatsen. Bedacht moet worden dat de
toerekening van bijvoorbeeld bouwkundige werkzaamheden aan de vloerverwarming (post outillage) uiterst subjectief is. De leveringskarakteristiek heeft derhalve een globaal karakter.
2-5. MA~KTVERHOUDINGEN TOEKOMgTIGE MOGELIJKHEDEN

Er zijn geen redenen aan te geven waardoor de marktverhouding die in
Hoofdstuk 2-4 zijn gepresenteerd in de toekomstige significant zou
wijzlgen. Het kan worden aangenomen dat ontwikkelingen in het buitenland in de Nederlandse ontwerpen en eventueel via licenties in de installaties worden overgenomen. Hierbij is er van uitgegaan dat er geen
wijzigingen optreden in het geoptimaliseerde pakket bouw- en installatietechnlsche maatregelen.
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ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERSIE INVESTERINGEN

ENERSIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERGIE INVESTERINOEN

TECHNIEK

: ENEREIEZUINIGE NISU~BOU~

TECHNIEK

: REF: ENERGIEZ, NIEUWB.; ENERGIEZOIN. KANTOORGEBOUW

TYPE

: ENERGIEZUINIS KANTOORGEBOUN

TYPE

: CONVENTIONEEL KANTOORSESOUW

CASE:

UNIT-SROSTTE: I0,000 M3 GEBOUNINHOUD

CASE: 3.2 REP

UNIT-SROOTTE: 10.000 M3 GEBOUWINHOUD
ENERGIE
IN-/OUTPUT : 4430 GO

ENERGIEBESP.: 2B,O00 M3 + 8000 KWH Il

ENERGIEBESP.: NVT
ECONOMIE
INVESTERING : E 5~5 MLN
EXPLOITATIE
RENTABIL.

LEVENSDUUR: 20 JR

NVT

MARKT
POTENTIEEL
REALISATIE

NVT
1,7 MLN M3

MARKT: F 1000 MLN

LEVERINS
BOUWKUNDIG : 57 PRO

BOUNKUNDIG

OUTILLAGE NL: 13 PRO

OUTILLAGE NL: 10 PRO

OUT. IMPORT : 13 PRO

OUT. IMPORT : 5 PRO

INSTALLEREN : 17 PRO

INSTALLEREN : 15 PRO

TOEK. MARKT : DE TOEKOMSTIGE MARKTVERHOUDINGEN BLIOVEN CONFORM
LEVERINGSKARAKTERI~TIEK

TOEK. MARKT ~ NVT

OPMERKINEEN : ~I BETREFT GAS + ELEKTRICITEIT

OPMERKINSEN ~

VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

70 PRO

INOL BOUWKUNDI~E AANPASSINEEN

: VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT
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INVESTEREN IN ENERGIEKOSTENBESPARING

Detailrapportage bij het onderzoek naar de
levera~ties door het Nederlandse bedrijfsleven

Techniek : ISOLATIE
Rapporteur: H. Boswinkel
J.C. van der Veen

Inhoud

Selectie van de cases
Case i: Energieschermen tuinbouwkassen
Case 2: Spouwmuurvulling
Case 3: Dubbele beglazing
Case 4: Herisolatie warmtetransportleidingen

Gebaseerd op informatie ~984/85

INLEIDING

Deze detail-projectrapportage beschrijft de bevindingen met betrekking
tot de techniek "Isolatie". De rapportage maakt deel uit van de projectrapportage in het kader van het project IEB: Investeren in energiekostenbesparing zoals door het Energie Studie Centrum is uitgevoerd.
Het hoofdstuk Selectie van de eases geeft een beeld van het keuzeproces
dat is doorlopen, om te komen tot de definitie van de nader te onderzoeken cases bij de techniek isolatie.
De onderzoeksresultaten van deze cases zijn in deze detailrapportage
opgenomen in de hoofdstukken: - Besparingstechniek
- Rentabiliteit
- Potentieel
- Leveringskarakteristiek
- Marktverhoudingen en toekomstige mogelijkheden
De rapportage van de case wordt afgesloten met een documentatieblad,
met een samenvatting van de karakterisering van de energie-investering.
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SELECTIE VAN DE CASES

tijd zelfstandig op hun merites mogen worden onderzocht. Zo zal bij
voorbeeld het effect van dubbelglas in een overigens slecht geTsoleerd

Techniekoverzicht

woonhuis zeer veel groter zijn dan het effect (de besparing aan aard-

De techniek omschreven als isolatie bij de definitie van dit project is

gas) van dubhel glas in energiezulnige nieuwbouw. Het aantal te onderscheiden cases voor de gehele techniek stijgt hlerdoor aanzienlijk.

uiterst complex indien rekening wordt gehouden met de functie van het

Omdat in verband met de omvang van deze studie toch reeds keuzes ge-

te isoleren object in de verschillende sectoren van de samenleving. De
toegepaste methode voor het isoleren, in warmtetechnisch opzicht, van

maakt moesten worden uit een veelheld van cases, is in onderstaande
tabel niet gestreefd naar compleetheid van het werkgebled isolatie. Wel

bljvoorheeld een apparaat in de industrie zal ongetwijfeld verschillen

getracht is de spreiding van het gebied representatief voor de Neder-

van de Isolatietechniek bij het isoleren van vensters in de gebouwde

landse markt te houden.

omgeving.
Algemene criteria voor de keuze van isolatietechnieken voor de diverse

spouwmuur

dubbel
glas

vloer/
dak

leidingen

Agrarische sector
Bestaande woningen

x

x

x
x

Nieuwbouwwoningen

x

x

x

Industrie

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

Elektriciteitscentrales

x

x

x

x

x

Sector

toepasslngen zijn niet te geven. Hoewel het bijvoorbeeld bij het hier-

specifieke
technieken

boven genoemde industri~le apparaat uit energetisch en economisch oogpunt gunstig zou kunnen zijn het apparaat "in te pakken", wordt in de
praktijk vaak uit onbekendheld (of traditie) de isolatie slechts bezien
bij vervanging van het gehele apparaat. Evenzo is duidelijk dat bij
vensterisolatie vaak dubbelglas wordt verkozen boven voorzetramen hoewel deze laatste evenvaak de enige economisch verantwoorde isolatiemaatregel vormt.

Tabel I.: Toepassingsgebied voor isolatietechnleken.
Bijkomende argumenten zoals geluidsisolatle bij het industri~le apparaat of prestige overwegingen bij het dubbelglas zijn vaak doorslagge-

Toekomstige ontwikkelingen
vend voor het treffen van maatregelen. In het laatste voorbeeld van
dubbel glas kan ook nog worden genoemd dat het door de overheid gevoer-

Bij een stijgend energiebewustzljn van de markt en reële stijgingen van

de subsidiebeleid sterk van invloed is geweest op de penetratie van

de prijs van energiedragers zullen in alle eerdergenoemde sectoren

vensterisolatle bij particulieren.

isolatiemaatregelen worden getroffen. Gezien de lange introductietijd
vsn nieuwe technologieën valt te verwachten dat uitsluitend de huidige
technieken op enige schaal zullen worden toegepast.

Definitie relevante technieken/cases

Toepassingsgebieden

Gezien het belang van sommige toepassingen van isolatietechnieken, is
in een vroeg stadium van de studie voor nadere bestuderlng de keus

De techniek isolatie beslaat vele te treffen maatregelen die niet al-
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- Case 2: Spou~uurvulling
- Case 3: Dubbele beglazing
- Case 4: Herisolatie warmtetransportleidingen
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Techniek: ISOLATIE
Case I : Isolatieschermen in de glastuinbouw
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1-Io2. Alternatieve mogelijkheden
Voor een aantal belangrijke stookteelten in de verwa~de kastuinbouw is
voornamelijk vanwege de stijgende aardgasprijs het aandeel van de ene~-

In onderstaande ~apportage wordt ingegaan op de besparingen die ontstaan door het isoleren van daken van tuinbouwkassen.

Voor he~ isoleren van de daken van kassen bestaan velerlei technieke~:
permane~te, zoals dubbelglas of k~naalplaten die een levensduur bezi£ten gelijk aan die van de kas, maar ook allerhande afscherm=eehnieken
die zowel binnen als buiten het dak kunnen worden aangebracht met ee~
levensduur van de folies of doeken van 1 tot 3 jaar.

mond).

1-1.3. Toekomstige ontwikkelingen 1990-2000
Vooral in nieuw te bouwen kassen~ zullen bij een voortgaande stijgin~
van energieprijzen zwaardere maatregelen worden getroffen dan de hier
besproken enkelvoudige schermen. Dubbele kasdekken zijn dan, economisch, al snel aantrekkelijk. Bij nieuwbouw za! onder deze voorwaarde
Figuur I-i.i.: Enkelvoudig Energiescherm

tenminste gekozen gaan worden voor dubbele beglazing of, de d~n ook uit
ontwikkelde, dubbele schermen. Frijsdalinge~ zijn niet te verwachten.

De sehermen worden opgelegd op steundraden (geleiders) en kunnen worden
opgerold of als gordijn worden opgeschoven. De bedlening van het systeem, met behulp van servomotoren, kan met de hand of gekoppeld aan een
klimaatcomputer worden uitgevoerd.
In bovenstaand figuur is een enkelvoudig-lsolatiescherm geschetst van
geweven materiaal dat van spant naar spant beweegt. De opgeschoven
pakketten veroorzaken een lichtverlles van 3%.

I-1.4. Energetisch in-/outFut schema
0nderstaasde besparingen op jaarbasis zijn representatief voor tot ~u
=oe matig ge[soleerde verwa~de tuinbouwkassen. Het gasverbruik voor
deze categorie bij een gemiddelde teeltwijze kan gesteld worden 35 m~
aardgas per m2 kasoppervlak per jaar, Bij een goed gebruik van de en-
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kelvoudige schermen kan hierop jaarlijks 20% worden bespaard. Voor een
bedrijf van 1 ha wordt per jaar derhalve 70.000 m3 aardga~ be-

1-2.2. Bespardngen

spaard.

De in Paragraaf 1-1.4 vermelde energetiscbe resultaten worden door het

Een energetisch nadeel van schermen is dat zij bij slecht gebruik maar
ook in geopend~ toestand leiden tot een merkbaar lichtverlies in de
kas. Waarden van 1 g 3% zijn gemeten. Bij het hanteren van de vuistre-

onderscheiden karakter van de effecten gescheiden verwerkt. De opbrengstverliezen ten gevolge van het lichtverlies worden ten laste van
de exploitatie gebracht. Aan aardgas met een prijs van 38,7 et. in 1985
wordt jaarlijks bespaard: 70.000 m~ of f. 27.090

gel: 1% lichtverlies is gelijk aan 1% opbrengstvermindering, betekent
dit een belangrijke vermindering van de besparingen.
1-2.3. Exploitatielasten
Indien het gasverbruik 1/4 bedraagt van de totale produktlekosten die
hier gemakshalve gelijk gesteld worden aan de opbrengsten, dan is bij

De exploitatielasten van de energieschermen zijn opgedeeld in een twee-

3% lichtverlies, het opbrengstverlies uitgedrukt in kubieke meters

tal groepen.

aardgas gelijk aan:
0,03 * (4"55"10.000) = 42.000 m~/jaar.
De besparingen dalen onder dez~ voorwaarden wat betreft teeltwijze en
het toegepaste soort scherm tot 28,000 mB gas per jaar. Hierdoor wordt
de keus voor de invoering van scherm sterk afhankelijk van de karakteristiek van individuele bedrijven. In deze case wordt verder een opbrengstvermindering van 1,5% gehanteerd (21.000 m$ gas/jaar).

a. 0nderhoudskosten
De post onderhoud is gesteld op 1% van de investeringskosten, zij bedraagt f. 1200.
b. Opbrengstverlies
Het verlies aan opbrengst ten gevolge van de verminderde lichtinval is
in Paragraaf 1-1.4 geschat op 21.000 m3 a.e./jaar. Met het tarief van
38,7 ct/m3 bedraagt dit f. 8130 per jaar.

1-2. RENTABILITEIT

Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde

De totale jaarlijkse exploitatlelasten zijn derhalve f. 9330.

I-2,4. Rentabiliteitsaanduiding

en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparingen
en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding wor-

Bij de keuze van de prljspaden is uitgegaan van het tarief voor midden-

den berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investe-

gebruik.

ring en rekening houdend met de energieprijsontwikkeling vanaf 1990

In Tabel 1-2.4 is een overzicht gegeven van kosten, opbrengsten en

(zie rapportage rentabiliteit).

winst aan het begin en aan einde van de economische levensduur (9 jaar)
van de isolatleschermen, Deze 9 jaar geldt voor de gehele installatie

1-2.1. Investeringen
De totale kosten van de installatie bedragen f. 120.000 (zie ook Tabel
1-4). Hierbij is er van uitgegaan dat geen werkzaamheden door de opdrachtgever in eigen beheer worden uitgevoerd.

en is een gewogen gemiddelde van de levensduur van het scherm (5-5
jaar) en die van de mechanische installatie.
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verouderde es afgeschreven installaties en verder uit de nieuwbouw
Jaar

Kapitaal

--Kosten-Exploit-

gnergle

Totaal

Opbrengst
Besparing

~inst
Saldo

Guldens (1984)
1990

16.880

9.330

nihil

26.210

25.170

- 1.040

26.210

26.080

130

1991

16.880

9.330

nihil

1998

16.880

9.330

nihil

26.210

32.450

6.240

9.330

nihil

26.210

28.810

2.600

Ge~id. 16.880

zal zijn.

1-3.2. Bepalende factoren voor realisatie

Tabel I-2.4.: Kosten, opbrengst en winst
veranderen, blijft het theoretisch potentieel in stang. De veelheid aan

De gemiddelde totale kosten bedragen f. 26.210 per jaar, waarvan:
kapi~aal~lasten (afsch~ijvlng en rente) : 64%
- exp!oitatie (bediening en onderhoud)
: 36%
De gemiddelde totale opbrengst bedraagt f. 28.810 per jaar en wordt
g~realiseerd door besparing op aardgas. Daar zij de kosten ruims~hoots

1-3.3. Te realiseren mogel±__jkheden 1990 - 2000

overtreft resulteert een gemiddel~e winst va~ circa f. 2600 per
het aandeel van de alterna~ieve mogelijkheden in de markt gesteld op
Op basis van de gegevens in Tabel 1-2.4 kan de kasstroom (voor flnanclerlngskosten) worden berekend. In de eerste ~wee jaar bedraagt zij
respectieve3djk f. 15.840 en f. 16o750. Eenvoudfg k~n nu worden ingezien dat de totale lnvesterisg van f. 120.000 in omstreeks 6~5 jaar ken
worden terugverdiend. De interne rentevoet bedraagt ongeveer 7~8%.

1-3. POTENTIEEL

1250 ha.
1-4. LEVgRINGSKARAKTE~ISTIgK
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wordt tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven deze
worden geproduceerd.
De hier behandelde leverlngskarakterlstiek betreft de complete leverlng
en installatie van de sehermen.

Posten

ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERGIE INVESTERINGEN
TECHNIEK

: ISOLATIE

TYPE

: SCHERMEN

OAEEI ~.i

Totaal bedrag
Guldens

%

UNIT-GROOTTEI KAEOPPERVLAK: I HA; (GEMIDDELD BEDRIJF)
Bouwkundig
Outillage NL

70.800

59

49.200

41

Outillage import
Installeren

ENERGIE
IN-IOUTPUT I INPUT: 350.000 M3
ENGRBIEBESP.: 70.000 M3; (20 PR~) ~i
E~ONOMIE

Totaal

120.000

I00

INVESTERING : F 120.000

F 1,7/M3

EXPLOITATIE : F 9330

~2 LEVENSDUUR: 9 JR

BESPAARO

Tabel i-4,: Leveringskarakteristiek complete installatie
RENTABIL, $ : TVT: ~~5 JR; IRV: 7,8 PRC; GEMID. WINST: F 2~O0/JR
Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW. In de post outillage is een

MARKT

bedrag van f. 30.000 opgenomen voor het schermdoek. Gezien de wijze van

POTENTIEEL : 2000 HA

constructie worden geen bouwkundige kosten voorzien. Specifieke per kas
verschillende ontwerpkosten zijn pro memorie vermeld.

REALISATIE : 750 NA

MARKT: F 90 MLN

LEVERING
1-5. MARKTVER~OUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN

Er zijn geen redenen aan te geven waardoor de marktverhouding die in

OUTILLAGE NL: 59 PRC

Hoofdstuk 1-4 is gepresenteerd zich in de toekomst significant zou

OUT. IMPORT : 0 PRe

wijzigen. Nieuwe technische ontwikkelingen, die binnen I0 jaar markt-

INSTALLEREN ~ 41PRC

rijp kunnen zijn worden eveneens niet voorzien.

TOEK. MARKT : DE GEHEEL NEDERLANDEE LEVERIN~ ~LIJFT GEHANDHAAFD

OPMERKINOEN : ~I IN DE EXPLOITATIEKOSTEN IS TEN~EVOL~E VAN HET
LICRTVERLIES EEN ~EMIDDELDE OPBREN~STVERLIES
VAN 1~5 PRC IN REKENINg GEBRACHT.
~2 DE LEVENSDUUR VAN DE gCHERMEN ~EDRAAGT 3-5 ~R~
DIE VAN DE MECNANISCNE INSTALLATIE: 15 ~AAR
VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT
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Techniek: ISOLATIE
Case 2 : Spouwmuurisolatie in nleuwbou~onlngen

Minerale wol
Er zijn twee typen, te weten glaswol en steenwol. Dit vezellg materiaal wordt respectivelijk uit gesmolten glas en uit gemoltes mengsel
van vulkanisch gesteente gezakt. Het heeft veelal een waterafstotende behandeling onderg~an.
Het is verkrijgbaar is vlokke~, dan wel in dekens of zachte, tot
harde platen, al o£ niet met een dampremmend~ laag. De lambd~-waarde
van h~t ~aterdaal is 0,04 (W/~~i).
Perlite
Dit is gemalen vulkanisch gesteente dat gegxpandeerd wordt tot kor-

Glasschu±m
Dit wordt vervaardigd uit horosillcatenglas (verpulverd), vermengd
met koolstof. Verhlt~ vloelbasr gezakt en weer afgekoeld ontstaat
platen gebruikt als dekisolatle vanwsge zijn grote druksterk£e. Voor
dit materiaal is ca. 0,045 W/mK.
Polystyreenschuim (PS-sehuim)
Dit zijn polystyreenkorrels die volgens een bepaald procgdé ~ot exFisuur 2-1.1.: Spouwisolatie ~n de nieuwbouw

pansie worden gebracht. Het is verkrljgbaar als parels (voor bestaan-

De breedte van de isolatie "a" in Flguur 2-1.1 varleert met de keuze
van het isolatlematerlaal en de gewenste isolatledlkte.
op het gebied van isolatlematerlalen is, door de ontwikkeling in de
kunststoffen, een sterke verschuivlng opgetreden van organlsche, plastaardige materialen (kurk bijvoorbeeld) naar anorganlsche materlalen

Pol~urethaanschuim (PUR-schui~)
PUR-schuim is een zogenaamde thermohardend s~huim dat verkre~e~ wordt

(PUR-schulm, minerale wol, perlite e~c.). Op de volgende bladzijde

door twee vloelbare eomponenten~ hars en harder te mengen. Het is

volgt een kort overzicht van ~eze nieuwe materlalen en de toepasslngs-

verkrijgbaar als plaa=materlaal~ maar ook als vloelgaar schulm dat
dan in spouwmuren gegoten of gespoten wordt. Er bestaat ook

mogelijkheden daarvan.
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s~h~im (pobyiso~yanuraatsahuim) dat dezelfde elgenschappen heeft,
maar minder brandbaar is. De l-waarde van PUR-schulm ls 0,035 W/mK,

M~teriaal

Norm a

~aar lagere waarden zijn mogelijk.
- ure~mformaldehydeschuim (UF-schulm)
Dit wordt in de bou~ toegepast als spouwvulling va~ bestaande spouw-

Norm b/c

Norm d

Isolatie in centimeters
Minerale wol

~

8

12

muren en ook wel als dakisolatle (volschuimen van de ruimte tussen
pansen en besehot). De l-waarde is vergelijkbaar met PS- en PURsehuim~ alhoewel dit materiaal enl8szlns hygroscopisch (wateropnemend) is, w~ardoor de l-waarde kan stijgen~ Een probleem kan zijn dat
tijdelijk formald~hydegas uit het schuim vrijkomt, wat voor personen
met gevoellge longen of slijmvliezen hlnder kan geven.

Bij isolatleverbetering tot norm e of norm d zijn er consequenties voor
het bouwontwerp van de woningen. Deze betreffen de breedte van de opbouw en de aansluiting van het dak op de gevel.
In deze case is gekozen voor minerale wol als isolatlematerlaal~ tegen

- Refleeterende lagen~
Door een reflecterende metaal- of kunststoffolie bijvoorbeeld in een
spouw aan te brengen (êén kant of beide kanten), wordt de warmteweerstand van een luchtlaag ~anzienlijk verhoogd. Er zijn een aa~tal van
deze folies in de handel. Ook worden soms bouw- of isolatiem~terialen
in de fabriek van een dergelijke laag voorzien.

de bln~enmuur, zodat dnderdaad voch£afvoer mogelijk blijft.
2-1.2. Alternatieve ~~ogelijkheden

Alternatieven voor de isolatfe van de spouw van in steengebouwde nieuwbouw bestaan niet. Veranderlngen in de toegepaste norm worden behandeld
in de volgende Paragraaf.

De dikLe van de isolatie wordt afhankelijk van plaats van de toepassing
gevarieerd. Bij de verschillende woningtypen kan volgens onderstaande

2-1.3. Toekomstige ontwlkkel~ngen 1990-2000

normen worden ge~soleerd:

De isolatienormen die in de negentiger jaren toegepast gaan worden,

a. Model Bouwverordening 1981
It = 8 g 9.
b. Msxima~l haalbaar bij huidige bouwwijzen It = 12 g 13.
It = 14 ~ 15,
c. Isolatie volgens Deense norm
d. Isolatie volgens Zweedse norm
It = 16 ~ 17.

hangen vooral af van de feftelljke ontwikkeling van de energleprijzen.
Dit geldt zowel voor de vrije vestiging, p~emiekoop, huurwoningen en’de

Elke norm stelt eem totaal pakket wonlnglsolatiemaatregelen voor. Norm

Volkshuisvesting (CDV) worden voor wat betreft de te Derschaffen rijksbijdragen in de exploitatie van wonlngwetwoningen normen gesteld in de

a wordt steeds als referentie-case beschouwd.

sociale woningbouw. Voor de laatste gelden echter meer overwegin~en met
name ten aanzfen van de stichtlngskosten. Door de Centrale Directie

vorm van maximale investeringen voor bouw van nieuwbouwwoningen. OverBij spouwnnu~rlsola£ie worden bovenstaande normeD bereikt bij de in
Tabel 2-1,1 gegeven diktes.

het ~isi~o ~et zich ~ee dat de rijksbijdragen verlaagd of zelfs ingeVoor woningwetwoningen geldt hierbij dat voor de berekeni~g van de
jaarlijkse rijksbijdragen in de exploitatie de zogenaamde dynamlsche
kostprijscalculatle gehanteerd moet worden. Bij deze berekeningsmethode
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dat overeenkomt met de rentestand voor langlopende leningen op de kapitreffen.

van rijksbijdrage.

het risico loopt van ongedekte exploltatielasten doordat de rijksbij-

2-2. RENTABILITEIT

Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt aahtereenvolgens de verzamelde
en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparingen

drage op een irrealistlsche levensduur is berekend.

en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduidlng worden berekend op basis van het huidige prijspell (1984) voor de investe-

De conclusie kan gesteld worden dat deze rijkssubsidieregeling te wei-

ring en rekening houdend met de energieprijsontwikkeling vanaf 1990
(zie rapportage rentabiliteit).

nig flexibiliteit heeft om a~tief bij te dragen in een beleid, dat
gericht is op brandstofbesparing; integendeel belemmerd werkt door de

2-2.1. Investeringen
Onderscheidt dient te worden gemaakt naar de toegepaste norm. Voor de
normen b, c, d leidt dit tot onderstaande meerinvesteringen.
kosten te houden dan wel toe te staan dat de stichtingskosten verhoogd
Kosten in guldens per m2
woning te beperken.

Norm b

16,8

2-1.4. Energetisch in-/output schema

Norm c
Norm d

16,8
33,6

Tabel 2-2.1.: Meerinvestering spouwmuurisolatie ¯
Verfijningen in het onderscheld moeten worden aangebracht voor het
- het bewonersgedrag;
- het totale pakket woningisolatie dat wordt toegepast.

woningtype waarin de isolatie wordt aangebracht. Hierbij z~l om eerdergenoemde redenen tevens niet iedere isolatlegraad in ieder type woning

Voorbeelden zijn bekend waarin het bewonersgedrag het gasverbruik na

toegepast gaan worden. Dit leidt tot onderstaande tabel.

Een grote spreiding in de bereikbare besparingen moet dan ook worden
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Woningtype
Norm b
Meergezinswoningen

Norm c

Norm d

guldens per m2

x

Meergezlns

Rijtjeswoningen

x

Alleenstaande woningen

Meerinvesterlng

Rijtjes
x

Alleenstaand

Tabel 2-2.2.: Isolatlenormen per woningtype

Totaal

De hier gebruikte woningtypen zijn ontleend aan de standaardisering uit

87.500
255.000
33.000
375.000

Tabel 2-2.3.: Totale meerinvestering 1990-2000

de "Handleiding Optimale wonlngverwarming",
Verwacht wordt dat de comfortverhogende norm c en d zullen worden toegepast tesamen met energiezuinige ontwerpen met, onder meer, dubhel

Met de gestandaardlseerde wonlngomvang geeft dit een gemiddelde meerinvesteringsprijs van f. 14,4 per m2 buitenmuur.

glas. De relatief geringe meerinvestering bij koopwoningen zal eveneens
drempelverlagend werken. Spouwmuurisolatie met minerale wol~ inclusief

2-2.2. Besparingen

arbeldskosten, kosten van spouwverhreding, kosten dakaansluitlng en de
kosten van het vergroten van het buitenoppervlak zijn exclusief BTW~
hieronder weergegeven:

type, bewonersgedrag en isolatiegraad.
Woningtype

Meerinvestering
guldens per m2

Meergezins

12,9

Rijtjes

14,1

Alleenstaand

30,9

worden met een gemiddelde besparing van 6,5 m3 aardgas per jaar per

2-2.3. Exploitatielasten
De onderhoudskosten voor spouwmuurisolatie zijn gering. Verwacht wordt
dat een percentage van 1% van de totale investeringen per jaar voldoen-

Tabel 2-2.3.: Meerkosten spouwmuurisolatle per woningtype

de ze! zijn hij een levensduur van 30 jaar. Hierbij moet opgemerkt
worden dat er echter nog geen lange duur ervaring beschikbaar is, en

Met de in Hoofdstuk 2-3 gegeven potentieel schatting leidt dit tot

tevens dat de gevolgen van een afgeschreven isolatie in een spouwmuur

onderstaande totale meerinvesteringsramlng.

op, bijvoorbeeld herisolatie, onbekend zijn.

2-2.4. Rentabiliteitsaanduiding
Bij de keuze van de prijspaden is uitgegaan van het tarief voor kleinverbruik.
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2-3. POTENTIEEL
Tabel 2-2.4 geeft een overzicht van kosten~ opbrengsten en winst aan
het begin en aan het einde van de economische levensduur (20 jaar) van
de spouwmuurisolatie (i000 m2)~

2-3.1. Theoretische mogelijkheden
De potenti~le markt voor spouwmuurisolatie wordt bepaald door de ver-

Jaar

Kapitaal

--Kosten-Exploit.

Energie

Totaal

Opbrengst
Besparing

Winst
Saldo

wachte nieuwbouw in de jaren 1990-2000. In de ~Structuurschets voor de
stedelijke gebieden" (VROM 1983) wordt deze markt geraamd op 700800.000 woningen.

Guldens (1984)

Indien rekening wordt gehouden met de verdeling over sociale-, premie-

1990

1.155

150

nihil

1.305

3.856

2.551

en vrije vestigingsbouw kan uitgegaan worden van onderstaande verde-

1991

1.155

150

nihil

1.305

3.972

2.667

ling:

2009
Gemid.

1.155
1.155

150
150

nihil
nihil

1.305
1.30g

5.821
4.723

4.516
3.418

Tabel 2-2.4.: Kosten, opbrengst en winst

Woningtype

Aantal

Meergezins

350.000

Rijtjes

340.000

Alleenstaand

I0.000

De gemiddelde totale kosten bedragen circa f. 1305 per jaar, waarvan:
- kapitaalslasten (afschrijving en rente) : 88%
- exploitatie (bediening en onderhoud)

Tabel 2-3.1.: Raming woningproduktie 1990-2000

: 12%

De gemiddelde totale opbrengst hedraagt f. 4723 per jaar en wordt gere-

2-3.2. Bepalende factoren voor realisatie

aliseerd door hesparing op stookkosten (aardgas). Zij overtreft de

De woningproduktie bij het vaststellen van het theoretisch potentieel

kosten zodat een gemiddelde winst van f. 3418 per jaar resulteert.
Op basis de gegevens in Tabel 2-2.4 kan de kasstroom (voor finan¢ieringskosten) worden berekend. In de eerste twee jaar bedraagt zij res-

is laag geraamd. Door het ontbreken van alternatieve mogelijkheden en
bij het gelijk blijven van de voorzlene toekomstige ontwikkeling (21.3) worden geen beperkende factoren voorzien.

pectievelijk f. 3706 en f. 3822. Eenvoudig kan nu worden ingezien dat
de totale investering van f. 14.400 in omstreeks 4,0 jaar kan worden

2-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000

terugverdiend. De interne rentevoet bedraagt ca. 27%.

Op grond van bovenstaande wordt een realisatiegraad van 100% verwacht.
Wanneer een investeringspremie van 15% wordt ingealculeerd daalt de
terugverdientijd tot omstreeks 3,5 jaar terwijl de interne rentevoet

2-4. LEVERINGgKARAKTERISTIEK

rond de 31% komt te liggen.
In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de behandelde case de aandelen in de investering zijn, onderverdeeld naar de volgende kenmerken:
- ontwerp;
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- bouwkundige werkzaamheden;
- levering outillage;
- montage.
Hierhij wordt de outillage voorzover van toepassing, nader verdeeld in
de post fabricage en assemblage door de leverende firma. Van de voor de
assemblage Eenodigde inkoop c.q. toelevering wordt het direkte importaandeel opgegeven. Bij inkoop van uit Nederland afkomstige componenten
wordt tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven deze
worden geproduceerd.

Posten

Totaal bedrag
guldens

Ontwerp

%

-

Bouwkundigewerkzaamheden

2,9

20

Outillage NL

11,5

80

Totaal

14,4

I00

Tabel 2-4.1.: Leveringskarakteristlek voor meerinvestering per m2
spou~muurisolatie
Alle materialen worden in Nederland vervaardigd, c.q. door Nederlandse
bedrijven toegeleverd.
2-5. MARKTVERHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN
Er zijn momenteel geen redenen te voorzien waardoor in de ~egentiger
jaren andere marktver~oudingen zouden gaan optreden.
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ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERINO ENERSIE INVESTERINGEN

ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERGIE INVESTERINGEN

TECHNIEK

: ISOLATIE

TECHNIEK

~ RiF: ISOLATIE; SPOUWMUUR VULLINS

TYPE

: SPOUWMUUR VULLINS

CASE:

TYPE

~ 8POUNMUUR VULLINS

SECTOR

: WONINGEN

DOC : 14

CASE~ 4.2 REF

UNIT-GROOTTE: I M2 SPOUWMUUR Il
ENERSIE

ENSROIEBESP.: NVT
ECONOMIE
INVESTERIN8 : F 10,50
LEVENSDUUR: 20 JR

EXPLOITATIE :
RENTABIL. ~ : NVT
MARNT
POTENTIEEL

: NVT

REALISATIE

~ 26 MLN M2; NIEUWBOUN WONINGEN MARKT: F 273 MLN

LEVERING
BOUWKUNDIS

: 20 PRS

OUTILLAGE NL: 80 PRC
OUT. IMPORT : 0 PRC
INSTALLEREN : 0 PRC
TOEK. MARKT ~ NVT

OPM8RKINOEN : 11 8EMIDDELDE WONINGTYPEN EN ISOLATIEGRADEN
~2 DE MATE VAN BESPARINO IS STERK AFHANKELIJK VAN
BEWONER8SEDRAS~ HET TOTALE PAKKET ISOLATIE EN
DE AFZONDERLIOKE ISOLATIE8RAAD VAN DE SPOUWMUUR
DE BE~PARING KOMT HIERMEE OP 5 - S M3 SAS
VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

OPMERKINGEN : W~I SEMI8DELDE WONINSTYPE

VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT
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Techniek: ISOLATIE
Case 3 : Dubbele beglazing

3-1.2. Alternatieve mogelijkheden

misch aantrekkelijk alternatief voor glasisolatie indien hiermee bij
De hierna volgende rapportage behandelt de glasisolatie in nieuw te
bouwen meergezins-~ rijtjes- en alleenstaande woningen.

3-1. BESPARINGSTECHNIEK
3-i,I. Te¢hniekbeschrijving

3-1.3. Toekomstige ontwikkelingen 1990-2000

wuste woningontwerpen waarin het glasoppervlak van de woning afwijkt

Glasisolatle in woningen werkt vooral comfort verhogend door het verminderen van circulatiestromingen in de vertrekken en het verminderen
van condensvorming, hiernaast bespaart deze techniek energie.

miewoningbouw. Door de Centrale Directie Volkshuisvesting (CDV) worden
voor wat betreft de te verschaffen rijksbijdragen in de exploitatie van

rijksbijdragen verlaagd of zelfs ingetrokken kunnen worden.
Voor woningwetwoningen geldt hierbij dat voor de berekening van de
jamrlijkse rijksbijdragen in de exploitatie de zogenaamde dynamisehe
kostprijscalculatie gehanteerd moet worden. Bij deze berekeningsmethode

taalmarkt. De hieruit voortvloeiende kostprijshuur ontvangt de woningvan rijksbijdrage.
Het is de vraag of 50 jaar voor de bouwkundige investeringen een regie

Figuur 3-1.1.: Yenster van dubhel glas

het risico loopt van ongedekte exploltatielasten doordat de rijksbijdrage op een irrealistische levensduur is berekend.
De conclusie kan gesteld worden dat deze rijkssubsidieregeling te wei-

Een aanvullende functie bij goed gekozen ruit- en spouwdiktes is de

nig flexibiliteit heeft om actief bij te dragen in een beleid, dat

verbeterde geluidsisolatie. Glasisolatie kan worden uitgevoerd in 2 en

gericht is op brandstofbesparing; integendeel belemmerd werkt door de
maximale normbedragen, waardoor woningelgenaren niet genegen zullen
zijn extra isolaties door te voeren omdat dit ten koste kan gaan van de
subsidi~ring~ of niet te dekken lasten kan opleveren.
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en een positieve baten/kostenverhouding hebben, buiten de stichtingsType

kosten te houden dan wel toe te staan dat de stichtingskosten verhoogd

Kosten in guldens

worden met die investeringsbedragen, waardoor zij meegenomen worden in
Dubbel glas

130

"Drie-dubbel" glas

240

Tabel 3-2.1.: Meerinvestering vensterisolatie

3-1.4. Energetisch in-/output schema
De besparingen per m2 glasoppervlak worden bepaald door de verhoogde
warmteweerstand van de vensters, maar vooral ook door:

woningtypen van de toepassing. Hierbij zal om verder genoemde redenen

- het bewonersgedrag;
- het totale pakket woningisolatie dat wordt toegepast.

tot onderstaande tabel.

Voorbeelden zijn bekend waarin het bewonersgedrag het gasverbruik na
isolatie deed stijgen. De besparingen die de woning met lokale verwar-

Woningtype

ming zijn te bereiken door glasisolatie, zijn uiteraard lager dan die
in woning met een conventionele c.v.-installatie.
Een grote spreiding in de berelkbare hesparingen moet dan ook worden
verwacht, deze kan de in deze studie gehanteerde spreiding van 15-40 m3
gas per m2 per jaar zowel naar boven als naar beneden eenvoudig overtreffen.

3-2. KENTABILITEIT

Gedeeltelijk
dubbel

Meergezins
Rijtjes
Alleenstaand

Overal
dubbel

"Driednbbel"

x
x

Tabel 3-2.2.: Vensterisolatie

x
per wonlngtype

De hier gebruikte wonlngtypen zijn ontleend aan de standaardisering uit
de "Handleiding Optimale woningverwarmlng".

Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde
en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparingen
en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding worden berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investering en rekening houdend met de energieprijsontwikkeling vanaf 1990
(zie rapportage rentabiliteit).

Verwacht wordt dat de comfortverhogende norm c en d zullen worden toegepast tesamen met energiezuinige ontwerpen. De comfortverhogende werking van vensterisolatie zal vooral in de nieuwbouw koopsector tot
invoering leiden.
Voor nieuwe "rijtjes"woningen is aangenomen dat, tengevolge van energiebewuste ontwerpen, alleen in de hoofdvertrekken dubbelglas rendabel

3-2.1. Investeringen

De kosten inclusief arbeidsloon, kozijnverbreding en exclusief BTW zijn
De meerinvesteringen van glasisolatie ten opzichte van enkel vensterglas zijn:

per woningtype:
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Woningtype

Meerlnvesterlng
guldens per m2

Meergezi~s

128,6

RijtJes

128,4

Alleenstaand

2~0,0

Tabel 3-2o3.: Meerkosten spou~uurisolatie per wonlngtype

Met de Hoofdstuk 3-3 gegeven potentieelschatting leidt dit tot onderstaande totale meeri~vesteringsrami~g.

Jaar
Meergezins

315.000

Rijtjes

146.000

Alleens~a~nd

36.000

Kapitaal

--Kos~en-Exploit.

Energie

Totaal

Opbreng~t
Besparing

Winst
Saldo

Guldens (1984)
1990

1.073

470

~ihil

1.543

1.483

60

1991

1.073

470

nihil

1.543

1.529

14

2009

1.073

nihil
nihil

2.239

696

1.073

470
470

1.543

Gemid.

1.543

1.817

274

Met de gestandaardiseerde woningomvang geeft dit een gemiddelde meerlnvesteringsprljs van f. 133 per m2 vens~eroppervlak.

Tabel 3-2.4.: ~osten, opbrengst en w~nst

3-2.2- Besparinge__n

De gemiddelde totale lasten bedragen f. 1543 per jaar, waarvan:
- kapltaalslasten (afschrljving en rente) : 70%

Zoals eerder is gemeld is er een sterke variatie in de besparingen te

- exploitatie (bediening en onderhoud)

verw~chten. Er wordt daarom afgezien van een opsplitsing naar woning-

De gemiddelde totale opbrengst bedraagt ~. 1817 per jaa~ en wordt gere-

type, bewonersgedrag en isolatiegr~~d.

aliseerd door besparing op aardgas. Zij over~reft de kosten zodat een

~~or het totaal aantal vierkante meters venster~ 3,7 mln (zie Hoofdstuk
3-3), kan gerekend worden met een gemiddelde gesp~rlng van 25 m3 aardgas per jaar per vlerkante meter.

: 30%

clerlngskosten) worden berekend. In de eerste twee jaar bedraagt zij
respectievelijk f. 1013 en f. 1059. Eenvoudlg kan worden ingezien dat

markt in de sociale en premiesector belnvloeden. Energiezuini8e ontwer-

de totale investering van f. 13.375 in omstreeks 11,5 jaar kan worden

invloed van voorzetramen zal in de laagbouw niet zijn te verwaarlozen.

Een kunnen verder sterk van invloed zijn op de vensteroppervlakken. De

terugverdiend. De interne rentevoet bedraagt ca, 6,9%Wanneer een Investerlngspremle van 15% wordt lngecalculeerd daalt de

3-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000

terugverdlentljd tot omstreeks I0 jaar terwijl de i~terne reotevoet op

Op grond van bovenstaande zal geen uniforme penetratie voor de ver-

ongeveer 8,8% komt te liggen.

schillende woningtypen verwacht kunnen werden.

3-3. POTENTIEEL
Woningtype
3-3.1. Theoretische mogeldjkheden

te isoleren vensteroppervlak
m2

%

De potentiële markt voor vensterisol~tie wordt heE~~id door de verwachte nieuwbouw in de jaren 1990-2000- In de "Structuursehets voor de
stedelijke gebieden" (VROM 1981) wordt deze markt geraamd op 700800.000 woningen.
Indien rekening wordt gehouden met de verdeling over sociale-, premieen vrije vestiglngsopbouw kan onderstaande Tabel worden gehanteerd:

Meergezins
Rijtjes
Alleenstaand

i00

2.450,000

50

1,140,000

75

150.000

Totaal
Tabel 3-3.2.:

Woningtype

Eenetratiegraad

3.740.000
Penetratiegra~d vensterisolatie

Aantal

Door de afwezigheid
Meergezins

350.000

Rijtjes

340.000

Alleenstaand

van alternatieven voor ~eer~ezi~swoninge~ is de
penetratie graad voor vensterisolatie gesteld op 100%. In rijtjeswoning
zullen op de 5egane

grond, uit kostenoverweglngen, in de huurseetor

I0.000

Tabel 3-3.1.:Ramlng woningp~oduktie 1990-2000

Met de gestandaardiseerde woningvormen geeft dit een theoretisch potentieel van 4,9 mln vlerkante meter,
3-4. LEVERINGS~TERIgTIEK
3-3.2. Bepalende factoren voor re~llsatle
De duidelijk aanwezige alternatieven voor de vensterlsolatie van deze

In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de behandelde case de aan-

case, zullen er tezamen met de matige ren~abiliteit voor zorgen dat het

delen in de investering zljn, onderverdeeld naar de volgende kenmer-

gehele theoretische potentieel niet gereallseerd z~l gaan worden.
Financleringsproblemen zoals in psragraaf 3-1.3. vermeld, kunnen de

- ontwerp;
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- bouwkundige werkzaamheden;
- levering outillage;

geproduceerd.

Posten

Totaal bedrag
guldens

%

Ontwerp
Bouwkundigewerkzaamheden
Outillage
(Outillage NL

Totaal

26,6

20

106,4

80
20)

26,6

133

i00

In bovenstaande tabel is aangegnomen dat een belangrijk deel van het
industrieel vervaardigde dubbelglas zal worden ge~mporteerd (Belgig).
3-5. MARKTVERHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MARKT

ENERGIE STUDIE DENTRUM
KARAKTERISERING ENER@IS INVESTSRINGEN
TECHNIEK

: ISOLATIE

TYPE

: DUBBELE BESLAZING

~ERSIE STUDIE CENTRUM
~RAKTERISERING ENERGIE INVESTERINGEN

~ASS: 4,3

NIT-GROOTTE: i M2 RAAMOPPSRVLAK

INVESTERING : F 134/M2 MEERINV
EXPLOITATIE : F 4,7/M2 (MEER1

F 5~4/M3

BSSPAARD

LEVENSûUUR: 20 UR

BDUWKUNDIG : 20 PRC
OUTILLAGE NL: 2û PRE
OUT. IMPORT ~ 60 PRC DUSSSLGLAS
INSTALLEREN ; 0 PRC

OPMERKINGEN : 11 IN ALLESNSTAANDE, VRIJE SECTOR WONINGEN DRIEDUBBELSLAS, IN PREMIE-WONINGEN U~TSLUITEND OP
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De hierna volgende rapportage behandelt de case: herlsolatie van
warmtetransportleidingen. Deze rapportage is iR opdracht van het
Energie Studie Centrum uitgewerkt door het Raadgevend ingenieursbureau
Tebodin te Den Haag. De informa~ie is gebaseerd op recent door het
bureau uitgevoerde renovatieprojecten.

4-1.2. Alternatieve mogelijkheden
Als enige alter~atdeve mogelijkheid om het warmteverlles te beperken
kan de temperatuur van het ~e transporteren medium verlaagd worden. Dit
zal in voorkomende gevallen nagenoeg nooit praktisch zijn. Enerzijds
omdat dan wellicht niet meer aan de procescondi~ies wordt voldaan,

4-1.

BESPARINGgTgCHNIEK

4-1.1. TechniekbeschriJving

anderzljds omdat altijd nog een aanzienlijk warmteverlies resteert.

4-1.3. Toekomstige ontwikkelinge~ 1990-2000
Toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van het isolatiematerlaal hebben
betrekking op het verbeteren van de isolatiewaarden en het zoeken naar
~aterlalen met een gesloten structuur, die geen vocht opnemen.

4-1.4. Energetisch in-/outp~t schema
Aan de hand van de standaard bed~ijfsdndeling van het CBS en de ervaring van Tehodln met diverse hedrijven is een selektie gemaakt van inbezitten.

~ustri~le se~toren waar relatief lange leidingen voorkomen, waarmee
nete vloefsto[fen en gassen getransporteerd worden.
)e leidinglengte en de gemiddelde diameter van stoomleldingen in de
[ndustri~le sektoren is vervolgens geraamd met behulp van beschikbare
informatie. De leidlnglengte en de gemiddelde diameter van leidlngen,
lle chemische stoffen (~nders dan stoom) transporteren, is geraamd aan
~e hand van diverse projecten die in de Botlek zijn ulgevoerd. He~
,lijkt dat de processtromen hoofdzakelljk in de vaten plaatsvlnden.
,eidlngen buiten de vaten transporteren over heK algemeen s£offen die
~fnnen de chemisehe fabriek nlet hergebrulk worden (grondstoffen, proukten, afvoer naar riool, afblaasleidingen, enz.).
e aldus gevonden lengte zijn in Tabel ~-3 vermeld. Voor deze case is
is representatief voor matig ge£soleerde leidingen in Nederlan4 geko-
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zen voor het volgende systeem:
- een stalen stoomvoerende transportleiding, lengte 100 m~ ~ 200

4-2.2. Besparingen

- temperatuur van het medium in de transportlelding is 195

Door herisolatie van de transportleiding wordt additioneel jaarlijks
12.600 m3 aardgasequivalent bespaard, per strekkende I00 m leiding.
Hierbij is aangenomen, dat de stoom in een ketel wordt opgewekt.

- isolatiemateriaal mlnerale wol~ dikte 50 mm.
Door de matlg geZsoleerde leiding wordt jaarlijks bij een bovengrondse
leiding 21.000 m~ aardgasequlvalent aan de omgeving verloren. Aangenomen is dat de stoom in een ketel wordt opgewekt.

4-2.3. Exploitatielasten

De isolatie van leidingen die rond 1970 (voor de energiecrisis) is

Als gevolg van herisolatie blijven de bedlenings- en onderhoudskosten

aangebracht, zal in 1990 aan vervanging toe zijn. Voor de leiding uit

van de transportleiding gelijk. Er zijn derhalve geen additionele kos-

deze case is de isolatledikte geoptimallseerd. De laagste jaarlijkse

ten hiervoor.

kosten worden gevonden bij 180 mm isolatiedlkte. Voor deze case wordt
er daarom van uitgegaan, dat bij vervanging het volgende systeem wordt

4-2.4. Rentabiliteitsaanduiding

aangebraeht:
- een 180 mm dikke isolatie, materiaal minerale wol;
- een buitenmantel van aluminium.

Bij de keuze van de prijspaden is ultgegaan van het tarief voor grootverbruik.
In Tabel 4-2.4 is een overzicht gegeven van kosten, opbrengst en winst

4-2. P~ENTABILITEIT

aan het begin en aan het eind van de economische levensduur (15 jaar)
van de investering (I00 meter isolatie).

Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde
en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen~ besparingen
en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding worden berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investe-

Jaar

Kapitaal

--Kosten-Exploit.

Energie

Totaal

Opbrengst
Besparing

Winst
Saldo

Guldens (1984)

ring en rekening houdend met de energieprijsontwlkkeling vanaf 1990
(zie rapportage rentabiliteit).

1990

1.474

nihil

nihil

1.474

1991

1.474

nihil

nihi!

1.474

4.463
4.627

2.989

Deze rentabiliteitsaanduiding zal worden bepaald, ultgaande van een
additionele investering om de matige isolatie te vervangen door een

2004
Gemid.

1.474

nihil
nihil

nihil

1.474

6.756

5.282

nihil

1.474

5.609

4.135

3.153"

dikkere isolatie.
4-2.1. Investeringen

1.474

De meerinvesterlng om de bestaande isolatie te verwijderen en te vervangen door een dikkere isolatie bedraagt - inclusief buitenmantel voor een bovengrondse leiding f. 15.327 (zie Tabel 4-4), per strekkende
i00 m leiding.

Tabel 4-2.4.: Kosten, opbrengst en winst
De gemiddelde totale lasten bedragen f. 1474 per jaar, waarvan:
- kapitaalslasten (afschrijving en rente) : 100%
- exploitatie (bediening en onderhoud)

: nihil
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De gemiddelde totsle opbrengst bedraagt f. 5609 per jaar en wordt gerealiseerd door besparing op aardgas. Zij overtreft de totale kosten
zodat een gemiddelde winst van f. 4135 per Jaar resulteert.
km

Op basis van de gegevens in Tabel 4-2.4 kan de kasstroom (voor financieringskosten) worden herekend. In de eerste twee jaar bedraagt zij
respectievelijk f, 4463 en f. 4627. Eenvoudig kan worden ingezien dat
de totale investering van fo 15.300 is omstreeks 3~3 jaar wordt terug-

- Zui~el- en melkp~odukte~induBtrie

120

50

60

7

50

3

15
p.m.

5
70

160

90
80

- Suikerindustrie

verdiend. De interne rentevoet bedraagt ongeveer 32%.

- Aleoholfahrieken en distilleerderijen

Wanneer een inves~eringspremie van 15% word= ingec~leuleerd kan de

- Papier- en papierwarenindustrie

investering in 2,8 jaar worden terugverdiend en komt de interne rentevoet rond 37% te liggen.

- raffinaderijen

km

%

(chemie)
- Kunstmestlndustrie

56
7

4-3. POTENTIEEL

- Overige chemische grondstoffen
industrie
(chemle~

35
i0

50
50

4-3.1. Theoretische moselijkheden

- Ruw ijzer en sta~lindustrie

60

80

p.m.
145
45

5
18
5
48

Het potentieel voor herisolatie van transpo~tleidi~gen is gebaaeerd op
leidingen, die vQor de eerste energiecrisis waren aangelegd.

Totaal

670

Tabel 4-3.: Potentieel en realisatie vsn herisolmtie

De penetratiegraad en de daaruit voortvloeiende ges=hatte realisati~
licht.

4-3.2. Bepalende factoren voor realisatie

De bepalende factoren voor het aantal in de negentiger jaren te herlsoleren transportleidingen zijn in Tabel 4-3 samengev~t in een gesehatte
penetr~tiegr~ad per industriese~tor.
Onderstaande overwegingen zijn hierin verwerkt:
- De goede rentabiliteit van herisolatie zal er toe leiden dat voor
1990 niet alleen een aantal proefprojecten zullen worden uitgevoerd
maar tevens dat bij vervanging van oude isolatie alreeds op commerciële schaal een zwaardere isolatie zal gaan worden aangebracht.

364
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- Het energie hew~stzijn zal per sector verschillen. "Follow the
leader" aspecten die in de tuinbouwsector zo’n grote rol spelen~

Posten

zullen in een aantal sectoren een kleine rol spelen waardoor uit
traditionele overwegingen zwaardere isolatie niet wordt overwogen.
- Het wordt verondersteld dat, ondanks de goede rentabiliteit, vervroegde afschrijving niet plaats zal vinden. Zware herisolatie wordt
dan slechts overwogen aan het eind van de technische levensduur.

Investering Aandelen Nederlands
totaal
aandeel
gulden

%

Ontwerp en projectbegeleiding

I00

-

Bouwkundige voor4-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000

zieningen
Levering outillage

Rekening houdend met het theoretisch potentieel en de opmerkingen gemaakt in Paragraaf 4-3.2 is de geschatte realisatie 364 km oftewel 54%
van dit theoretisch potentieel.

¯ isolatiemateriaal

5.211

34

i00

66

I00

Montage
¯ aanbrengen nieuwe
isolatie en bekledlng

10.116

4-4. LEVERINGSKARAKTERISTIEK

Totaal

15.327

I00

In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de behandelde case de aandelen in de investering zijn~ onderverdeeld naar de volgende kenmer-

Tabe! 4-4.: Leveringskarakteristiek

ken:
- ontwerp;

Het Nederlands aandeel in de levering is groot doordat de twee

- bouwkundige werkzaamheden;

Nederlandse leveranciers van minerale isolatie momenteel een

- levering outillage;

overcapaciteit bezitten. Capaelteitsproblemen bij de produktie en

- montage.

evenzo bij het installeren worden niet ver~~acht.

Hierbij wordt de outillage voorzover van toepassing, nader verdeeld in
de post fabricage en assemblage door de leverende firma. Van de voor de

4-5. MARKTVERHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN

assemblage benodigde inkoop c.q. toelevering wordt het direkte importaandeel opgegeven. Bij inkoop van uit Nederland afkomstige componenten

De verwachtingen ten aanzien van de markt en technieken van de

wordt tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven deze

negentiger jaren zijn reeds in het bovenstaande verwerkt.

worden geproduceerd.
De meerinvesteringen, genoemd in Paragraaf 4-2.1 kunnen in de navolgende posten worden verdeeld:
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ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERGIE INVESTERINGEN

ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERGIE INVESTERINGEN

TECHNIEK

ISOLATIE

TECHNIEK

REP: ISOLATIE~ WARMTETRANSPORTLEIDINBEN

TYPE

HERISOLATIE WARMTELEIDIN~EN

TYPE

SER%SOLAT%G WARMTELEIDINGEN

CASE: 4.4 REF

SECTOR

INDUSTRIE

GOC :

OMSCRSIJVINE:

STANDAARD ISOLATIE BIJ VERVANGING

UNIT-~ROOTTS: 100 M (LGIDINGGENHEID MET DIAMETER: 200

ONIT-BROOTTE:

100 M (LEIDINGEENHEID MET DIAMETER: 200

ENERGIE

ENERGIE

IN-IOüTPUT
ENERGIEBEER.:

CASE:

~ ISDLATIEDIKTG VAN 50 NAAR IEO MM (BIJ VERVANGING)
12.b00 M~

SNERGIEBESP.: NVT

ECONOMIE
INVESTERING

F i~.300 MEGRINV

F I~S/M3 AE BESPAARD

EXRLOITATIE
RENTABIL. ~
MARKT

MARKT

POTENTIEEL

570 KM

REALISATIE

: 360 KM

MEER-MARKT: F 55 MLN

LEVERINB
BOUWKUNDIG

LEVERING
: 0 PRO

BOUWKUNDIG : 0 PRE

OUTILLAGE NL: 34 PRC

OUTILLAGE NL: 34 PRC

OUT, IMPORT : 0 PRC

OUT. IMPORT : 0 PSC

INSTALLEREN ; 66 PRC
TOEK. MARKT

ISOLATIE VAN LEIDINGEN IN DE INDUSTRIE WORDT DOOR
NEOERLANOBS ISOLATIEBEDRIJVEN UITGEVOERD

TOEK. MARKT I NVT

VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

19
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Inhoud

Selectie van de c~ses
Case I: Klimaatcomputer in de tuinbouw
C~se 2: Energiebeheersingssysteem in een gebouw

Gebaseerd op informatie 1984/85

INLEIDING

Deze detail-projectrapportage beschrijft de bevindingen met betrekking
tot de techniek "klimaatcomputers". De rapportage maakt deel uit van de
projectrapportage in het kader van het project IEB: Investeren in energiekostenbesparing zoals door het Energie Studie Centrum is uitgevoerd.
Het hoofdstuk Selectie van de cases geeft een beeld van het keuzeproces
dat is doorlopen, om te komen tot de definitie van de nader te onderzoeken cases bij de techniek klimaatcomputers.
De onderzoeksresultaten van deze cases zijn in deze detailrapportage
opgenomen in de hoofdstukken: - Besparingstechniek
- Rentabiliteit
- Potentieel
- Leveringskarakteristiek
- Marktverhoudingen en toekomstige mogelijkheden
De rapportage van de case wordt afgesloten met een documentatieblad,
met een samenvatting van de karakterisering van de energie-investering.

TOt nu toe was het voor kleinere gehouwen vaak te duur om de vrij kostbare automatiseringsapparstuur aan te schaffen. Om hierop in te spelen
worden er systemen ontwikkeld waarbij de f~nktie va~ de onderstations,
die de gegevens naar de centrale computer sturen, gecomblneerd wordt
met een beperkte CVE functie. Dit type apparaat heeft relatief beperkte
presentatlemogelijkheden middels een beeldscherm en/of prlnter.
In het algemeen zullen de verschillende installatiedelen door het toepassen van microprocessors steeds meer tot één complex regelsysteem
ge~ntegreerd kunnen worden.
stuurui~gangen van de computer deze signalen geschikt om bijvoorbeeld
Definitie relevanLe technieken/cases
licht, vochtigheid en in de tuinbouw ook 002 dosering.

Om aan de gestelde eisen van dit onderzoek te kunnem voldoen, zullen de
volgende cases als representatief voor de techniek worden behandeld:

- de computer (de zogenaamde hard~ware)~

i. Klima~tcomputer in de glastulnbouw;

- het regelprogramma (de software);
- het bedieningspaneel (toetsenbord en beeldscherm);

2o Klima~tcomputer in een gebouw.

- de printer.
De eenheden variëren van vrij eenvoudige regelcomp~ters tot uitgebreide

Toepassingsgebieden
Klimaatcomputers worden toegepast bij de glastuinbouw en in gebouwen.
In het laatste geval vormt de klimaatregeling vaak een onderdeel van de
totale gebouwautomatlserlng. Deze systemen zijm grootschaliger en
plexer dan die in de tuinbouwsector.

Toekomstige ontwikkelinsen
Ook bij de toekomstige ontwikkelingen die~t onderscheid gemsakt te
worden tussen toepassingen in de tuinbouw en in gebouwen.
In de tuinbouw ~orden zogenaamde universele computers toegepast, die
naast het klimaat ook bijvoorbeeld beregening, bemestlng en substraatvoeding regelen. Er is een voortd~rende ontwikkeling wat betreft de
software van de systemen. Programma’s worden regelmatig aangepast om de
regelingen steeds beter te optimaliseren.

Technfek: KLIMAATCOMPUTER

nen die regelingen veranderd worden. Aanpassingen aan de computer zelf

Case i ~ Klimaatcomputer in de tuinbouw

zijn hiervoor niet nodig, tenzij er meer ingangen, uitgangen of geheugen nodig zijn.

In onderstaande rapportage wordt Ingegaan op de toepasssing van een
klimaatcomputer in de tuinbouwo

Procescomputers in de tuinhouw zijn in drie groepen te verdelen. Dit
zijn:
- Klimaateomputers.
- Universele computers.
- Computers voor beregening, substraat en belichting (deze gerichte
computers worden verder niet meer besproken).
De kllmaateomputers zijn voornamelijk bedoeld voor de sturlng van de
verwarming, de ventilatie, de CO2-voorziening en scherbediening. Bij

gangen verwerken de meetsignalen tot brulkbare signalen. De rekeneen-

sommige typen is ook sturing van helichting en verwarmingsketel mogelijk. Zij zijn gezakt voor een beperkt aantal afdelingen en meestal
slechts in beperkte mate uit te breiden.
Klimaatcomputers zijn meestal uitgevoerd met zogenaamde displays voor
de weergave van ingestelde en gemeten waarden (dlsplays zijm oplichtende cijfers). Deze computers kunnen veelal worden aangevuld met een
printero Een printer dient voor het vastleggen van overzichten van
ingestelde en gemeten waarden.
De klimaatcomputers zijn per fabrikaat veelal in meerdere uitvoeringen
leverbaar, al naar gelang het aantal te sturen afdelingen.
Naast het regelen van het klimaat hebben universele computers de mogelijkheid ook andere systemen te regelen, bijvoorbeeld beregening, bemesting, belichting en eventueel substraatvoeding.
De universele computers kunnen meestal gemakkelijker tot een groter
aantal afdelingen of sturingen uitgebreid worden dan de klimaatcomputers. Universele computers kunnen uitgevoerd zijn met een beeldseherm
en een prlnter voor het weergeven en vastleggen van de ingestelde en
gemeten waarden.
Deze case beperkt zich tot de specifieke klimaatcomputer. Bij de keuze

Figuur I-i.i.: Printeruitdraai: klimaatcomputer

van een klimaatcomputer zijn de volgende factoren van belang:
- het aantal te regelen afdelingen (kascompartimenten);

Het geheugen van de computer dient voor het onthouden van de ingestelde

- de noodzakelijke regelingen per afdeling (verwarming, ventilatie,

waarden~ van de gemeten waarden en van het regelprogramma. Het regel-

schermen, C02);
- de te verwachten uitbreidingen van het aantal regelingen; andere

progamma bepaalt welke stuursignalen er berekend kunnen worden en de
wijze waarop dit gebeurt. Door verandering van het regelprogramma kun-

gewenste regelingen zoals regeling van de beregening of substraatvoe-

totaal 300.000 m~/Jr. Indien ten gevolge van de installatie van de
ding met de te kiezen ~omputer;
- specifieke eisen =en aanzien van de regelingen op zich;
- de kwaliteit en s~oringsgevoeligheid van de installatie;

computer 10% aan eneçgie bespaard wordt, is dit 30.000
1-2. RENTABILITEIT

- de uitvoering van de installatie.
Tenslotte z~lle~ de investering en de kosten voor het Jaarlijkse onder-

Het hoofdstuk restabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde

houd van invloed zijn op de keuze.

en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparingen

1-1.g. Alternatleve mogelijkheden

den berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investe-

en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabili=eitsaand~idiag worring en rekening houdend met de energieprijsontwikkeling vasaf 1990
Klimaa=eomputers vormen het alternatief VOOr analoge regelingen. De

(zie rapportage rentabiliteit).
eerstgenoemden hebben een groot 8antal voordelen wat betreft verschille~de ~speeten van regelingen zo~ls bijvoorbeeld de uitgebreidheid~ de

1-2.1. Investerio$en

~auwkeurigheid en de flexibiliteit. Verder is weergave en opslag van
gegevens mogelijk. Deze voordelen resulteren in een verbeterde klimaat-

De ~otale kosten van een eomputerinstallatle zsllen afhsnkelijk zijn

beheersing en in energiebesparing.

van het type compute=, van het aantal te sturen afdelingen en het aantel regelingen per ~fdellng. In het nawolgende zal een indicatie gege-

1-1.3. Toekomstige ontwikkelingen 1990-2000

ve~ worden van de kosten van de regelcomputerlnstallatie. Voor de kleinere (niet universele) klimaat~omputers kunnen, inclusief de installa-

De toekomstige ontwikkelingen in deze techniek zullen zich met name
richten op een verdere ontwikkeling van microprocessors in de klimaat-

tle, globaal de volgende bedragen aangehouden worden:
basisbedrag

computer zodat een betere programmat~uraanpassing mogelijk is.
1-1.4. Enersetiseh In-/outp~t schema
In het geval van een klimaa~computer kan niet gesproken worden over ee~
energetisch in-/output schema. De klimaatcomputer realiseert een be-

f. I0.000 tot f. 15.000
extra per afdeling ca f. 5.000.
Om 4 afdelingen volledig te regelen (twee verwarmingsnetten, tweezijdige luchtventialatie~ schermbediening, verwarmingsketel e~ C02) komt
dit dus op globaal (f. I0.000 tot f. 15.000) + 4 x cd. f. 5.000 =
f. 30.000 tot f. 35.000.
hierbij (inclusief installatie) Cd. f. 5.000 tot f. I0.000 kosten.
Voor de universele klimaat¢omputers kunnen (inclusief i~stmllatie)
globaml de volgende bedragen aangehouden worden:
baslshedrag

f~ 15.000 tot f. ZS.000

extra per afdelisg ca f. 5.000.
Nu bedragen de totale kosten voor vier afdelingen volledig regelen
globaal (f. 15.000 tot fo 25.000) ÷ 4 x cd, f. 5.000 = f. 95.000 tot
f. 45.000.
De investerisg in een (klimaat)computer-installatie kan voor het

"voor-
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beeldhedrijf" als volgt benaderd worden:
oppervlakte bedrijf : I0.000 m2 met vier afdelingen, waarbij per afdeling te regelen: ventilatie tweezijdig, onde~- en bovenverwarmingsnet,

De gemiddelde ~otale kosten bedragen f. 8.743 per Jaar, waarvan:
- kapi=aalslasten (afschrijving en rente) : 98%
- exploitatie (bediening en onderhoud)

:

De gemiddelde ~otale opbrengst bedraagt f. 11.567 per jaar en wordt
gerealdseerd door besparing op aardgas. Zij overtreft de totale kosten,

1-2.2. Bespardnsen

zodat een gemiddelde winst van f. 2.824 per jsar resulteert.
In Paragraaf 1-1.4 is een besparing aangegeven van 30.000 m~/jaar voor
de toepassing in een kas van I0.000 m2. Voor de tuinbouw geldt in 1985
een prijsnive~u voor aardgas van 58~7 ct/mB, zodat een energiekoste~besparing wordt gerealiseerd van ca. f. 11.600,

Op hasds van de gegevens uit Tabel 1-2.4 kan de kasst=oom (voor financieringskosten~ worden berekend. In de eerste drie jaar bedraagt zij
respectievelijk f. 10.127, f, 10.518 en f. 10.908. De totale investering v~n f. 35.000 wordt derhalve in circa 3,3 jaar terugverdiend. De
interne rentevoet ligt op ongeveer 16%.

1-2.3. Exploitatielasten

Wanneer een investerln8spremie v~n 15% wordt ~ngecalc~leerd~ bedraagt
De jaarlijkse onderhouds- en ve~zekeri~gsko~te~ bedragen voor de totale

de interne rentevoet 21% en daalt de £erugverdientijd tot 2,8 jaar.

installatie f- 700 of 2% van de investering.
1-3. POTENTIEEL
1-2.4. Rentabiliteitsaanduiding

Bij de keuze van de prijspaden is uitgegaan van het tarief voor midden-

1-3.1. Theoretfsche moselijkheden

gebruikers.

In Nederland zijn momenteel ca. 12.000 tuinbouwbedrijven onder glas.

Tabel 1-2.4 geeft een overzicht van kosten, opbrengsten en winst in de

Circa 4000 van deze bedrijven komen, omdat ze te klein of onvoldoende

periode van de terugverdientljd en aan het einde v~~ de e¢o~o~is~he

geschikt voor ~uto~atiserln8 zijn, niet in aa~erkin8 voor de installatie va~ een klimaatcomputer. Zodoende resteren ca. 8000 bedrijven die
geschikt zijn voor een kllmaatcompute:. Volgens het Consulentschap ~oor

levensduur (5 jaar) van de klimaatcomputer.

Jaar

--Kosten-Kapitaal Exploit.

Energie

Winst
Opbfengst
TotaalBesparing Saldo

de Tuisbouw zullen er tot 1990 nog 2 tot 3000 computers worden gefnstalleerd, zodat nog 5 ~ 6000 bedrijven resteren.

Guldens (1984)

1-3.2. Bepalende factoren voor realisatie
1990

8.084

659

nihil

8.743

10.786

2.043

1991

8.084

659

nihil

8.743

ii.176

2.435

Indien bedrijven ertoe overgaan energlehesparenge ins~allaties zoals

1992

8.084

659

nihil

8.743

11.567

2.824

bijvoorbeeld schermen aan te schaffen zal dit vrijwel altijd gepaard

8.743

12.347

3.604

prijs zal dus een toename van dit soort apparatuur betekenen. Ook bij

8.743

11.567

2.824

vervanging van analoge regelapparatuur wordt vaak ove£gegaan op een

gaan met de aanschaf van een klimaateomputer. Een toenemende aardgas
1994

8.084

Gemid. 8.084

659
659

nihil
nihil

computer.
Tabel 1-2.4.: Kosten, opbresgst en winst
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1-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000
De verwachting is dat van de resterende 5 ~ 6000 bedrijven zeker zo’n
80% tussen 1990 en 2000 overgaat tot de aanschaf van een klimaatcompu-

Posten

Bedrag

%

Bouwkundlg
Outillage NI.

17.850

0
51

ter. Hiermee zou een bedrag gemoeid zijn van ca. f. 140 min.

2-4. LEVERINGSKAR&KTERISTIEK

0utillage import
In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de behandelde case de aan-

3.150

9

Installeren

14.000

40

Totaal

35.000

i00

delen in de investering zijn, onderverdeeld naar de volgende kenmerken:
- ontwerp;

Tabel 1-4.1.: Leveringskarakteristiek klimaatcomputer

- bouwkundige werkzaamheden;
- levering outillage;
- montage.
Hierbij wordt de outillage voorzover van toepassing~ nader verdeeld in
de post fabricage en assemblage door de leverende firma. Van de voor de
assemblage benodigde Inkoop c.q. toelevering wordt het direkte importaandeel opgegeve~. Bij inkoop van uit Nederland afkomstlge componenten
wordt tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven deze
worden geprod~ceerd.

1-5 MARKTVEP~HOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN

Momenteel worden er door acht Nederlandse bedrijven regelcomputers
gebouwd voor de tuinbouw. De vijf grootste hiervan zijn verenigd binnen
de "Vereniging Digitale Computers voor de Tuinhouw" (DICOTU). Dit houdt
in dat zij onderling ee~ (beperkt) aanta! afspraken gemaakt hebben voor
wat betreft de onderhoudsverlening en de kosten daarvan.
De eerstgemoemde vijf DICOTU-leden fabriceren de regelcomputers en de

In het geval van de klimaatcomputer voor de tuinbouw kan gesproken

progra~atuur vrijwel geheel zelf en hebben gezamenlijk ca. 90 à 95%

worden van een Nederlands produkt dat internationaal gezien voorop
loopt. Met uitzondering van de printer worden de componenten door

van de markt. Elk van deze fabrikanten levert meerdere typen regeleomputers voor klimaatregeling, substraat en beregening. In principe leve-

Nederlandse bedrijven gefahriceerd en gefnstalleerd. Het totale aandeel

ren zij ieder voor èlk bedrijf een "passende" computer.

Nederlandse levering bedraagt ca. 85% van de investering. Net totale
bedrag van f. 35.000 bestaat uit ca. 60% investering fn de computer en

Verschuivingen in deze markt qua Nederlands aandeel is dan ook niet te
verwachten.

40% installatiekosten. In Tabel 1-4.1 wordt de leveringakarakteristiek
getoond:

De vijf DICOTU-fabrikanten zijn:
Brinkman

- ’s-Gravenzande

Hoogendoorn
Indal

- ’s-Gravenzande
- p/a Rietschoten & Houwens, Kotterdam

Priva

- De Liet

Van Vliet

- Pijnacker
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ENEREIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERSIE INVESTERINGEN
TECHNIEK

: KLIMAATCOMPUTER

TYPE

: REGELING TUINBOUWKAS

CASE: 5.1

SEOTOR

: GLASTUINBOUW

DOC ~ 20

OMSCHRIJVING: DE KLIMAATCOMPUTER STUURT DE VERWARMING, DE
VENTILATIE~ DE C02-VOORZIENING EN DE ENERGIEECHERMEN IN EEN TUINBOUWKAS
UNIT-GROOTTE: 10.000 M~ KASOPPERVLAK; 4 COMPARTIMENTEN

OPMERKINGEN

I VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT
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Als onderdeel van de techniek klimaatcomputer wordt in deze =ase~apporrage ingegaan op ge toepasslng va~ ee~ energiebeheersingssys~eem in
een

Een gebouwautomatlserlng (GA) stelt de beheerder van een gebouw of
gehouwencomplex in stsat om op een ~~ntra~l punt de noodzskelijke
formatie te verzamele~ of raken te laten doen uitvoeren die ~oodzakel~jk zljn voor ee~ goed e~ adequaat beheer. Hieronder wordt verstaan:
het handhaven of vergroten van de bewoonbaarheid in het gebosw tegen zo
l~ag mogelijke (energle)kosten, het opvoeren van de bedrljfszeke~heig,
de begrlj£sveiligheid en de levensdu~r van de technische instsll~ties.
2-1.2. Alternatiev~~eli~khe&en
Energiebeheersingssystemen vormen het alternatief voor schakelklokken,
pompschakelaars en andere gecestrale regelingen voor de verwarming,
ventilatie en verlichting in gebouwen.

2-1.3~ Toekomstige ontwikkelinsen 1990-2000

De toekomstige ontwikkelingen ~n deze techniek zullen zich met name
riehten op een verdere ontwikkeling van mieroprocessors in de klimaatcomputer zodat een betere programmet~uraanpasslng mogelijk is. De on-

2-1.4. Energetisch in-/output schema

2-2.2. Bes~arinsen
De behandelde energlebeheerslngssysteem wordt in hoofdzaak in de utillteitsbouw toegepast. Hiervoor gelden de energletarleven van de catego-

besparing op het energiegebruik en op de bedieningskosten. De mate van

rie kleinverbrulkers. Ultgedrukt in energleprijzen van 1985 wordt aldus

energiebesparing zal sterk afbankelljk zijn van de wijze waarop met de

gevonden:

verkregen regelmogelijkheden wordt omgegaan en van de wijze waarop dit

Aardgasbesparing

ii.000 m3 à 53,9 ct = f. 5930

Elektriciteitsbesparlng

9.600 kWh à 22,6 ct = f. 2170

Per jaar wordt een energiekostenbesparing bereikt van f. 8100.
van ca. 30.000 m3.
2-2.3. Exploitatielasten
De Jaarlijkse onderhoudskosten bedragen voor de gehele installatie
f. 800 of 2% van de investering.

2-2.4. Rentabiliteitsaanduidin~
Bij de keuze van de prijspaden is uitgegaan van het tarief voor midden2-2. F~ENTABILITEIT

gebruikers.
Tabel 2-2.4 geeft een overzicht van kosten, opbrengsten en winst aan

Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde

het begin en aan het elnde van de economische levensduur (i0 jaar) van

en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen~ hespari~gen

het energle~eheerslngssysteem.

en de exploitatlelasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaandulding worden berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investering en rekening houdend met de energieprijsontwikkeling vanaf 1990

Jaar

Kapitaal

--Kosten-Ex~loit.

(zie rapportage rentabiliteit).

2-2.1. Investeringen

Energie

Totaal

Opbrengst
8~sparing

Winst
Saldo

Guldens (1984)
1990

5.180

800

nihil

5.980

1991

5.180

800

nihil

5.980

5.930
6.120

1999

5.180

800

7.600

1620

5.180

800

nihil
nihil

5.980

Gemid.

5.980

6.770

790

-

50

+ 140

De totale kosten van een energiebeheersingssystaem zullen afhankelijk
zijn van het type computer, het aantal te regelen onderdelen (aantal
ventilatoren, mengkleppen, e.d.) en het aantal te regelen functies. De
investering voor een gebouw van circa 30.000 m~, waarbij de verwarming,
de vochtlgheld en de ventilatie door het systeem geregeld wordt bedraagt ca. f. 40.000.

Tabe! 2-2.4.: Kosten, opbrengst en winst

..... 5.20 -

De gemiddelde totale kosten bedragen f. 5980 per jaar, waarvan:

worden dat het bedoelde energlebeheersingssysteem veelsl een onderdeel

- kapi~aalslasten (a[schrijvlng en rente) : 87%

zal vormen van een groter systeem van een gebouw-autom~tiseringssys-

- explolta~ie (bediening en onderhoud): 13%
- energiekosten

: nihil

De gemiddelde cotale ophrengst bedraagt f. 6770 per jaar en wordt gereallseerd door besparing op aardgas. Zij overtreft de totale kosten
zodat een gemiddelde winst van f. 790 per jaar re~ulteert.
Op basis van de gegevens in Tabel 2-2.4 kan de kasstroom (voor finan-

In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de behandelde case de aandelen in de investering zljn~ onderverdeeld naar de volgende kenmer- ontwerp;
- bouwkundige werkzaamheden;
- leverlng outillage;

In tegenstelling to~ de situatie bij de kli~aatco~puters in de glasVoor 1973 was in Nederland 500 miljoen m3 kantoorgebouw in gebruik.
Omdat een deel hiervan buiten gebruik wordt geeteld, zal hiervan in
1990 nog na. 350 mil~oen m3 in gebruik zi~n. Van dit aantal heeft een
deel reeds een gebouw-automatiseringssysteem, zod~t n~ar schatting nog
na. 250 miljoe~~ m3 inhoud overblijft, dat voor toepasslngen van een
kllmaatcomputer in aa~merking komt. Met een penetratiegraad van 75%
bedraagt de markt na. f. 240 miljoen of 6100 project-equivalenten.
De markt voor ~ieuw te bouwen (kantoor) complexen (na, 350 mln m3 inhoud) wordt volledig voorzien van regellnstallaties~ gebaseerd op een
of andere vorm va~ mlcro-elektronica, Aangezien d~t een i~ de plaats
komen van de conventlonele (analoge) regellng betreft~ wordt ~n deze
12.000 project-equivalenten of na. f. 480 mln, Hierbij moet bedacht

tuinbouw worden de compone~Ken voor een regellng in de utiliteitsbouw
nog voor het grootsKe deel ge[mporteerd, Het totale bedrag van
f. 40.000 bestaat uit na. 60% investering in de computer en 40~
stiek getoond:
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ENERGIE ST~DIE CENTRUM
KARAKTERISERING E~ERGIE INVESTERINGEN
Posten

Bedrag

TECHNIEK

: KLIMAATCOMPUTER

TYPE

: ENEREIEBEHEERSINGSSYSTEEM

%

CASE:

Bouwkundig
Outillage NL

i0.000

20

Outillage imp.
Installeren

15.000

40

15.000

40

Totaal

40.000

i00

UNIT-GROOTTE~ 30.000 M3 GEBOON

Tabel 2-4.1.: Leveringskarakteristiek
2-5 M~RKTVEKHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN

ENERGIE
IN-/OUTP~T ~ INPUT: 3850
ENERGIEBE~P.: 11.000 ~3 AE + 9GO0 KWH
ECONOMIE

Componenten van energiebeheersingssystemen worden momenteel voor 90%
uit het buitenland ge[mporteerd. Dit betref[ het hart van de installa-

INVESTERING : F 40.000

F 2~9/M3 AE EESPAARD

EXPLOITATIE : F 800; 2 PRg

tie; assemblage tot een voor de koper geschikt systeem geschiedt in
door het Nederlandse bedrijfsleven. De marktomvang van gelmporteerde

RENTABIL. * : TVT: 7 JR; IRV: 7~5 PRO; ~GMIDDELGE WINST:F 790/~R

componenten bedraagt ca. f. 270 miljoen. Het is te verwaehten, dat in

MARKT

Nederland een ontwikkeling kan worden gestart om tot een geheel Neder-

POTENTIEEL

: 700 MLN M3 *i

REALISATIE

: 500 MLN M3

lands produkt te komen. Met name Philips tracht hierin een groter
marktaandeel te veroveren.

MARKT: F 720 MLN

LEVERING
BOUWKUNDIG

: 0 PRC

OUTILLAGE N[

20 PRC

OUT. IMPORT

: 40 PRC

INSTALLEREN

VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

- 5,23 -

- Keuze van een klimaatregel¢omputer
Consulentschap voor de Tulnbouw, Naaldwijk
Februari 1984.
- Kies een computer die bij ~ past
Tuinderij, januari 1983.
- Persoonlijke mededelingen ing. P.G.H.M. Goeijenbier
Consulentschap voor de Tui~bouw~ Naaldwijk
september 1984.

- Persoonlijke mededelingen ~r. C. Peis
GTI, Rotterdam
oktober 1984.
- Centrale automatlseringssysteme~ voor gebo~winstaiiaties
Ir. J. van Mell~; ir. J.J. de Koning
Klimaatbeheersi~g 12. december 1983.
- Branche-onderzoek gebouw-a~tomatiserlng
Uneto,

DU-84/561/EB
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ENERGIE STUDIE CENTRUM

INVESTEREN IN ENERGIEKOSTENBESPARING

Detailrapportage bij het onderzoek naar de
leveranties door het Nederlandse bedrijfsleven

Techniek : ENERGIE UIT ORGANISCH AFVAL
Rapporteur: J.C. van der Veen

Inhoud

Selectie van de cases
Case i: Vergisting van mest in de veehouderij
Case 2: Verbranden van pluimvee-mestbriketten
Case 3: Verbranding van afvalhout
Case 4: Vergisten van industrieel afvalwater

Gebaseerd op informatie 1984/85

INLEIDING

Deze detail-projectrapportage beschrijft de bevindingen met betrekking
tot de techniek "Energie uit organisch afval". De rapportage maakt deel
uit van de projectrapportage in het kader van het project IEB:
Investeren in energiekostenbesparing zoals door het Energie Studie
Centrum is uitgevoerd.

Het hoofdstuk Selectie van de cases geeft een beeld van het keuzeproces
dat is doorlopen, om te komen tot de definitie van de nader te onderzoeken cases bij de techniek energie uit organisch afval.
De onderzoeksresultaten van deze cases zijn in deze detailrapportage
opgenomen in de hoofdstukken: - Besparingsteehniek
- Rentabiliteit
- Potentieel
- Leverlngskarakteristiek
- Marktverhoudingen en toekomstige mogelijkheden
De rapportage van de case wordt afgesloten met een documentatieblad,
met een samenvatting van de karakterisering van de energie-investering.
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SELECTIE VAN DE CASES
Techniekoverzicht

Bij verhltting van organisch materiaal, onder toevoeging vas lucht of
zuurstof wordt de gron~stof omgezet in een laag, respectievelijk hoog-

Onder org~nlsch afval wordt verstaan afval dat vrij komt in, en bij de

calorisch gas.

verwerking tot, en na gebrugk van produkten uit de l~ndbouw, veehouderij~ visserij en bosbouw. Uitgesloten zijn dus materlalen als metaal,
glas, aardewerk e.d. Om organisch afval om te zetten in bruikgare vormen zijn zowel thermische als blo-chemlsche methoden (verglsten) be-

Uit waterig organisch ~fval (zoals drijfmest of industrieel afvalwater)

schikbaar. Onder thermische methoden resortere~, verbrande~, pyrolyse

wordt in dit bio-chemische proces een bruikbaar gas geproduoeerd met
een methaa~gehalte van circa 60 procent. Het gas bevat een geringe hoe-

en vergassen.

veelheid HgS, zodat voor gebruik een reinfging gewenst is.

Worden de vrijkomende energiedragers (kr~cht, warmte) op locatie benut,
dan zijn er twee mogelijkheden:
- Yerwarming door middel van warmwater of stoom. ~ierbij kan het voorkomen d~t het aanbod van afval en de afname van wa~mte niet parallel
lopen, zodat een opslagmogelljkheld geereërd moet worden.
- Elektriciteitsproduktie. Door het minder selzoenafhankelijk zijn van

Toepassinssgebieden
De teehnieken wegke in het overzicht zijn behandeld~ kunnen voor verschillende soorten afval en in versehille~de sectoren worden toegepast.
In ondersteand schema staan de mogelljkheden van de verschillende verwerkingste~hnleken.

net is bij deze optie de noodzaak van opslag minder groot.
Van de eerder genoemde tech~ieken zullen in het navolgende de hoofdken-

Verbranden

Pyrolyse

Vergassen

Verglsten

merken kort worden opgegeven:
Mest
Overlg agrsrisch afval
Verbranden van afval gesehiedt in speaia~l voor dit doel geconstrueerde

Hout

ketels of ovens. Wanneer he~ vinden van hruikb~re energie niet voorop
sta~t is verbra~dlng veelal gericht op het verkleinen van afvalvolume.

Huishoudef£jk afval
Kantoor/Begrijfsafval

Bij huishoudellJk afval is dit circa 10% van het oorspronkelijke.

Afvalwater

RDF

X

x
x
x + RDF
x + RDF

x
x

X

x
x
RDF

x

x

Tabel i.: Verwerkingsteehnieken van organisch afval.
Bij verhi~ting van organisch materiaal in een zuurstof-arm milieu ontstaat een hrandbaar gas. Het residu bestaat uit kool (cokes) en teer.

RDF (Refuse Derlved Fuel) is een brandstof in vaste vorm welke verkre-

Deze vrljkomende energiedragers kunnen als brasdstof of als grondstof

gen wordt uit hulshoudelljk of daaraan verwant afval, door toepasslng

worden ingezet. Vooral de pyrolyse van sloophout krijgt momenteel de

van (meehanische) scheldingstechnieken. Het materiaal kan in glverse

nodige aandacht.

vormen worden aangeboden namelijk grof gemalen, poedervormig of verdleh~ tot brlketten of pellet$. RDF kan o.a. verbrand worden in voor
kolenstook geschikte ketels, gaarnaast behoort ook vergasslng van RDF
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leveren 16 mogelijk te onderzoeken cases op (Tabel i). De verwerking
van het afval kan in verschillende sectoren plaatsvinden (Tabel 2),

tot de mogelijkheden.
Mest, overig organisch afval en hout komen voornamelijk vrij in de
agrarische sector. Omdat het om kleine hoeveelheden gaat worden ze op

zodat het totaal aantal mogelijke cases op 23 komt.

het bedrijf zelf verwerkt. Een belemmering voor het op locatie verwerken kan zijn dat de energíebehoefte lager is dan het aanbod, in de vorm
van afval. Hier zal dan een gedeelte van het afval afgevoerd of opgeslagen moeten worden.

Toekomstise ontwikkelingen
Individuele mestvergistlngsinstallaties op veehouderijhedrljven is
momenteel nog een (te) dure methode om energie uit organisch afval te

Hout, kantoor- en bedrijfsafval en afvalwater komen vrij in de indus-

winnen, Door toepassing van minder dure materialen en de combinatie van

trie. Hout wordt zoveel mogelijk op het bedrijf zelf verwerkt, kantoor

enkele procesfuncties, zodat met lagere investeringskosten installaties

en bedrijfsafval wordt centraal verhrand of eerst omgezet in RDF en

voor handen komen, wordt echter een (kost-)prijs daling van ongeveer

daarna verbrand of vergast. Afvalwater van la~dbouwprodukten verwerken-

30% verwacht. Onderzoek naar genoemde installaties is momenteel gaande,

de bedrijven, papierfabrieken en splritusfabrieken, wordt op het be-

evenals naar de mogelijkheden voor centrale mestverglsting.

drijf anaeroob gezuiverd (en vaak nog aeroob nagezuiverd).
Hierbij treedt hetzelfde proces op als bij mestvergisting.
Huishoudelljk afval, kantoor/bedrijfsafval en afvalwater worden cen-

Voorts wordt onderzoek verricht naar de vergisting van de organische

traal verwerkt bij bedrijven in de dienstensector. Het gaat hierbij om
grote huisvuilverbrandingsi~stall~ties, winning van gas uit de vuil-

van compost.

stort en rioolwaterzuiveringsinstallatiesOnderstaand schema geeft een overzicht van bovenstaande beschreven

vaste afval. Zo zijn er systemen ontwikkeld om onder andere pluimvee-

afvalstromen.

ingezet als vaste brandstof ten behoeve van verwarming. Momenteel is er

fractie van vast huishoudelijk afval alsmede land- en tuinbouwafval.
Deze vergistingsprocessen vinden plaats in combinatie met de produktle

Naast de vergisting is er de mogelijkheid tot brikettering van het

mest en bedrijfsafval tot briketten te persen, welke kunnen worden

één bedrijf (in Amsterdam) dat (RDF-)briketten vervaardigd uit

Agrarisch

Woning

Gebouw +
Diensten

Industrie

drijfsafval.
Op het gebied van de pyrolyse wordt momenteel veel aandacht besteed aan

Agrarisch afval

P + V

Hout
Huish. afval

P + V
P

de benutting van sloop- en afvalhout. Zo is recentelijk in Rijnmond een

P

Kantoor/bedrijfsafval
Afvalwater

P

P + V
V
g

P + V

proefinstallatie gebouwd waar dit wordt onderzocht.

P
P + V
P + V

Tenslotte zij nog vermeld dat bedrijven die afvalwater lozen met een
zeker percentage organische stof, er steeds vaker toe overgaan om dit
afvalwater anaërob te zulveren ten einde de kosten van lozing te beperken (milieu-heffing). Als ~ijkomend voordeel wordt dan (gedeelte-

P = produktie afval

lijk) in de eigen energiebehoefte voorzien.

V = verwerklng afval
Tabel 2.: Sectoren waar afval vrij komt en/of verwerkt wordt.

Definitie relevante technieken/cases

De vier verwerklngstechnieken en de zes verschillende soorten afval

Van de 23 mogelijke cases, zullen de volgende vier cases verder worden
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~itge~erkt:
I. Vergisting van mest in de veehouderij.
2. Verbranden van plulmvee-mestbriketten.
3. Verbranding van afvalhout in de industrie.
4. Vergisten van industrieel afvalwater.

Vergisten van drijfmest wordt gedaan om de stank, welke ontstaat
opslag, te verminderen. Het vrljkomende biogas wordt gebruikt voor
warmteleverlng of e~ektrieiteitsopwekki~g,
Het brlketteren van kippemest wordt onderzocht als methode om energie
te hesparen voor verwarming. Omdat het hier droge mest betreft is ver-
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gistingstank is voor een goede bedrijfsvoering ook opslagmogelljkheld

Case I : Verglsting van mest in de ~eehouderij

voor de ui~gegiste mest en het biogas nodig. De ultgegiste mest kan nog
hierbij ~fgenomen.

De hiernavolgende rapportage handelt over de case: Anaërobe mestvergisting in de veehouderij. Op rmndveebedrljven en varkenshouderljen kan
ter bestrijding van de stank welke bij opslag van drijfmest ontstaat,
anaërobe mestverglstlng worden toegepast. Een bijkomend voordeel van

Naast vergisting op het bedrijf zelf kan ook centrale vergisting worden

dit proces is de produktie van biogas,

toegepast. De mest van verschillende bedrijven wordt dan in ~~n grote
installatie vergist. Het biogas wordt voor elektrlciteitopwekking ge-

i-i. BESPARINGSTECHNIEK

bruikt en de uitgegiste mest wordt verdeeld over de aangesloten bedrijven en gebieden waar een te kort aan mest is. gen probleem bij centrale
vergisting zijn de kosten voor het vervoer van de mest. Vervoer per
schip lijkt hierbij een goede keus.
Ui~ berskening in ESC-27 blijkt dat er sterke schaaleffecten optreden.

in methaan en koolzuurgas. Er zijn verschillende sys~emen ontwikkeld

propstroomsysteem. Het geproduceerde biogas wordt binnen het bedrijf

behulp van een gasmotor. Een gedeelte (ea, 25 procent) van het biogas

1-1.3. Toekomstige ontwikkelingen 1990-2000

De tot nu toe gepleatste verglstingsinstallaties op bedrijven zijn
weinig succesvol gebleken. Slechts enkele installaties draaiden naar
volle tevredenheid. I~ de loop van de tijd zijn er verschillende verbeteringen aangebracht. De inve~terlng voor een nieuwe ins~allatie wordt
hierdoor nog hoger. Er zijn echter ook ontwikkelingen ga~nde naar een
minder kosth~r type vergister.
in Paragraaf I-1.2 is aangegeven.

i-1.4, Ener$etlsch in-/out~ut schema
De hoeveelhefd biogas die door anaërobe vergisting uit gén ton drljfmest gewonnen kan worden, is voor rundveemest 16 m~ en voor varkensmest
18 m3. Omdat een gedeelte (één derde) van het gewonnen biogas nodig is
voor verwarming van de vergister~ is de netto biogas produktie respec-
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tievelijk i0 en 12 m3/gon. Dit komt overeen met 7,5 en 9 m3 a.e.
Er is onderzoek gaande naar verglstlng bij lagere temperatuur en betere
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De centrale mestvergistingsinstallatie produceert 0,7 miljoen mS biogas. Dit komt overeen met 0,5 miljoen mS a.e. en een besparing van

isolatie van de vergis~er. De netto hoeveelheld te winnen energie neemt
hlerdoor toe. Het eigen verbruik aan elektriciteit is bij een mestver-

f. 270.000/jr.

gistlngsinstallatle te verwaarlozen.

1-2.3. Exploitatielasten

1-2. ~ENTABILITEIT

Bij de individuele toepassing wordt voor onderhoud en hedienlng f. 2600
per jaar opgevoerd.
De centrale vergistingslnstallatie vergt aanbediening ea. I manjaar,

den berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investering en rekening houdend met de energieprijsontwikkeling vanaf 1990
(zie rapportage rentabiliteit).
rentabiliteit van een vergister van 260 m~ op een varkensbedrijf. Ook

i-2.4. RentahiliteitsaamduidinE
Bij de keuze van de priJspaden is uitgegaan van het klein verbruikerstarief.

tingsinstallatle met een vergister inhoud van 1000 m3~
1-2.1. Investerinsen
Een vergistingsinstallatie met een ver~ister inhoud van 260 m~, welke
voldoende groot is om de mestproduktie van 3000 varkens (5000 ton/ir)

Jaar

Kapitaal

--Kosten-Explolt.

te verwerken, vergt een investering van f. 130.000 (Bron: ESC-27).
Voor een centrale verglstingsinstallatie van 3000 m~ welke 60.000 ton

Energie

Totaal

Opbrengst
Besparing

guldens (1984)

mest kan verwerken, bedraagt de investering f. I~5 miljoen.

1990

12.520

In beide gevallen heeft de investering betrekking op de produktie van
biogas- Voor het feitelijk gebruik dient echter nog een aanpassing te
worden gemaakt aan de ketellnstallatie Of tot aanschaf van bijvoorbeeld

12.520

2.600
2.600

12.430

1991

12.830

27.550
27.950

een gasmotorinstallatie worden overgegaan.

2004

12,520

2.600

17,970

Gemid.

12,520

2.600

15.200

36.820
38.000

9.270 ¯
10.050

33.090

53.270

20.180

30.320

45.050

14.730

1-2.2. gesparin e~~~
Tabel 1-2.4.: Kosten, op~rengst en wlns~
De netto-hoeveelheld geproSnceerd biogas is gelijk aan 60.000 m~/jr.
Dit komt overeen met 44.000 m3 a.e./jr. Bij een aardgaspriJs van
53,9 ct/mS in 1985 (categorie klelnverbruikers) gespaart dit
f. 23.7OO/jr.

Winst
Saldo

De gemiddelde totale kosten bedragen f. 30.320 per jaar waarvan:
- kapitaalslasten (afsehrljvlng en rente) : 41%
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1-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000

- exploitatie (bediening en onderhoud)
- energie kosten

: 50%
Zouden alle daarvoor in aanmerking komende grote veehouderijgedrljven
(ongeveer 1400 bedrijven) overg~an op mestvergisting op het bedrijf dan
zou ongeveer 13 procent van de totale hoeveelheid mest verwerkt kunnen
worden. Bij een realisatie van 50% (s~hatting ESC) bedraagt de besparlng uitgedrukt in aardgasequiv~lent 43 miljoen m3 a.e. Dit verg~ een
investering van f. 320 miljoen.
Indien de kleine veehouderijen mest leveren aan centrale mestvergis-

1-4. LEVERINGSK~KTERISTIEK

i-3. POTENTIEEL
1-3.1. Theoretische mogelijkheden

De investering voor een Install~tie wordt als volgt verdeeld:

- bouwkundi~e voorzieningen;

- montage

1_/3.2. Be~alende faktoren voor realisatie
De bedrij~sgr~otte is van ~rote invloed op de rentabiliteit van een op
het bedrijf te plaatse~ installatie. De re~tahiliteitsgrens ligt ~ij
170 koelen of i000 varkens. Voor centrale verglsting zal eerst het
tr~nsport goedkoper moeten worden. Er zijn al plannen voor aanleg van
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Gulden

Posten

Aandeel %

6.000

5

Bouwkundige voorzieningen

39.000

30

Levering outillage Nederlands

68.000

52

Ontwerp

Import
Montage

Totaal

4.000

3

13.000

I0

130.000

I00

TEONNIEK

: ENERGIE UIT ORGANISCH AFVAL

TYRE

: VERGISTING MEST ANAEROBE

CASE:

SECTOR

: AGRARISGHE SECTOR (VGEHOUDERY)

DUO :

22

OMSCHRIJVING: DRI~FMEST VERGISTSN MBV ANAEROBE VERGISTINGSTECHNIEK. HET VRIJKGMSNDS BIOGAS KAN DIENEN
VOOR SNERGISVOORZIENINS OP HET BEDRIJF.
UNIT-GROOTTE: 260 M3 VERGISTERINHOUD

IN-IOUTPUT : 5000 TON VARKENSME5T -> 90.000 M3 BIOGAS
ENERGIESESP.I 44.000 M3 AS

EISEN GESR: 50.000 M3 BIOGAS

Tabel 1-4.: Leveringskarakteristiek

GOONONIS
De Nederlandse levering (fabricage en assemblage) geschiedt door de

INVESTERING = F 130.000

metaalverwerkende industrie.

EXPLOITATIE : F 2600

F 3~0/N3 AE SESPAARD
LSVSNSDUUR= 15 ~R

1-5. ~~%RKTVEP~HOUDINGEN EN TOEKOM~TIGE MOGELIJKHEDEN

MARKT
In Nederland zijn een vljftal bedrijven welke mestvergistingsinstalla-

POTENTIEEL : ~000 INSTALL. 260 M3 OF 500 INSTALL. 3000 M3

ties kunnen leveren. De fabricage faciliteiten in Nederland zijn voldoende om de te plaatsen installaties te bouwen.

REALISATIE : 7001100 INSTALLATIES 26013000 M5 MA~KT: F 470 MLN
LEVSRING
BOUWKUNOIG : 30 PRO
OUTILLAGE NL: 52 PRO
OUT~ IMPORT : 3 PRO REGSLAPPA~ATUUR
INSTALLEREN : 15 PRO ONTWERP EN MONTAGE
TOEK. MARKT í AANDEEL NEDERLANDSE LEVGRINS SLIOFT CONSTANT VOOR
VERSISTER EN OPSLASMOGSLIOKHEDSN VOOS VERSE MEST~

OPMERKINGEN

VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT
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Case 2
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2-1.2. Alternatieve mogelijkheden

: Verbranden van pluimvee-mestbriketten

van het vergistingsproces. De energie-inhoud, berekend op basis van
droge stof, van het biogas dat bíJ vergisting van een hoeveelheid mest
behandeld. Deze briketten dienen als brandstof voor de ruimteverwarming
van de verblijfhokken.

vrijkomt, is echter een factor 2 kleiner dan de energie-lnhoud van de
briketten die uit een gelijke hoeveelheid mest zijn geperst, Verder
blijft er bij verbranden veel minder afval over (ongeveer 4% van het

2-1. BESPARINGSTECHNIEK

2-i.I. Techniekbeschrljving

Kippemest wordt tot nu toe gebruikt voor bemesting van het land. De
produktie bedraagt 1,8 min ton/ir, waarvan 0,3 mln ton/ir door slachtkuikenbedrijven. Door overschotten in vooral Noord-Brabant, Gelderland

tage hebben van 20-30%. De mest wordt mechanisch tot hriketten samenge-

en Limburg moet zo’n 75% van alle geproduceerde mest naar geBieden met
een tekort aan mest worden vervoerd~ over afstanden van I00 tot 250
km.

2-1.3. Toekomstige ontwikkelingen 1990-2000

De brlketten worden verhrand in een speciale verbrandingsketel. De
warmte die bij verbranding vrijkomt kan worden gebruikt om de verblijf-

Tot nu toe zijn er in Nederland nog maar twee (proef)installaties gebouwd. De techniek wordt nog verder ontwikkeld. Bij grotere produktieaantallen zal de prijs van de installatie kunnen afnemen. Een interessante optie is het ontwikkelen van een pers voor het briketteren van

ming van een slachtkuikenbedrijf is hiermee volledig te dekken.
turf~ papier e.d. waarbij dezelfde ketels gebruikt zouden kunnen worden.

2-1.4. Energetisch in-/output-schema
Om I ton briketten te persen is 16 kWh elektriciteit nodig. De totale
hoeveelheid energie die uit I ton slachtkuikenmest kan worden gewonnen
bedraagt 6,3 GJ (circa 200 m3 a.e.). Het eigen verbruik van elektriciteit van de verbrandingsinstallatie vraagt 400 kWh/jr.

2-2. RENTABILITEIT
Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde
en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparingen
Figuur 2-1.1.: Mestverbrandingsinstall~t~e
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en de exploltatíelasten. Hiermee kan een rentablliteftsaandulding worden berekend op hasls van het huidige prlJspell (1984) voor de investering en rekening houdend met de energieprijsontwlkkeling vanaf 1990
(zie rapportage rentahl3itelt).

Bij de keuze van de prlJspaden la het mlddenverbrudkers-tarlef gehanteerd.

De rentahllltelt wordt herekend aan de hand van een voorbeeld voor een

Tabel 2-2.4. geeft een overzicht van kosten, opbrengsten en winst aan

representatieve bedriJfsgrootte van 60.000 kuikens per ronde (zes ton-

het eind van de economische levensduur (i0 Jaar) van de verbrandlngsln-

des per Jaar), De mestproduktie per ronde kan worden gesteld op 1,25 kg

stallatfe en gezamenlijke aanschaf van de brlkettenpers.

mest/kulken zodat de Jaarlijkse produktle dan 450 ton mest bedraagt.
Omdat het aantal referentles sering is, moeten de herekende waarden met
de nodige voorzichtigheid bekeken worden.

Jaar

Kapitaal

--Kosten-Explolt.
Energie

Opbrengst
Besparing

Totaal

Winst
Saldo

Guldens (1984)
2-2.1. Investeringen

Een nieuwe mesLverhrandingsketel vergt een investering van f. 150.000.

1990

22.660

7.500

15.060

45,220

52.810

7.590

1991

33.660

7.500

15.240

45.400

54.480

9.080

1999
Gemid.

22.660
22.660

7.500

16.640
15.800

46.800

67.800
60.310

21.000

In de investering is f. 30.000 opgenomen voor houwkundige voorzieningen. De investering kan beperkt worden als de bestaande verwarmingsketel
kan worden omgehouwd. De kosten hiervan zullen echter in de meeste
gevallen te hoog zijn. De brikettenpers kan in verband met de geringe

7.500

bedrljfstijd beter nlet zelf worden aangeschaft. Het briketteren van de
mest moet dan door een loonbedrijf geschieden. De prijs van een brikettenpers is f. 75.000, aan te schaffen door drie bedrijven.

46.010

14.300

Tabel 2-2.4.: Kosten, ophrengst en winst
De gemiddelde totale kosten bedragen f. 46.010 per Jaar, waarvan:

2-2.2. Besparin~en
De verbrandingsinstallatie voor mestbriketten wordt ingezet bij de

- kapltaalslasten (afschrijvlng en rente)
- exploitatie (bediening en onderhoud)

16%

- energlekosten

35%

grootschalige pluimveehouderlj. Het energleprijsniveau geldt indien
mogelijk onder de categorie middelverbruiker.

De energlekosten zijn samengesteld uit:

Uitgedrukt in energieprljzen van 1985 wordt dan gevonden:

- gederfde mestopbrengst

hesparlng HBO

- elektriciteltskosten

2.850 GJ à f. 19~28= f. 54.950

49%

31%
4%

elektrlclteitsverbrulk 7.600 kWh ~ 21,2 et = f. 1.610 (-)
450 ton f. 30 = f. 13.500
(-)
mest

De gemiddelde totale opbrengst bedraagt f. 60.310 per jaar en wordt

In totaal resulteert een enersiekostenbesparing van f. 39.840.

en kosten levert een gemiddelde winst op van circa f 14.300 per

gerealiseerd door besparing op huishrandolie. Saldering van opbrengst

2-2.3. Exploitatlelasten

Op basis van de gegevens in Tabel 2-2.4 kan de kasstroom (voor flnan-

Voor onderhoud en bediening wordt 3% van de totale investering gere-

cierlngskosten) worden herekend. In de eerste twee Jaar bedraagt zij

kend. Bij de beschouwde installatie bedragen deze kosten f. 7500 per

respectievelijk f. 30.250 en f. 31.740. Het valt nu eenvoudig in te
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zien dat de investering van f. 175.000 in omstreeks 5,2 jaar wordt
terugverdiend. De interne rentevoet ligt rond de 15%.

2-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000

Wanneer niet op huisbrandolie doeh op aardgas wordt bespaard, zal de
rentabiliteit negatief worden.

penetratiegraad van 25%. De hiermee gepaard gaande investering bedraagt

Wanneer een investeringspremie van 15% wordt ingecalculeerd, stijgt de

7 miljoen gulden.

interne rentevoet tot circa 20% en kan de investering in 4,5 Jaar worden terugverdiend.
2-3. POTENTIEEL

2-4. LEVgRINGSK~TERIgTIEK

De investering voor een installatie kan als volgt verdeeld worden:
- ontwerp;

2-3.1. Theoretische mogelijkheden

- bouwkundige voorzieningen;
- leverlng outillage;

Als grens voor remtabiliteit wordt een bedrijfsgrootte van 50.000 kuikenplaatsen gesteld. Net aantal bedrijven met meer dan 50.000 kuikenplaatsen bedraagt 160. Met de op deze bedrijven te plaatsen installaties zou circa 14 miljoen m3 a.e. per jaar bespaard kunnen worden.

- montage.
Hierbij wordt de outillage voorzover van toepassing~ nader verdeeld in
de post fabricage en assemblage door de leverende fi~~mau Van de voor de
assemblage benodigde inkoop c.q. toelevering wordt het direkte import-

Bedrijven die tussen 25.000 en 50.000 kuikenplaatsen hebben (390 beaandeel opgegeven. Bij inkoop van uit Nederland afkomstige componenten
drijven) komen nog niet voor een mestverbrandingsinstallaties in aanwordt tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven deze
merking (Besparings potentieel 24 mln m
worden geproduceerd.

2-3.2. Bepalende factoren voor realisatie
Posten

Gulden

Aandeel %

gepaard gaande aan een toenemende bedrijfsgrootte. De gezamenlijke
Ontwerp

blijft hierdoor ongeveer gelijk. Wel wordt de kans op plaatsing van een
installatie gunstiger. De hoeveelheid te vervoeren pluimveemest zal bij

7.500

Bouwkundige voorzieningen

Import

bedrijven die geen aansluiting hebben op het gas gunstlger is dan bij

30.000

Levering outillage Nederlands 90.000

5
20
60

7.500

5

Montage

15.000

I0

Totaal

150,000

I00

de wel aangesloten bedrijven, zullen de eerstgenoemde bedrijven eerder
Tabel 2-4.: Leveringskarakteristiek verbrandingsketel
Omdat grote aantallen dieren (> 25.000 per ronde) alleen bij slaehtDe totale investering van de in Paragraaf 2.1 genoemde installatie
bedraagt f. 225.000. Hiervan is een bedrag van f. 75.000 voor de brikettenpers. Aangezien deze pers maar enkele dagen per ronde hoeft te
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werken, kan een loonhedrijf met één pers de mestproduktle van een twin-
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tigtal pluimveehouderijbedrijven verwerken. In plaats van een investeringsbedrag kan dan gerekend worden met een huurbedrag. Nierdoor zullen
de kosten lager worden.
De brikettenpers wordt geproduceerd op basis van een standaard ontwerp.
De investering hiervoor bedraagt f- 75.000. Yan dit bedrag wordt
f. 6000 (8 procent) geleverd door het buitenland.
De Nederlandse leverlng (fabrikage en assemblage) geschiedt door de
metaalverwerkende industrie.
2-5. MARKTVERHOUDINGEN EN TOEKOM~TIGE MOGELIJKHEDEN
In Nederland is één bedrijf* welke complete mestbriketteer- en verbran-

EIGEN GEBR: 7600 KWH

dingslnstallaties kan leveren. In het buitenland (Duitsland) is interesse voor dergelijke installaties, met name op zeer grote bedrijven
(i.000.000 kuikens/ronde).

F S~O/M3 AE BESPAARD
LEVENSDUUR: I0 dR
TVT: 5,2 OR~ IRV: 15 PRC; 6EM. WINST: F 14.300 /OR

160 KETELS
25 PRC~ 40 KETELS

MARKT: F 7 MLN

OPMERKINGEN : ~I 6 RONDSS VAN &O,O00 KUIKENS PER dAAR

* Fa. Kusters Holland B.V. te Venlo

- 6.25 -

- 6.26 -

Techniek: ENERGIE UIT ORGANISCH ~FNAL

De wijze van verbranden in de verhrandingsindustrle (v~urhaard) kent de

Case 3 : Verbranding van afvalhout in de industrie

volgende vormen:
- zweefverbranding (fluldized bed),

Deze case-rapportage handelt over de verbranding van houtafval, dat bij

- ondervuursysteem,
schuinrooster.

- vlakrooster,

de verwerklng tot houtprodukten vrljkomt in de vorm van houtmot en/of
spanen.

Bij de eerste twee systemen vindt de verhranding geheel of gedeeltelijk
in zwevende toestand plaats. Het ondervuursysteem werkt met een vijzel

3-1. BESPARINGgTECHNIEK

die de brandstof onder in de ketel invoert. Net laatste systeem werkt
vaak met een voorvuur omdat hiermee nat houtafval wordt verbrand.

3-1.1. Techniekbeschrijving
De technlekbeschrljvlng zal plaatsvinden aan de hand van de figuur va~
een hout-afvalverbrandlngslnstallatle.
Hoofd componenten hierbij zijn de brandstofvoorzienlng en de houtafvalketel.

Wa~televering gebeurt in Nederland veelal in de vorm van warmwaterproduktle. Daarnaast zijn produktle van hete lucht, stoom of thermische
olle eveneens mogelijk. Vooral bij kleinere installatiecapaciteiten
komt hete lucht in aanmerking van wege de relatief lage investeringskosten.

De brandstofvoorziening kan handmatlg geschieden of met een automatisch
werkend vulsysteem. Dit laatste wordt veelal pas bij installaties met

3-1.2. Alternatieve mogelijkheden

een capaciteit van 200 kW of meer toegepast. De brandstof voor automa-

Naast de onderzochte verwerklng van houtafval door middel van verbran-

tlsche vulsystemen bestaat uit direkt beschikbaar houtmot (zaagsel
e.d.), of in een zogenaamde "chipper" verklelnde stukken massief hout.

ding zijn er alternatieve mogelijkheden met de besehikbare vergasslngs-

Met een vijzel~ pneumatisch vulsysteem of een transportband met vultrechter wordt het hout in de vergrandingsrulmte gebracht.

en pyrolyse processen.
Houtafval van zaehte houtsoorten kan ook gebruikt worden voor de verwerking als grondstof voor de produktle van spaanplaat.
Voor de genoemde mogelijkheden geldt, dat verwerking op het bedrijf
zelf te kleinschallg is. Centrale verwerklng zou hier een oplossing,
kunnen geven.

3-i.3. Toekomstige ontwikkelingen 1990-2000
Op het gebied van de houtafvalverbranding zijn geen ontwikkelingen te
voorzien die de investeringskosten kunnen verlagen.

3-1.4. Energetisch in-/output schema
Afhankelijk van de vochtigheidsgraad variëert de verbrandingswaarde
Figuur 3-1.1.: Volautomatische houtverbrandingsinstallatie
tussen 12 en 17 MJ/kg.
In een moderne houtvergrandingsketel wordt het hout verbrand met een
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rendement vari~rend van 70-85%. Dit is afhankelijk van het brandstof-

prijs van 22~6 ct/kWh. Ten opzichte van de brandstofbesparing is dit

toevoersysteem.

(circa 1%) verder te verwaarlozen.

Het eigengebruik van de installaties bedraagt 4 kWh/kW gelnstalleerd

3-2.3. Exploitatielasten
3-2. RENTABILITEIT

De bedienings en onderhoudskosten van de installatie bedragen 4-5% van
het totale investerlngsbedrag. Dit komt overeen met f. 7/ir per kWth

Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde

ge[nstalleerd vermogen.

en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen. Eesparingen
en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding worden berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investering en rekening houdend met de energieprijsontwikkeling vanaf 1990

3-2.4. Rentabiliteitsaanduiding
Bij de keuze van de prijspaden is uitgegaan van het tarief voor middelgebruikers.

(zie rapportage rentabiliteit).
Gezien de grote verscheidenheid in eenheidsgrootte, besehikbaarheid

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de opbrengsten, kosten en

houtafval en de bedrijfstijd zal in dit hoofdstuk de rentabiliteit

winsten in de periode van de terugverdientijd en aan het einde van de
economische levensduur van het investeringsobject; in dit geval 15

worden bepaald voor een specifieke eenheidsgrootte (kW).

jaar.
9-2.1. Investeringen
Een houtmotverhrandingsinstallatie voor warmwaterproduktie en voorzien

Jaar

--Kosten-Kapitaal Exploit.

van een automatische toevoer van de brandstof~ kost circa f. 120 tot

Energie

Opbrengst
Winst
TotaalBesparing Saldo

Guldens (1984)

f 150 per kWth gelnstalleerd vermogen. De investeringen voor een hete
luchtinstallatie (kachel) zijn circa 30-50% lager. Beide installatiety-

1990

40.460

4.900

107.050

152.410

240.510

pen zijn voorzien van een schoorsteen en een beperkte stofafvang.

1991

40.460

4.900

108.200

153.560

249.220

95.600

Inclusief de bouwkundige voorzieningen varieert de investering van een

1992

40.460

4.900

109.360

154.720

257.920

103.200

2004

40.460

4.900

123.140

168.500

362.340

193.840

Gemid. 40.460

4.900

115.100

160.460

301.430

140.970

88.100

installatie tussen f~ 180 en f. 250/kWth (voor warm water).

3-2.2. Besparingen
Afhankelijk van het vochtgehalte van het hout wordt voor het houtafval
f. 75 - ll0/ton gerekend. Als het bedrijf zelf houtafval produceert

Tabel 3-2.4~: Kosten, opbrengst en winst

wordt het houtafval voor dezelfde prijs ingezet (opportunity costs).
Gemiddeld bespaart een houtafvalverbrandingsinstallatie per jaar 180 m3
aardgas per kW nominaa! vermogen. Bij een gasprijs in 1985 van 53,9
ct/m3 voor de categorie kleinverbruikers geeft dit op jaarbasis een

De gemiddelde totale lasten bedragen f. 160.460 per jaar, waarvan:
- kapitaalslasten (afschrijving en rente) : 25%
- exploitatie (bediening en onderhoud): 3%

besparing van f. 97/kWth.
Het elektriciteitsverbruik van de installatie bedraagt per jaar
4 kWh/kW, hetgeen overeenkomt met 90 ct/kWth per jaar bij een elektri-

- energiekosten

: 72%

- 6.29 - 6.30

De energiekosten zijn samengesteld uit:
- kosten van het houtafval

: 1%

3-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000
Het te realiseren aantal te plaatsen houtverbrandingsinstallatie wordt

De gemiddelde totale opbrengst bedraagt f. 301.430 per jaar en wordt
gerealiseerd door besparing op aardgas, zodat de gemiddelde winst
f. [40.870 per jaar is.
Uit de gegevens in Tabel 3-2.4 kan de kasstroom (voor financieringskosten) worden berekend, welke in de eerste drie jaar respectievelijk
128.560, 136.120 en 143.660 gulden bedraagt. Daaruit volgt dat de investering van f. 420.000 in ruim 3 jaar is terugverdiend. De interne
rentevoet ligt rond de 35%.

door het Esg geschat op 25 installaties met een gezamelijk vermogen van
50 MW~ overee~komend met een penetratlegraad van 25%. De hiermee gc-

3-4. LEVER%NGSKARAKTERISTIEK
De investering voor een installatie kan als volgt worden verdeeld:
ontwerp;
bouwkundlge voorzieningen;

Bij een investeringspremie van 15% daalt de terugverdientijd tot 2,6

leverlng outillage;

jaar terwijl de interne rentevoet stijgt tot ca. 41%.

montage.

3-3. POTENTIEEL

Hierbij wordt de outillage voorzover van toepasslng, nader verdeeld is
de post fabricage en assemblage door de leverende firma. Van de voor de
assemblage benodigde inkoop c.q. toeleverlng wordt het direkte import-

3-3.1. Theoretisehe mogelijkheden
in de industrie komt per jaar 420.000 ton houtafval vrij. Bij de houten meubelindustrie zijn in 1980 reeds bij 21 bedrijven in totaal 27
verbrandlngsinstallaties geplaatst met een totale capaciteit van 300

aandeel opgegeven. Bij inkoop van uit Nederland afkomstige eomponenten
wordt tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven deze
worden geproduceerd.
De in de case als voorbeeld gebruikte installatie, is geplaatst bij een

MWth. Hiermee wordt 220.000 ton afvalhout verstookt. Verder wordt

rozenkweker ten hehoeve van de verwarming van kassen. Het hetrof een

50.000 ton afvalhout hergebruikt, zodat 150.000 ton beschikbaar is voor

demonstratleproject, waarover door de ggEN gerapporteerd is.

nog te plaatsen installaties. Hiermee kan 200 MWth worde~ voorzien van
brandstof.

De totale investering bedroeg f. 600.000. Hiervan was echter f. 180.000
bestemd voor een houtverkleiningsinstallatie + transportsysteem. Deæe
installatie behoeft niet te worden geplaatst als het hout al in het

3-3.2. Bepalende factoren voor realisatie
Gelet op de relatief lange terugverdientijd, zoals in Paragraaf 3-2.4.
is berekend, is een totale realisatie van het theoretisch mogelijke
potentieel niet waarschijnlijk.
Dit mede gezien de niet te verwachten prijsdali~g van houtverbrandingsinstallatie door techniekverbeterlng.
Alleen bij specifieke gebruikers met een hoge bedrijfstiJd is de bouw
van deze installaties te verwachten.

juiste formaat wordt geleverd. Dit is bij 90% van de installaties het
geval. In de berekenlngen is daarom uitgegaan van een investering van
f. 420~000.

- 6.31 -
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ENEROIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERINg ENERSIE INVESTERINGEN
Gulden

Aandeel %
TYPE

16.000

4

Bouwkundlge voorzieningen

126.000

Levering outillage Nederlands
Import

260.000
I0.000

30
62

Ontwerp

Montage*

8.000

: VERBRANDINS AFVALHOUT

2
2
UNIT-GROOTTE: 2~3 MWTH

Totaal

420.000

i00

ENERGIE
IN-/OUTPUT : 1500 TON HOUT -> gO TJ WARMTE~ REND: 75 RRC

* De installatie werd als compleet afgebouwde units op de bouwplaats

ENEROIEBESP.: 670,000 M3 AE ~i

EIGEN OEBR: 10.000 KWH

afgeleverd.
Tabel 3-4.: Leveringskarakteristiek

ECONOMIE
INVEETERINS : F 420.000 ~F IS0.000 TRANSP,I F O,S/M3 AE BESPAARD

De Nederlandse levering (fabricage en assemblage) geschledt door de

EXRLDITATIE : F 4900

metaalverwerkende industrie.
RENTABIL, % : TVT~ 3 JR; IRV: 35 PRD; EEM. WINST:F 140,870 /JAAR
3-5. MARKTVERHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN

MARKT
POTENTIEEL

: 200 MW OEINSTALLEERD VERMOGEN

Binnen de Nederlandse industrie is voor wat betreft de houtverbrandingsinstallatie voldoende fabrikagemogelijkheid aanwezig om de instal-

REALISATIE : 25 PRC~ 25 EENHEDEN VAN 2 MW

laties te leveren. Het relatief grote aandeel van de houtverkleinings-

LEVERINO

install~tfe en het transportsysteem (40% van de outillage) wordt momenteel uit Duitsland ge~mporteerd. Deze installatie is slechts nodig bij

BOUWKUNDIS ~ 30 PRC

circa 10% van de verbrandingsinstallatles-

OUTILLASE NL: 62 PRC KETEL

MARKT: F I0 MLN

OUT, IMPORT ~ 2 PRC

INSTALLEREN ; 6 PRC ONTWERP EN MONTASE
TOSK~ MARKT : NEDERLANDSE LEVSRINS BLIJFT CONSTANT VOOR KETEL +
APPENDAEES. TSANSPDRTSYSTEEM SLECHTS EIJ DA 10 PRE
VAN DE INSTALLATIES NOODZAKELIJK

VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT
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4-1.2. Alterna~leve mogelijkheden
Voor de verwerklng van afv~lwater kan ook de a~robe methode gebruikt
worden. Het voordeel van dlt systeem is dat nog lager geconcentreerd
De hlernavolgende rapportage handelt over de case: Ana~robe velgistl~g
van afvalwater in de industrie. Het geproduceerde bfogas kan binnen het
bedrijf gebruikt worden voor verwsrmlng en/of voor opwekklng van elektrlcitelt met behulp van gasmotoren.

afvalwater verwerkt kan worden. Er zijn onfwlkkellngen gaande om dit
ook met het anaërobe systeem te do~n. Het systeem vraagt echter voor de
beluchtlngsfnstallatie veel energie. Verder zijn de Investeringskosten
voor een aërobe zulveringslnst~lla~de circa vijf m~al zo hoog als voo~
een ana~robe i~stallatie me~ dezelfde ~apacitelt.
Naast biologische afvalwaterzuiveringmethodes zijn er ook chemlsche en
fysische methodes zoals: het chemisch neerslaan va~ gesuspendeerde

4-1.1. Technlekbeschrijvln~

stoffen, het strippen, filtratie en sedimentatie. Naast het achteraf

Bij industrieen, die afvalwater lozen waarin enige procenten organlsche
stof is opgelost, kunnen ~naërobe waterzuiverlngslnstallaties geplaatst
worden. Deze installaties maken gebruik vsn een techniek welke is gc-

4-1.3. Toekomstise ontwikkelinsen 1990-2000
De techniek van anaërobe verglstlng heeft in het midden van de jaren 70
weer een opleving gehad. Er zijn verschillende nieuwe £echnleken ont-

Figuur 4-i.I.: Anaërobe w~terzuiveringslnstallatie
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4-1.4. Energetisch in-/output schema

- 8°36 -

Het grootste deel van de kostenbesparing wordt echter gevormd door de
verminderde milieuheffingen. De hoeveelheid geloosde vervuilingseenhe-

De netto hoeveelheid biogas die door ana~robe vergisting uit ~~n inwonet equivalent afvalwater per jaar kan worden gewonnen is gelijk aan
12 m3. Dit komt overeen met I0 m3 a.e./i.e, per jaar.

den wordt met 70.000 i.e. verminderd. Hiervoor hoeven dus geen milieuheffingen te worden betaald. Bij een heffing van f. 50/i.e. levert dit
een besparing op van f. 3,5 miljoen.

De installatie vraagt per verwerkte m3 afvalwater ongeveer 0,2 kWh
elektriciteit.

4-2.3. Ex~loitatielasten

4-2. P~ENTABILITEIT

eenkomt met 3% van de investering of circa f. 48.000. Voor bediening
Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde

van de installatie wordt bovendien een bedrag van f. 60.000 gerekend

en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparingen
en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduidlng wor-

Voor de slibafvoer wordt f. 2D/m3 gerekend. Bij een totale sllbproduk-

den berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investe-

tic van 850 kg per jaar komt dit op f. 17.000.

ring en rekening houdend met de energieprijsontwikkeling vanaf 1990
(zie rapportage rentabiliteit).

4-2.4. Rentabiliteltsaanduiding

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld zal een berekenlng worden gemaakt
van de kosten en batch van een afvalwaterzuiveringsinrichting. Als
voorbeeld wordt een UA$B-vergister genomen die geplaatst is bij een

Bij de keuze van de prijspaden is uitgegaan van het tarief voor grootgebruikers.

suikerfabriek. Deze installatie verwerkt 88.000 inwoner equivalent

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de kosten, opbrengsten en

afvalwater.

winsten in de periode van de terugverdientijd en aan het einde van de
economische levensduur van het investeringsobject; in dit geval 15
jaar.

4-2.1. Investeringen
Voor de beschouwde installatie is een investering gedaan van fo 1,6
miljoen. Deze investering omvat de levering tot aan het afnamepunt van

Jaar

--Kosten-Kapitaal Exploit.

Energie

Opbrengst
Winst
TotaalBesparing Saldo

het biogas.
Guldens (1984)
4-2.2. Besparingen

1990

154.150

150.000

20.210

324.360

3.515.520

3.191.160

1991

154.150

150o000

20.760

324.910

3.559.000

3.234,090

2004

154.150

150.000

27.850

322.000

4.124.280

3.792.280

Gemid. 154.150

150.000

24.030

328.180

3.819.900

3.491.720

De netto-hoeveelheid biogas welke de reactor produceert is gelijk aan
825.000 m3/jr. Dit komt overeen met 700.000 m3 a.e./jr. Bij toepassing
in de industrie geldt voor de categorie grootverbruik een aardgasprijs
in 1985 van 38,2 ct/m3 en wordt ca. f. 270.O00/jr minder aardgas ingekocht. Het eigenverbruik van elektriciteit bedraagt 124.000 kWh/jr. Bij
een elektriciteitsprljs van 16,9 ct/kW~n vergt dit f. 21.000. In totaal
Tabel 4-2.4.: Kosten, opbrengst en winst
wordt aldus f. 249.000 aan energlekosten bespaard.
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De gemiddelde to=ale lasten bedragen f. 328.180 per Jaar~ waarvan:
47%
- k~pitaa%slaBten (afschrljvlng en rente)
46%
- exploitatie (bediening en onderhoud)
7%
- energlekosten {elektriclteÆt)
De gemiddelde totale opbrengst bedraagt f.

3.819.900 per jaar en wordt

gereallseerd door:
- besparlng op aardgas

: f.

311,100

Van de potenti~le bedrijven komen in de periode 1990-2000, vooral de
bierbroswerijen en de alcoholdestilleerbedrijven voor plaats~ng in
aanmerking. Daarnaast zijn ~ij de pap~erlndustrle sog zulver~ngsinstal4-3. POTENTIEEL

4-3.1. Theoretische moselljkheden
In de ~oedings~iddelenind~strde wordt per ~aar 5,6 miljoen i.e. afvalwater geloosd. Er zij~ tot nu toe ongeveer 20 anaërobe zulverlogsinstallaties geplaatst met een gezamenlijke capaclteit van 0,5 miljoen
i.e. Theoretisch is er nog plaats voor 200 zuiveringslnstallat~es met
een gemiddelde capaciteit van 25,000 i.e. Dit is ongeveer een kwart van
de capacltei~ van de als voorbeeld beschouwde installatie.

Omdat de meeste grote vervuilende Industrieen al zuiverlngslnstallaties
hebhe~ geplaatst, is er een gerlng potentieel voor grote installaties
(> I000 m3 verglsterinhoud). De nog te plaatsen installBties zullen
meestal een vergisterinhood hebben die kleiner is dan i000 m3.
Kleine installa~les vergen relatief gezien ee~ g~otere investering d~n

4-4. LEVERINGSKAP~AKTgRISTIEK

op~egeven. Bi~ inkoop van uit Nederland afkomstige componenten wordt
tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven deze wordeo

ENERGIE STODIE BENTBUM
KARAKTERISERING ENERGIE INVESTERINGEN
TECHNIEK

: E~ERGIE UIT ORGANISCH AFVAL

geproduceerd.
De verdeling naar de te onderscheiden posten is opge~omen in
onderstaande tabel.

Posten

Gulden

Aandeel %

0ntwerp

I00.000

6

Boowkundige voorzieningen
Levering o~tillage Nederlands

320.000

20
58

Import
Montage
Totaal

920.000
i00.000

ENERGIE

6

160.000

I0

1.600.000

i00

INVESTERING : F 1,6 MLN
EXPLOITATIE ~ F 125.000

Tabel 4-4.: Lever~ngskarakteristi~k
De levering van de Nederlandse outillage geschiedt door de metaalverwerkende industrie°
4-4. MARKTVgRHOUDING~N EN TOKKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN
De huidige marktverhoudingen met een direkt importaendeel v~n 6 procent

OUTILLAGE NL: 5B PRC

is ~een aanleiding wljziglnge~ te veronderstelleno

INSTALLEREN : 16 PRC ONTWERP: 6 PRC
TOEK, NARKT : VERgIBTER BLIJFT NEDERLANDSE LEVERING

VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

- Energie in de veehouderiJ
IMAG, Publikatie 171, juni 1984
- Biogas op veebedrijven
IMAG, Publlkatle 176, nov. 1982
- ~oe verder met de mestver~ls~ing in Nederland
Ir. W.J. van Nes, Energ£ebespar~ng nr. 2/’84
- Winnlng va~ e~ergie ui~ mest
Ingo H.R. Poelma, Landbou~rmechanisatie nr. 34/’83

VE-84/444/EB

ENERGIE STUDIE CENTRUM

INVESTEREN IN ENERGIEKOSTENBESPARING

Detailrapportage bij het onderzoek naar de
leveranties door het Nederlandse bedrijfsleven

Techniek : STEENKOOLINZET
Rapporteur: K.A. Duijves

Inhoud

Selectie van de cases
Case i

: Stoomopwekking AFBC ketel 30 t/uur

Case 2

: Stoomopwekking AFBC ketel 75 t/uur

Case 3

: Stoomopwekking poederkoolketel 75 t/uur

Appendix: Bulkapparatuur kolengebruik

Gebaseerd op informatie 1984/85

INLEIDING

Deze detail-projectrapportage beschrijft de bevindingen met betrekking
tot de techniek "Steenkoolinzet". De rapportage maakt deel uit van de
projectrapportage in het kader van het project IEB: Investeren in energiekostenbesparing zoals door het Energie Studie Centrum is uitgevoerd.
Het hoofdstuk Selectie van de eases geeft een beeld van het keuzeproces
dat is doorlopen, om te komen tot de definitie van de nader te onderzoeken eases bij de techniek steenkoolinzet.
De onderzoeksresultaten van deze cases zijn in deze detailrapportage
opgenomen in de hoofdstukken: - Besparingsteehniek
- Rentabiliteit
- Potentieel
- Leveringskarakteristiek
- Marktverhoudingen en toekomstige mogelijkheden
De rapportage van elke case wordt afgesloten met een documentatieblad,
met een samenvatting van de karakterisering van de energie-investering.

7.3 -
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Steenkool kan op diverse manieren worden ~ngezet. Het kan worden ver-

- rooste~ketel
x

- poegerkoolketel
Vergasslng
Liquefactie

In de sectoren Woning en Gebouw + Diens~en zal aardgas toegepast blijven worden in verband met de hoge koste= ter verminde~ing van milieuemissies bij kolenstook.

Toekomstige ontwikkelin$en
In welke mate steenkool een rol za! spelen bij het streven naar energiekostenbesparlng za! afhangen van een aantal factoren. Het positieve
prijsverschil tussen aardgas en steenkool za! zo groot dlene~ te zijn,
dat de meerlnvestering in de kolenapparatuur ten opzichte van de gasinmilieu-eisen~ hinnen een redelijk~ termijn (ea. 3 jaa~) t~rugve~die~d

Tenslotte lijkt het waarschijnlijk dat de gasprijs de komende jaren

Toe~assingsgebieden

- 7.5 -

gassing en zeker liquefactie tot het Jaar 2000 niet in Nederland toegepast worden.

Definitie relevante technleken/cases
Gezien bovenstaande overwegingen zullen de volgende cases, die als
respresentatief voor industriële toepassingen worden beschouwd voor de
techniek steenkoolinzet worden uitgewerkt.
I. AFBC-ketel met een capaciteit van 30 t/uur lage drukstoom.
2. AFBC-ketel met een capaciteit can 75 t/uur
3. Poederkoolketel met een capaciteit van 75 t/uur hoge drukstoom.
De bedrijfseeonomische gegevens van de tweede case worden meer in detai! onderzocht in het kader van het ESC-project "Grootschallge energie-opwekking in de industrie".
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Techniek: STEENKOOLINZET

AFBC-ketels worden toegepast tot c~pa~iteiten van ca. 200 ton stoom per

Case 1 : Stoomopwekking AFBC-ketel in de industrie

uur, hoewel grotere vermogens mogelijk zijn. Ze zijn in staat vrijwel
elke soort steenkool te we~erken met een energetisch rendement vsn

In onderstaande rapportage wordt ingegaan op de industri~le opwekking

85%.

van lagedruk stoom met behulp van een atmosferlsche wervelbedstoomketel

In het algemeen kan voldaan worden aan de gestelde eisen met ~etrekking
toK milieu~emissies. Voor de afvangst van vliegas is een doek~nfilter

met een capaciteit yam 30 t/br stoom (16 bar, 210 °C).

noodzakelijk.

1-1.2. Alt~rnatieve moseli~kheden

Naast de opwekklng van stoom met een kolengestookte AFBC-ketel vormt de

een absorptiemateriaal, as en kooldeeltj~s rust op een verdeelpl~at

gebruikeliJke gasgestookte ketel het belangrijkste alternatief.
drijfseconomische- en milieufactoren zullen d~ uiteindelijke keuze

waardoor lucht geblazen wordt (Figuur I-I.I).

bepalen. Het gaat er hierbij vooral om of de meerinvestering in de

Een AFBC-ketel bestaat uit een vuurhaard waarin een ged bestaande uit

De vaste deeltjes komen in een wervelende beweging zodat een intense
memging optreedt. Kooldeeltjes en bedmat~riaal worden contin~ toegevoerd, terwijl afgewerkt bedmateriaal en as uit het bed afgevoerd worden. Tengevolge van de intense menging in het bed is de warmteoverdrach~ beter dan in een conventionele ketelo Afgewerkt bedmaterlaal kan
gedu~pt worde~ of geregenereerd e~ d~arna hergebruikt.
Verwijdering van zwavel vindt plaats tijdems de verhranding door reactie met asm het hed toegevoegde kalksteen, zodat rookgasontzwaveling
niet nodig is. De vorming van stikstofoxyden blijft beperkt ten gevolge
v~~ de vrij l~ge bedrijfstemperatuur (ca. 850 °C).

1-1.3. Toekomstige ontwikkelingen 1990-2000
De ontwikkeling in de techniek is gericht op een verdergaande automat~sering van de £nstallatie op zaken als kolentoevoer, verbrandingsproces
dri~fszekerheld. Ook het nog verder terugdriugen van milieu-emiss~es
wordt nagestreefd, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de regene-

1-1.4. Energetisch in-/output schema
De AFBC ke£el produceert 30 t2hr stoom van 16 bar en 210 ~C. Dit betekent dat voor de produktie van i tom stoom 252~ MJ nodig is, uitgaaude
van voedingwater v~n 105 °C. Met een rendement van 85% is per uur 85,6
GJ aan primaire energie in de vorm va~ steenkool benodigd. Uitgaasde
van een gegruikelijke energie-inhoud van ketelkool van 26 GJ/ton is dit
ontgasser bedraagt ca. 2 t/hr. Het elektriciteitsgebruik bedraagt,

- 7.10 -
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uitgaande van een vermogen van 200 kW voor eigenverhruik~ ca. 7 kWh/ton

Als referentie voor de AFBC-ketel wordt een gasgestookte ketel met
dezelfde stoomproduktie beschouwd. De investering in een gasketel met
een capaciteit v~n 30 ton/hr stoom bedraagt f. 2,4 miljoen. De meerin-

1-2. RENTABILITEIT

vestering in de AFBg-ketel bedraagt dus f. 15,6 miljoen.

Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde

l-2og. Besparingen

en/of herekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparingen
De besparlng komt voort uit het verschil tussen de gasprijs en de ko-

en de exploitatielasten- Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding wor-

lenprijs. Het kolenverbruik is 3,3 ton/hr; met een bedrijfstijd gesteld

den berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investering en rekening houdend met de energleprijsontwikkeling vanaf 1990

op 4000 uur per jaar is dit 13.200 ton.
Met een kolenprijs in 1985 van f. 180/ton is dit f. 2,38 miljoen per

(zie rapportage rentabiliteit).

jaar.

1-2.1. Investeringen

A~n gas zou per uur 79,0 GJ aan primaire energie nodig zijn of 2500
m~ en per jaar i0 miljoen m3. Dit is voor verbruik volgens de categorie

Bij de investeringsraming wordt uitgegaan van een "groene weide" situ-

grootverbruiker met een gasprijs van f. 12,10/GJ in 1985. Het totale

atie. De totale investering in de ketelinstallatie inclusief de benodigde bulk- en randapparatuur, instrumentatie~ regeltechniek en clviele

~n brandstof wordt een jaarlijkse besparing bereikt van f. 1,46 mil-

voorzieningen bedraagt voor een installatie van 30 t/hr ca. f. 18

joen.

bedrag ten behoeve yam gas is 79,0 x 4000 x ig,10 - f. 3,84 miljoen.

miljoen. De investering is als volgt opgebouwd:
1-2.3. Exploitatielasten
Onderdelen

f mln

Met onderhoud, bediening en verzekering is een bedrag gemoeid van

Aandeel %

f. i~I miljoen per jaar, zijnde 6% van de investering. Ten opzichte van
de referentie in de vorm van een gasgestookte stoomketel is dit een

Kolen-~ kalksteen-aanvoer en transport
silo, gipsafvoer, kraan en bunkers

3,0

17,0

Wervelbedketel met asafvoer, isolatie

9,0

50,0

verhoogde exploitatielast van f. 900.000.

1-2.4. Rentabiliteitsaanduiding

brekers, doekfilter, meet- en regelinstallatle,
elektronisehe voorzieningen, voedingwater-

Bij de keuze van de prijspaden is uitgegaan van het tarief voor groot-

leidingen en stoomleidingen

gebruikers.

Voedingspompen, terugslagkleppen
0,7

4,0

Tabel 1-2.4 versehaft inzicht in kosten, opbrengsten en winst aan het

1,0

5,5

begin en einde van de economische levensduur (15 jaar) van de AFBC-

Civiele werken

2,3

13,0

Engineering + onvoorzien

2,0

10,5

en motoren (2x)
Schoorsteen

Totaal

18,0

Tabel 1-2.1.: Opbouw investering AFBC-ketel 30 t/hr.

I00

ketel.
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1-3. POTENTIEEL

Jaar

--Kosten -Kapitaal Exploit.

Energie

Opbrengst
Winst
TotaalBesparing Saldo

1-3.1. Theoretische mo~eliJkheden

I000 Guldens (1984)
1990
1991

1.500
1.500

900
900

2.602
2.650

5.002
5.030

3.539

- 1.463

3.669

- 1.361

capaciteitsrange van 5 tot I00 ton per uur stoom in het jaar 2000 een
AFBC-ketelcapaciteit bestaan van 5000 ton stoom per uur bij een jaarli~kse groei van het e~ergieverbruik van 0% en van c~ 7500 ton stoom
per uur bij een groei van 2% in de industrie. Dit komt overeen met een

2004
Gemld.

1.500
2.020

900

2.985

5.585

5,357

28

900

2.794

5,194

4.448

749

capaciteit van respectievelijk 3400 MWth en 5100 MWth.
I-3.2. Bepalende faktoren voor realisati~

Tabel 1-2.4.: Kosten, opbrengst en winst

De eerder in Paragraaf 1-1.2 genoemde bedrijfseco~omische f~ktoren en

De gemiddelde totale lasten bedragen f. 5.194.000 per jaar, waarvan:
29%
- kapitaalslas~en (afschrijving en rente)
17%
- exploitatie (bediening en onderhoud)
- energiekoste~
De gemiddelde totale opbrengst bedraagt fgerealiseerd door besparing op aardgas.

54%
4.448.000 per Jaar e~ wordt

De opbrengst wordt echter overtroffen door de kosten zoda~ jaarlijks
een gemiddeld verlies van f. 749.000 zou moeten worden ge~ncasseerd.
Hoewel uit de gegevens in Tabel 1-2.4 kan worden be~ekend dat de kas-

Zelfs bij korting op de investeringen van 15% blijft de rentabiliteit

de te voorziene milieu-elsen zulle~ uiteindelijk bepalen in welke mate
de inzet van AFBC-ketels gerealiseerd z~l worden.
1-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000
De Gomprimo studie Marktevaluatie Nederlands Kolenprogrammakomt ~ot
een markt voor AFBC-ketels van 4 MTSKE in het jaar 2000. Dit zou met de
uitgangspunten van deze rapportage neerkomen op ca. 300 ketels. De ESC
studie "Kolen als Indu~triële Brandstof~ schat het industri~le kolengebruik in 2000 op ca. 3 MTSKE/jr in 2000. Hiervan zou 1,6 MT$KE in ;kFBC
installaties worden i~gezet.
De studie ging echter uit yam de veronderstelling dat er vanaf I-l-i984

1-4. LEVERINGSKA]%AKTERISTIEK

In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de behandelde case de aan-

Wordt de AFBC-ketel bedreven met een bedrijfstijd van 6000 uur dan
delen in de investering zijn~ onderverdeeld naar de volgende kemmer-

bereikt de ren~abiliteit een positieve waarde (IRV = 4,5%).
ken:
- ontwerp;

- 7.13 - 7.14 - bouwkundige werkzaamheden;
- levering outillage;

¯ technische know-how/ervaring te gering;

- montage¯

¯ aangeboden type niet optimaal;

Hierbij wordt de outillage voorzover van toepasslng, nader verdeeld in

niet leverbaar.

de post fabricage en assemblage door de leverende firma. Van de voor de

Uit Tabel 1-4 blijkt dat voor de ketel plus hulpapparatuur een Neder-

assemblage benodigde inkoop e¯q. toeleverlng wordt het direkte import-

landse levering Cd. 50% mogelijk is. De overige apparatuur uit Tabel

aandeel opgegeven. Bij Inkoop van uit Nederland afkomstfge componenten

1-2.1 kan door Nederlandse hedrijven geleverd worden. Dit levert een

wordt tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven deze

bedrag op van f. I0 miljoen.

worden geprodueeerd.

In de appendix is een overzicht opgenomen van de leveringsmogelijkheden

Tabel 1-4 geeft een overzicht welke onderdelen van een AFBC-ketel door
Nederlandse bedrijven leverbaar zijn en in welke mate Nederlandse leve-

van de hulkapparatuur die benodigd is bij het inzetten van kolen. Net
betreft installaties voor het lossen en overslaan van binnenschepen,

rlng wordt voorzien (bron: Marktstudie Nederlands Kolenprogramma~ Gom-

spoorwegwagons Of vrachtwagens. Voorts alle overige apparatuur die

primo).

nodig is voor het transporteren~ mengen en opslaan van kolen, as en
andere stoffen zoals bijvoorbeeld kalksteen en gips.
Uit d~t overzicht kan worden afgeleid dat het marktaandeel van de bulk-

Onderdelen

Leverbaar

Ketel - fabricage
- pijpmaterlaal
Brandstofvoeding en kalkvoeding
Ventilatoren
Rookgasfilters
Asafvoersysteem

Marktaandeel

+ (L)

0

+ (LJ
+

0

+ (L)
+

0

apparatuur wat betreft de Nederlandse leverlng cd. 50% zal bedragen.
Dit betekent f. 1,5 miljoen. Hiermee komt het totale aandeel Nederlandse levering op Cd. f. 11,5 miljoen. Dit is een aandeel van 64% van de
totale investering.

0
0

Tabel 1-4.: Nederlandse leveringsmogelijkheden AFBC-ketel

1-5. MARKTVERHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN
Bovenstaande inschatting van het aandeel Nederlandse levering dient in
de praktijk nog aangetoond te worden, omdat behalve voor demonstratiedoeleinden tot nu toe nog geen installaties geplaatst zijn. In hoeverre
dit in de periode 1990-2000 wel het geval zal zijn is eerder hellcht.

Onder "leverbaar" wordt met een + aangegeven of Nederlandse leverlng
als geen leverancier aanwezig is. Bij toevoeging
mogelijk is, met een -

Een hoger aandeel in de Nederlandse leveringsmogelijkheden zal afhankelijk zijn van de markt voor AFBC ketels. Meer dan 75% van de totale

met een L gebeurt het dan veelal in licentie.

investering lijkt echter niet waarschijnlijk.

Onder "marktaandeel" wordt met een + aangegeven zeer waarschijnlijk
Nederlandse levering omdat vooral Nederlandse offertes aangevraagd
zullen worden. Met een 0 als er ongeveer gelijke kans voor Nederlandse/
buitenlandse levering bestaat.
Bij een - is er een gerlnge kans voor Nederlandse levering vanwege een
of meer van de volgende factoren:
¯ prijsstelling te ongunstig;
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TYPE

: AFBO STOOMKETEL

- 7.16 -

CASE: 7.1

UNIT-GROOTTE: 30 T/HR; 15 BAR~ 210 GRD

UNIT-ORDOTTE: 30 T/NR~ 15 BAR~ 210 6RD

ENERGIE

ENERBIE

IN-IOUTPUT : 85~5 GO/HR -> 50 TIHR STOOM $i
ENERGIEBEBP.: - 5,5 GO/HR ~2

EIGEN GEBR: O T/HR, 7 KWHITON

ENERGIEBESP.: NVT

EIGEN GEBR: 2 T/MR, 2 KWH/TON

ECONOMIE

5000 TOT 7500 T/HR STOOM
15 KETELB

MEER-MARKT: P 255 MLN

OPMERKINGEN : ~1KOLEN: 26 GO/TON; BEDRIOFBTIOO: 4000 UUR

VOOR UITOANOEPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

~ VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT
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7.17 AFBC-ketels worden toegepast ~ot capa¢itelten van ca. 200 ton stoom per
Techniek: STEENKOOLINZET
Case 2 : gtoomopwekking AFBE-ketel 75 t/uur

uur, hoewel grotere vermogens mogelijk zijn. Ze zijn in staat vrijwel
elke soort steenkool te verwerken met een energetisch rendement van ca.
85%.

In onderstaande rapportage wordt ingeg~an op de industri~le opwekki~g
van hoge&~uk stoom met behulp van een ~tmosferische wervelbedstoomketel
met een capaciteit van 75 t/hr stoom (I00 bar~ 510 °C).

In het algemeen kan voldaan worden aan de gestelde eisen met betrekking
tot milieu-emissies. Voor de afvangst van vliegas is een doekenfilt~r
noodzakelijk.

2-1.2. Alternatieve moseliJkheden

2-1. BESPARINGSTECHNIEK

Naast de opwekking van stoom met een kolengestookte AFBC-ketel vormt de
gebruikelijke gasgestookte ketel het belangrijkste alternatief. Be-

2-1.1. Techniekbeschrijvin$

drijfseconomische- en milleufactoren zullen de uiteindelijke keuze
een ahsorptiemateriaal, as es kooldeeltJes rust op een verdeelplaa~

bepalen. Het gaat er hierbij vooral om of de meerinvesterisg in de
kolenketel binnen een redeliJke termijn terugverdiend kan worden

De vaste Reeltjes kome~ in een wervelende beweging zodat een intense

het verschll tussen de gasprljs en de kolenprijs.

menging optreedt. Kooldeeltj~s en hedmateriaal worden continu toege-

Indien er naast lagedrukstoom bij de verbruiker tevens behoefte is aan
een substantiële hoeveelheid elektriciteit, komt de toepassing van een
W~K installatie in aanmerking. In bepaalde gevallen kan ook hierbij een

den. Verwljdering van zwavel vindt plaats tijde~s de verbrandlng door

hogedruk AFBC-ketel toegepast worden.

gevolge van de vrij lage bed~ijfstemperatuur (ca- 850 ~C).

2-1.3. Toekomstise ontwikkelinsen 1990-2000
De ontwikk~llng in de techniek is gericht op een verdergaande automatisering van de installatie op zaken als kolentoevoer, verbr~ndingsproces
en as-afvo~r. Verder op het verhogen van het rendement en van de bedrijfszekerheld. Ook het nog verder ter~gdringen van milie~-emissies
wordt nagestreefd, waarbij vooral aandacht wordt hesteed aan de regeneratie van gebruikt be~materiaal.
2-1.4. Energetisch in-/output schema

Fi_~uur 2-1.1.: AFBC-ketel
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Als referentie voor de AFgC-ketel wordt een gasgestookte ketel met
dezelfde stoomproduktie besehouwd. De investering in een gasketel met

9,5 ton/hr steenkool. Het eigenverbruik aan stoom ten behoeve van de
ontgasser bedraagt ca. 5 t/hr. Het elektriciteitsgebrulk bedraagt,

een capaciteit van 75 ton/hr stoom bedraagt f. I0 miljoen. De meerin-

uitgaande van een vermogen van 1,15 MW voor eigenverbruik, ca. 15

vestering in de A~BC-ketel bedraagt dus f. 33 miljoen.

kWh/ton stoom.
2-2.2. Besparinsen
2-2. RENTABILITEIT

Eet hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde

lenprijs. Het kolenverbruik is 9,5 ton/hr; met een bedrijfstljd gesteld

en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparingen

op 6000 uur per jaar is dit 57.000 ton.

en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding wor-

Met een kolenprijs in 1985 van f. 180/ton is dit f. 10,3 miljoen per

den berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investering en rekening houdend met de energieprijsontwikkeling vanaf 1990

voer van f. 3,3 mln per jaar (f. 61 per ton steenkool).

(zie rapportage rentahilltelt).

~n gas zou per uur 241,3 GJ (rendement 92%) aan prim~ire energie nodig
zijn of 7600 m3 en per jaar 45,6 miljoen m3. Dit is voor verbruik vol-

2-2.1. Investeringen

gens de categorie grootverbruiker met een gasprijs van f. 12,10/GJ in
1985. Het totale bedrag ten behoeve van gas is f. 17,5 miljoen.

Bij de investeringsraming wordt uitgegaan van een "groene weide" situ~n brandstof wordt een jaarlijkse besparing bereikt van f. 3,9 milatie. De totale investering in de ketelinstallatie inclusief de benodigde bulk- en randapparatuur, instrumentatie, regeltechniek en civiele
voorzieningen bedraagt voor een installatie van 75 t/hr ca. f. 43
2-2.3. Exploitatielasten

miljoen. De investering is als volgt opgebouwd:

Met onderhoud, bediening en verzekering is een bedrag gemoeid van
f. 2,6 miljoen per jaar, zijnde 6% van de investering. Ten opzichte van

Onderdelen

f mln

Aandeel %

de referentie in de vorm van een gasgestookte stoomketel is dit een
verhoogde exploitatielast van f. 2 min.

Engineering

2,2

Terreinvoorhereidíng, bouw

2,0

2-2.4. Rentabiliteitsaanduiding

Ketel. schoorsteen, kolenlosstation en
handling

31,5

Instrumentatie~ beveiliging

1,6

Algemeen en onvoorzien

5,1

73

Bij de keuze van de prijspaden is uitgegaan van het tarief voor grootgebruikers.
Tabel 2-2.4 verschaft inzicht in kosten, opbrengsten en winst aan het
begin en einde van de economische levensduur (15 jaar) van de ~~FBC-

Totaal

49,0

Tabel 2-2.1.: Opbouw investering AFBC-ketel 75 t/hr.

i00

ketel.
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Jaar

--~ste~-Kapitaal E~ploit.

Energie

Winst
Opbrengst
TotaalBesp~ring Saldo

Bij deze negatieve rentabiliteltsaanduiding moet bedacht worden~ dat de
poederkoolketel alleen is beschouwd als stoomproduktie-eenhe~d. Door
comblna~ie met een ~ege~drukturblne word~ ee~ andere situatie gescha-

I000 guldens (1984)
1990
1991

3.180
3.180

2.000

12.388

17.568

16.206

- 1.362

2,000

12.537

17.717

16.801

916

pen. Deze is in ESC-24 het projekt "Grootschalige energie-opwekklng in
de iRdustrie" nader ultgewe£kt.

2-3. POTENTIEEL
1994

3.180

2.000

12,983

18.163

18.585

+ 422

2-3.1. Theoretlsche mogelijkheden
2004

3.180

2.000

14,472

19.662

24.532

+

capaciteits~ange van 5 tot I00 ton per u~r s~oom in het Jaar 2000 een

De gemiddelde totale lasten bedragen f. 18,6 min pe~ jaar, waarvan:
17%
- kapi~aalslasgen (afschriJving en rente)
- exploita~1e (bediening en onderhoud)

11%

- energiekoste~

72%

2-3.2. Be~alende faktoren voor realisatie
De eerder f~ Paragraaf 2-1.2 genoemde bedrijfseconomlsche faktoren en
vooral de te voorzlene milieu-eisen zullen udtei~delljk bepalen ~n
welke m~te de lszet van AFBC-ketels geregllseerd zal worden.

2-3.3. Te realiseren moeeliekheden 1990-2000
De Sompzlmo studie Marktevaluatle Nederl~nds Kolenprogra~ma komt to~
een markt voor A~BC-ketels van 4 MTSKE in het jaar 2000. Dit zou met de
ultgangspunUen van deze rapportage neerkomen op ca. 300 ketels. De ESC
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Nederlandse levering omdat vooral Nederlandse offertes aangevraagd

2-4. LEVERINGSKARAKTERISTIEK

zullen worden¯ Met een 0 als er ongeveer gelijke kans voor Nederlandse/
In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de behan~elde case de aan-

buitenlandse levering hestaat.

delen in de investering zijn, onderverdeeld naar de volgende kenmer-

Bij een - is er een geringe kans voor Nederlandse levering vanwege een

ken:

of meer van de volgende factoren:

- ontwerp;

. prijsstelling te ongunstig;
¯ technische know-how/ervaring te gering;

- bouwkundige werkzaamheden;
- levering outillage;
- montage.

. aangeboden type niet optimaal;

Hierbij wordt de outillage voorzover van toepassing~ nader verdeeld in

Uit Tabel 2-4 blijkt dat voor de ketel plus hulpapparatuur een Neder-

de post fabricage en assemblage door de leverende firma° Van de voor de

landse levering ca. 50% mogelijk is. De overige appmratuur uit Tabel

assemblage benodigde inkoop c.q. toelevering wordt het direkte import-

2-2¯1 kan door Nederlandse bedrijven geleverd worden.

aandeel opgegeven. Bij inkoop van uit Nederland afkomstige componenten
wordt tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven deze

In de appendix is een overzicht opgenomen van de leveringsmogelijkheden

worden geproduceerd.

betreft installaties voor het lossen en overslaan van binnenschepen,

Tabel 2-4 geeft een overzicht welke onderdelen van een AFBC-ketel door

spoorwegwagons of vrachtwagens. Voorts alle overige apparatuur die

Nederlandse bedrijven leverbaar zijn en in welke mate Nederlandse leve-

nodig is voor het transporteren, mengen en opslaan van kolen, as en

ring wordt voorzien (bron: Marktstudie Nederlands Kolenprogramma~ Com-

andere stoffen zoals bijvoorbeeld kalksteen en gips.
Uit dit overzicht kan worden afgeleid dat het marktaandeel van de bulk-

niet leverbaar.

van de bulkapparatuur die benodigd is bij het inzetten van kolen. Het

apparatuur wat betreft de Nederlandse levering ca. 50% zal bedragen.
Onderdelen

Leverbaar

Marktaandeel

Hiermee komt het totale aandeel Nederlandse levering op ca. f. 27
miljoen. Dit is een aandeel van 63% van de totale investering.

+ (L)

0

2-5. MA!~KTVERHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN

Brandstofvoeding en kalkvoeding

+ (L)

0

Bovenstaande inschatting van het aandeel Nederlandse levering dient in

Yentilatoren

+

0

de praktijk nog aangetoond te worden~ omdat behalve voor demonstratie-

Rookgasfilters

+ (~)

0

doelelnden tot nu toe nog geen installaties geplaatst zijn. In hoeverre

Asafvoersysteem

+

0

dit in de periode 1990-2000 wel het geval zal zijn is eerder belicht.

Ketel - fabricage
- pijpmaterlaal

Een hoger aandeel in de Nederlandse leveringsmogelijkheden zal afhankeTabel 2-4.: Nederlandse leveringsmogelijkheden AFBC-ketel

lijk zijn van de markt voor AFBC ketels. Meer dan 75% van de totale
investering lijkt echter niet waarschijnlijk.

Onder "leverbaar" wordt met een + aangegeven of Nederlandse levering
mogelijk is, met een - als geen leverancier aanwezig is. Bij toevoeging
met een L gebeurt het dan veelal in licentie.
Onder "marktaandeel" wordt met een + aangegeven zeer waarschijnlijk

ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERINS ENERGIE INVESTERINGEN

ENERSIS STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERGZE INVESTERINGEN
TECHNIEK

: STEENKOOLINZET

TYPE

: AFBC STOOMKETEL

OASE~ 7.2

TYPE

I STOOMKETEL-6A8

OAEE~ 7.2 REF

S~OTOR

~ INDUSTRIE

DOO: 29

OMSCHRIJVING: SASKETEL VOOR DE OPWEKKING VAN HOGEDRUK~TOOM

UNIT-GROOTTE: 75 T/HR; i00 BAR~ 510 GRD

UNIT-SROOTTS: 75 T/HRI IO0 BAR, 510 GRD

ENERGIE

ENERGIE

ENERGIEBESP.: - 5,7 GJ/HR 12

EIGEN SEBR: 5 T/HR~15 KWHITON

ECONOMIE
INVESTERING : E 33 MLN MEERINV
EXPLOITATIE : P 2 MLN (MEER)

F 0~7/M3 DIV.FICATIE
LEVENSDUUR{ 10 ~R

RENTABIL. 8 : TVT: 9~i ~R;IRV: 9~5 PRO; 6EM. WINST: F I~8 MLN/~R
MARKT
POTENTIEEL

5000 TOT 7500 T/HR 8TOOM 83

REALISATIE

15 KETELS

MEER-MARKT: F 495 MLN

LEVERING
BOUWKUNDI6

10 PRC

OPMERKINGEN : 81KOLEN~ 26 GJ/TON; BEDRIJFSTIJD: ~000 UUR
~2 RENDEMENT AFBC KETEL: 90 PRO, GASKETELI 92 PRO

OPMERKINGEN : 8I RENDEMENT: 92 PRC

VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT
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Techniek: STEENKOOLINZET
Case 3 : Stoomopwekkdng poederkoolketel 75 t/uur

- capaciteiten van ca. 50 tot 2500 MWth kunnen gerealiseerd worden;

In onderstaande rapportage wordt Ingegaan op de industriële opwekking

- goede regelhaarheid;
- het thermisch rendement ligt hoger in vergelijking met dat van een

ton/hr stoom (i00 bar, 510 ~C).

- op eenvoudige wijze kunnen voorzleningen aangebracht worden om bij te
stoken met olie of gas;

3-1. BESPARINGSTECHNIEK

- er is weinig personeel nodig om de installatie te bedienen.

3-1.1. Technlekbeschrijvlng
Het stoken van kolen in ketels met grote capaciteit is alleen mogelijk
wanneer deze kolen zijn gemalen tot een fiJn poeder (90% < 90 ,m en 98%
< 200 km)- Het poede~ wordt, gemengd met een gedeelte van de voor de
verbrandlng benodigde lucht, naar de vu~rhaard getransporteerd en via
speciale branders hierin geblazen~ waar~a de deeltjes in zwevende toe-

verwerkt worden. Voordelen zijn een eenvoudiger bedrijfsvoering e~
minder uitwendige corrosie van de v~urhaardpijpen. Bij hoge asgehsltes

stand ve~branden (fig. 3-1.1).
Daar de ~fmetingen van de kooldeeltjes veel kleiner zijn dan bij de

In dit geval worden ketels met vloeibare asaftap toegepast. De vuur-

roosterketels verloopt het verbraodingsproces veel sneller.

daarom hoger dan bij de installatie met droge asafvoer. De vloeibare
Nadelen van dit soort ketels vloeien voornamelijk voort uit de hoge
hedrijfstemperatuur (ca. 1700 °C), resulterend in een toename van de
corrosie van de vuurhaardpijpen en een hoge emissie van stikstofo~y-

3-1.2. Alternatieve mogelijkheden
Hogedruk stoom worgt in ge i~dustrle altijd in ketelinstallmties opgewekt. De enige variabele is de toe te passen brandstof. Naast steenkool
kan dit o~ie of ga~ zijn.
3-I,3. Toekomstige ontwikkeZin~e~
Poederkoolketels worden al vele jaren toegepast. Voor industriële in-

~i.I.: Poederkoolketel met droge asafvoer

stallaties worden daarom weinig verdere installatie-technische ontwik-

- 7.29 -

- 7.30 -

kellngen voorzien met uitzondering van het streven naar een beperklng
van de milleu-emissles. Hiertoe worden speciale branders en vuurhaarden ontwikkeld die de N0 emissie
aanzienlijk reduce[en. Da8rnaast
X
worden de ketels van milleu-technlsche maatregelen voorzien om aan de
eisen van 802 emissles te voldoen. Dit heeft een drastlsche verhoging
van de investering tot gevolg, waardoor de AFBg-ketel een geduchte
concurrent zal worden.
3-1.4. Enersetlsch in-/output schema

Onderdelen

f min

Aandeel %

Bulkapparatuur t.b.v, kolenoverslag
en -opslag,
hunkers,
transport
etc.
Ketel
inclusiefkraan,
isolatie
en lage
NOx branders,
Poederkoolmolens met toebehoren
droge bodemas-afvoer

4

8,9

5

II,I

13

29,0

Elektrofilter en vliegas-afvoer

2

4,4

Ontgasser inclusief voedingwaterpompen

1,5

3,3

Meet- en regeli~stallatie

i

van 85% (inclusief rookgasontzwaveling) 261 GJ/hr aan primaire energie
benodigd. Uitgaande van een energie-i~houd van de kool van 26 GJ/ton

Elektrotechnische voorzieningen

2,2
3,3

Schoorsteen

1,5
1,5

betekent dit i0,0 ton/hr steenkool.

Voedingwaterleidingen, stoomleidingen

2,5

5,6

Ca. 7% van de geproduceerde hoeveelheid stoom wordt in de ontgasser
verbruikt, dit is 5 ton/hr. Aan elektriciteit is er uitgaande van een

Civiele werken (deels binnen- en deels
buitenopstelling)
FGD sproeidroger

3
5

6,7

Engineering + onvoorzlen (~ 10%)

5

Stoom met een druk van I00 bar en 510 °C heeft een energie-inhoud van
2960 MJ/ton. Voor de produktie van 75 ton per uur is met een rendement

vermogen van 390 kW een eigenverbruik van 5,2 kWh/ton stoom.

3,3

Ii,i
ii,I

3-2. P~NTABILITEIT
Totaal

45,0

I00.0

Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde
en/of herekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparingen

Tabel 3-2.1.: Ophouw investering poederkoolketel.

en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaandulding wor-

Bovenstaande bedragen zijn inclusief montage en inbedrijfname.

den berekend op basis van het huidige prljspeil (1984) voor de investering en rekening houdend met de energieprijsontwikkeling vanaf 1990

Als referentie voor de poederkoolketel wordt een gasgestookte ketel met

(zie rapportage rentabiliteit).

dezelfde stoomproduktie beschouwd. De investering in een dergelijke
hogedruk gasketel inclusief toebehoren bedraagt f. I0 miljoen. De meer-

3-2.1. Investeringen

investering in de poederkoolketel bedraagt dus f. 35 miljoen.

De totale investering in de installatie uitgaande van een "groene
weide" situatie bedraagt f. 45 miljoen als gespetificeerd:

3-2.2. Besparlngen
De hesparin8 komt voort uit het verschil tussen de kolenprijs en de
gasprljs. Het kolenverbruik is I0,0 ton per uur; met een bedrijfstijd
van 6000 uur per jaar is dit 60.000 ton. De kolenprijs in 1985 is
f. 180 per ton. Dit levert een jaarlijkse steenkoolrekening van f. 10,8
miljoen op. Aan gas zou per uur 241,3 gJ nodig zijn, uitgaande van een

- 7.32 -

- 7.31 -

rendement van 92% van de gasketel. Per jaar is dlt 1,45 x 106 GJ. Het

- exploitatie (bediening en onderhoud): 11%

g~sverhrulk valt in de categorie grootverbruik met een gasprijs van
f~ 12,10/GJ. Het ~otale bedrag aan gas is dus f. 17~5 miljoen. De jaarlijkse ~rand~tofhes~ari~g is dan f~ 6,7 miljoen.

- energiekosten

: 71%

De gemiddelde totale opbrengsr bedraagt f. 20,380.000 is hoger dan de
tonale kosten waardoor een gemiddelde winst van f. l.g30,000 per jaar
wordt gelncasseerd.
Ui£ de gegevens in Tabel 3-2.4 kan worden berekend dat de k~sstroom
(voor financieringskosten) in jaar I en 2 respectievelijk 1.959.000 en
2.422.000 gulden bedraagt, zij is voldoende om binnen de levensduur van

3-2.4. Rentabiliteltsaanduiding
Bij de keuze van de prijspaden is uitgegaan van het tarief voor grootgebruikers.
In Tabel 3-2.4 is een overzicht gegeven van kosten, opbrengsten en

(15 jaar) van de poederkoolketel.
3-3.

Jaar

Kapitaal

--Kosten-Exploit.

Energie

Totaal

0pbrengst
Besparing

Winst
Saldo

POTENTIEEL

3-3.1. Theore~is¢he moseliSkheden
In het rappor~ Markteval~atie Nederlands Kolenprogramma van gomprimo

1000 Guldens (1964)

wordt voor he£ ~aar 2000 een koleninzet via poederkoolketels in de

1990

3.570

1991

3.370

2.100
2.100

12.156

17.626

12.288

17.758

16.215
16.810

- 1.411

industrie ~oo~zien ~a~ 1,2 MTgK~/jr volgens het scenario 2% groei van

-

het BNP per joar. Uit de ESC studie "Kolen als Industriële Brandstof"

948

kan bij een jaarlijkse groel van 1% een inzet via poederkoolketels
inclusief rookgasontzwaveling van i MTS~ (29,3 PJ) per jaar worden

2004
Gemld.

3.370
3.370

2.100

14.005

19.475

2.100

13.080

18.550

24.546
20.380

+ 5.071

afgeleid of ca. 8100 MWth.

+ 1.830
3-3.2. Bepalende faktoren voor realisatie

Tabel 3-2.4.: Kosten, opbrengst en winst
Bedrijfseeonomische faktoren en vooral de te voorziene milieu-eisen
De gemiddelde totale jaarlijkse kosten bedragen f~ 18.550.000 per jaar,

zullen uiteindelijk bepalen in welke mat~ de inzet van poederkoolke~els
gereallseerd zal worden. Net gaat er hierbij vooral om of de meerlnves-

- 7.34 -

- 7.33 -

3-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000

Onderdelen

Uit de hierboven vermelde informatie wordt geconcludeerd dat er nauwe-

Ketel - fabricage

lijks een markt voor dit type hoge druk stoom installaties zal ontstaan. Aangenomen wordt een realisatie van ca i ketel in de 2 jaar of
in totaal 5 ketelso

Leverbaar

- pijpmateriaal

+

0

Rookgasfilters

+ (L)

0

Kolenvoeding - molen

-

- poederkoolbrander
Roetblazers

delen in de investering zijn~ onderverdeeld naar de volgende kenmerken:
- ontwerp;
- bouwkundige werkzaamheden;

0

-

Ventilatoren

3-4. LEVERINGSKARAKTERISTIEK

In dit hoofdstuk wordt ~astgesteld wat voor de behandelde case de aan-

+ (L)

Marktaandeel

Lucht voorwarmers - pijpen
- roterend
Asafvoersysteem - hodemas
- vliegas
Rookgas ontzwavellng

+

0

-

-

+ (L)

0

-

-

+

0

+

0

+ (L)

-

- levering outillage;
- montage.

Tabel 3-4.: Nederlandse leveringsmogelijkheden poederkoolketel

Hierhij wordt de outillage voorzover van toepassing, nader verdeeld in
de post fabricage en assemblage door de leverende firma. Van de voor de

Onder "leverbaar" wordt met een + aangegeven of Nederlandse levering

assemblage benodigde inkoop c.q. toelevering wordt het direkte import-

mogelijk is, met een - als geen leverancier aanwezig is. Bij toevoeging

aandeel opgegeven. Bij inkoop van uit Nederland afkomstige componenten

met een L gebeurt het dan veelal in licentie.

wordt tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven deze

Onder "marktaandeel" wordt met een + aangegeven zeer waarschijnlijk

worden geproduceerd.

Nederlandse levering omdat vooral Nederlandse offertes aangevraagd

In het eerdergenoemde rapport Marktevaluatie Nederlands Kolenprogra~a
is aangegeven voor welke onderdelen van de installatie Nederlandse
levering mogelijk is en wat de kans hierop is.
In Tabe! 3-4 wordt hiervan een overzicht gegeven.

zullen worden. Met een 0 als er ongeveer gelijke kans voor Nederlan~se/bultenlandse levering bestaat.
Bij een -is er een geringe kans voor Nederlandse levering vanwege een
of meer van de volgende factoren:
¯ prijsstelling te ongunstig;
¯ technische know-how/ervaring te gering;
¯ aangeboden type niet optimaal;
¯ niet leverbaar.
In Tabel 3-2.1 is voor de poederkoolinstallatie een verdeling van de
investeringen in procenten gegeven. In de appendix is een overzicht
opgenomen van de leveringsmogelijkheden van de bulkapparatuur die benodigd is bij het inzetten van kolen. Uit dit overzicht kan worden afge

- 7.36 - 7.35 -

leid dat het aandeel Nederlandse levering voor deze apparatuur ca. 50%
zal bedragen. In dit geval is dit f. 2 miljoen. De poederkoolmolens
worden gelmporteerd. Voor de ketel plus hulpappar~tuur inclusief meeten regelinstallatie wordt een aandeel van 50% Nederlandse leverlng
ingeschat (zie ook Tabel 3-4) of wel een bedrag van f. 9,5 miljoen. De
overige items met uitzondering va~ de rookgaso~tzwaveiingsi~stallatie
kunnen door Nederlandse bedrijven worden geleverd. Het gaat om een

3-5. MARKTVERNOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN
Er zullen in Nederland slechts een beperkt aantal poederkoolketels in
de industrie worden geplaatst. De ketelinstallaties zelf kunnen, zoals

dan de eerdergenoemde 55% van de totale investering.

7.37 -

- 7.38 -

ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING SNER61E INVESTERINGEN

ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERGIE INVESTERINGEN

TEOHNIEK

: ETSGNKOOLINZET

TECHNIEK

~ REF~ STEENKOOLINZET~ POEDERKOOLKETEL

TYPE

: PGEOERKOOLKETEL

TYPE

: GTOOMKETEL-GAS

CASE: 7,3

UNIT-GROOTTE: 75 T/HR; 100 BAR~ 510 GRD

UNIT-SROOTTE: 75 T/HRl I00 BAR, 510 GRD

ENERGIE

ENERGIE

IN-IOUTPUT : 261GOINR -> 75 TIHR STOOM ~1

IN-/GUTPUT : B41~3 GJ/HR -> 75 T/HR BTOON $1

~ASE~ 7,3 RSF

ECONOMIE
INVESTERING ~ P i0 MLN
EXPLOITATIE

F 600.000

RENTABIL, % : TVT: 9,1JR;IRV: 9,4 PRE; GSM. WINST: F l,B MLN/JR

RENTABIL. ~

NVT

MARKT

MARKT

POTENTIEEL : i~2 MTSKB/JR OF 2000 T/HR GTOOM

POTENTIEEL

NVT

REALISATIE

5 KETELS

REALISATIE : 5 KETELB

MSER-MARKT~ F 175 MLN

LEVGRINS

LEVERING

BOUWKUNDIG { i0 PRO

BOUWKUNDIG : 10 PRE

OUTILLAGE NL: 25 PRC

OUTILLAGE NL: 60 PRE

LEVENSDUURI 15 JR

MARKT: F 50 MLN

OUT, IMPORT : 48 PRC
INSTALLEREN ~ I7 PRO

OPMERKINGEN : *i KOLEN: ~5 GO/TON; BEDRI~FSTIJD{ 6000 UUR
*2 RENDEMENT RK KETEL: 85 PRC, GASKETEL: 92 PRC

VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

OPMERKINGEN : %1 RENDEMENT~ 92 PRE

$ VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

- 7.40 - 7.39 -
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Techniek: STEENKOOLINZET
Appendix: Bulkapparatuur kolengebrulk

Bulkmateriaal systemen

Ten behoeve van de steenkoolinzet is bij een bedrijf apparatuur benodigd voor het lossen en overslaan va~ binnenschepen, spoorwegwagons of
vrach~wagens. Voorts alle overige apparatuur die nodig is voor het
transporteren, mengen en opslaan van kolen, as en stoffen als kalksteen
en gips.
Een overzicht van de betreffende apparatuur met de leveringsmogelijkhe-

Leverbaar

Opslag silo’s

+

Transport apparatuur
transport handen

+

elevatoren, kettlng~ransporteurs
vlbr./reclp, voeders

Marktaandeel
+

+ (L)

stofpompen (fuiler pump)
bun~er uittrek banden

+ (L)

Ontstoffing a~paratuuf
doek- en zakken filter
electrost~tische filters

+ (L)
+ (L)

beregeningsinstalla=ie

+

Diverse apparatuur

Bulk materiaal systemen

Leverbaar

Marktaandeel

Laad/los apparatuur

- weegbrug
- weegranden

waarvan griJper
continue los apparatuur

Onder "leverbaar" wordt met een + aangegeven of Nederlandse levering

Kolen~ark maohines

+ (L)

(bulldozers, scrapers,
front-end loaders)

+
+

Toelichting:

s~heepsbeladers
Treinwagons: beladlngsinstallatie

mobiele kolenverplaatsers

+
+

weeglnstallatles

loskranen

afgraafmachine (reclaimer)

zeefinstallaties
monstername-lnstallaties
magnetisme-afscheiders

+ (L)

0

0
0
o
+

voor Nederlandse levering vanwege een of meer van de volgende fac¯ prijsstelling te ongunstig;
¯ technische know-how/ervaring te gerlng;
¯ aangeboden type niet optimaal;
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ENERGIE STUDIE CENTRUM

INVESTEREN IN ENERGIEKOSTENBESPARING

Detailrapportage bij het onderzoek naar de
leveranties door het Nederlandse bedrijfsleven

Techniek : VERLICHTING
Rapporteur: D. Gerbers

Inhoud

Sele~tie van de cases
Case i: SL-lamp in woningen
Case 2: TLD-buis in gebouwen
Case 3: Renovatie verlichtingssystemen in gebouwen

Gebaseerd op informatie 1984/85

INLEIDING

Deze detail-proje¢trapportage beschrijft de bevindingen met betrekking
tot de techniek "Verlichting". De rapportage maakt deel uit van de
projectrapportage in het kader van het project IEB: Investeren in energiekostenbesparing zoals door het Energie Studie Centrum is uitgevoerd.
Het hoofdstuk Selectie van de cases geeft een beeld van het keuzeproces
dat is doorlopen, om te komen tot de definitie van de nader te onderzoeken cases bij de techniek verlichting.
De onderzoeksresultaten van deze cases zijn in deze detailrapportage
opgenomen in de hoofdstukken: - Besparingstechniek
- Rentabiliteit
- Potentieel
- Leveringskarakteristiek
- Marktverhoudingen en toekomstige mogelijkheden
De rapportage van de case wordt afgesloten met een documentatieblad,
met een samenvatting van de karakterisering van de energie-investering.

Lichtbron

Toepassing

Sector Specifieke Kleurweerlichtstroom gave-in~e~

De behoefte aan licht wordt bepaald door de toepasslng. Voor werkzaamheden en bezigheden moet een noodzakelijk lichtniveau worden verschaf~.

im/W

Ra

Gloeilamp

universeel

~ x x x

10-14

i00

Compacte fluorescentielamp
- SL
- PL

universeel
universeel

x x

40-50
59-78

8O

Fluorescentielamp

kantoren

- TL

scholen

45-80

66-98
66-98

- TLD

x x x

]

x x x x
x x x x

26 ~

ziekenhuizen I

Gasontladingslamp
- lagedruk natrumlamp

verkeerswegen

x

100-180

n.v.t.

- hogedruk natriuml~mp

straatverlichting

x

60-130

- hogedruk kwiklamp
- kwikjodide lamp

fabriekshallen

40-60

26
36-47

70-95

70

tot 20% verhogen. ~oor openbareverlicbting bijvoorbeeld is de combina-

Begrippen als gezelligheid, doelmatigheid en zuinigheid bepalen het

A W G I

sportaccomoda~ie

systeem dat toegepast zal worden. Er besgaat een duidelijk onderscheid

x
x

90

Tabel i.: Overzicht toepassingen en eige~schapgen,
omstandigheden.

Toepassings~ebieden
De potentiële mogel~jkheid van energiebesparen met behulp van SL la~pen
zal sneller benut worden als er meer bekendheid ean wordt gegeven. De
ontwikkeling van geschikte armaturen, hoewel niet strikt noodzakelijk~
in agr~rische sector (A), woningen (W), gebouwen en diensten (G) en

zal ook een gunstige invloed hebben.

industrie (I). De eigenschappen worden verdeeld in specifieke lucht-

Voor kantoren, scholen~ ziekenhuizen en zwemhaden blijkt het mogelijk
lampen te ontwikkelen, die een steeds hogere specifieke lichtstroom
pa~en aan een goede tot zeer goede kleurweergave. De toepassing van
de TLD-buis zal een belangrijke energiebesparing opleveren in combinatie met goed geplaa~ste effectieve armaturen, die zoda~ig inger~cht
zijn dat gebruik wordt gemaakt van de koelende werking van klimaatapparatuur. Automatisch en half-automatisch schakelen en lichtregelapparatuur zullen ook hun bijdrage leveren.

De ontwikkeling van lichthronnen met zeer hoge specifiek~ lichtstroom
maar met minder goede, maar voor de toepa~sing aanvaardbare kleurweerg~ve, z~i zich voortzetten, Vooral voor de openbare verlichting betekent dit een aa~zienlijk lager gelnstalleerd vermogen hij een gelijkblijvend of hoger liehtniveau, Dit k~n gebeuren in Combinatie met verbeterde armaturen.

Definitie relev~nte technieken
Het toepassen van SL-lampen is in z’n algemeenheid energetisch gunstig
terwijl de vervangingskosten laag zijn, al moet worden opgemerkt dat

Techniek: ~RLICHTING
gage i

1-1.2. Alternatleve mogelijkheden

: SL-lamp in woningen

SL-lampen vervange~ conventlonele gloeilampen. Er ~s een ontwikkeling
Deze rapportage behandelt verva~glng van gloeilampen door gL-l~mpen in

g~a~de in de ~erenigde Staten waarbij vervanging wordt gezocht va~

woningen.

lampen in spotllghts door compacle gasontladingslampen met een goede
llehtkwalitelt (laagvol~ halogeen lamDen).

i-I. BESp~JRINGSTECHIEK
1-1.3. Toekomstige on~wikkelin$ van de techniek
Uit de "ga~ontladiugshoek" komen berichten van ver5eterde fluores¢enDe SL-lamp is een kleine tot een Compact formaat gevouwen TL-buis met

tiepoeders en kleinere en llchtere SL-lampen.

1-2. RENTABILITEIT

i-2.1. Investeringen
De gemiddelde kostprijs (februari 1984) van een gloeilamp van 75 Watt

* Een verbln@ing van kwik met een metaal of metaallegering.

- 8.10 -

- 8.9 -

gerealiseerd door besparing op elektrieiteitskosten. D~ar zij de kosten

1-2.2. Besparingen

overtreft resulteert een gemiddelde winst van f. 7,41 per jaar.
De besparing bij i000 branduren per jaar is 52,8 kWh/jr. Voor de categorie kleinverbruiker wordt in 1985 bij een elektriciteitsprijs van
22,6 ct/kWh met de lamp f- 11,98 bespaard aan energiekosten-

Op basis van de gegevens in Tabel 1-2.4 kan de kasstroom (voor financieri~gskosten) worden berekend. In de eerste twee jaar bedraagt zij
respectievelijk f. 11,68 en f. 11,90o Op eenvoudig wijze kan nu worden
ingezien dat de totale investering van f. 20~50 in omstreeks 1,7 jaar

1-2.3. Exploitatielasten

zal worden terugverdiend. De interne rentevoet ligt rond de 51%.

Er zijn geen e~ploitatielasten.

Een investeringspremie van 15% zal de terugverdientijd tot circa 1,5

i-2.4. Rentabiliteitsaanduiding

62% komt te liggen.

jaar~ terwijl de interne rentevoet nog verder verbetert en op ongeveer

Bij de keuze van de prijspaden is uitgegaan van het tarief voor klein-

i-3. POTENTIEEL

verhruik.
In Tabel 1-2.4 is een overzicht gegeven van kosten, opbrengst en winst

1-3.1. Theoretisehe mogelijkheden

aan het begin en aan het eind van de economische levensduur (5 jaar)
In "Energie en Philips" van augustus 1980 wordt 800 kWh opgegeven voor

van de SL-lamp.

het energieverbruik voor verlichting van een huishouden in g~n jaar.

Jaar

--Kosten-Kapitaal Exploit.

Energie

Winst
Opbrengst
TotaalBesparlng Saldo

Aangenomen wordt dat dit getal ook in 1984 te hanteren is. Het totale
energieverbruik voor verlichting van 5,3 miljoen huishoudens in 1984
wordt berekend op 4240 miljoen kWh/jr. Deze verlichting wordt voor 90%

Guldens (1984)
van het energieverbruik voor verlichting van huishoudens verzorgd door
1990
1991

4,73
4,73

nihil
nihil

4,27

9,00

15,93

6,93

gloeilampen en de rest door fluorescentiedampen.

4,35

9,08

16,25

7,17

Dit leidt in 1984 tot een energieverbruik voor verlichting van huishoudens met behulp van gloeilampen van 3820 miljoen kWh/jr. Bekend is dat
van het elektriciteitsverbrulk voor verlichting van huishoudens ca. ~65%

1994
Gemid-

4,73
4~73

nihil

4,61

9,34

17,22

7,88

nihil

4,44

9,17

16,58

7,41

voor rekening komt van lampen met meer dan I000 branduren per jaar.
Rekening houdend met beperkingen op het gebied van armaturen en toepassingen wordt dit percentage teruggebracht tot 40%. Voor dit percentage

Tabel 1-2.4.: Kosten, opbrengst en winst

van genoemd verbruik worden de meest gebruikte gloeilampen door
lampen vervangen. Het energieverbruik van deze te vervangen gloeilampen

De gemiddelde totale kosten bedragen f- 9,17 per jaar, waarvan:
- kapltaalslasten (afschrijving en rente) : 52%
- exploitatie (bediening en onderhoud): nihil
: 48%
- energiekosten (elektriciteit)

is dus 1530 miljoen k~~ per jaar.
Als dit wordt gerealiseerd met een equivalent aantal gloeilampen van 75
Watt en een gemiddeld aantal hr~nduren van 1400 per jaar, gaat het om
circa 15 miljoen lampen. Het geinsta]leerd vermogen in 1984 wordt gesteld op een equivalent aantal van 75 miljoen gloeilampen van 75 Watt.

De gemiddelde totale ophrengst bedraagt f. 16,58 per jaar en wordt
Duidelijk is dat deze afschatting op basis van jaarlijks energiever-

gen. De eerste aankoop dient dus ges~imuleerd te worden. Belangrljkste
Volgens Phidips zijn in 1984 in de Nederlandse woningen 120 ~ 130 mil-

element voor penetratie blijft de prljs/prestatieverhoudlng.
1-3.3. Te realiseren moselijkheden 1990-2000

en. Bovendien zijn in 1984 ook nog eens 20 à 30 miljoen gloeilampen met
s~andaardfitting gelnstalleerd in Nederlandse bedrijven. Hiervan kan 5

Voor de periode 1990-2000 levert de indicatieve schatting een res~erend

~ I0 miljoen verva~gen worden door SL-lampen. Totaal zijn in 1984 in
woningen en bedrijven 140 ~ 160 miljoen gloeilampen met standaard fit

gebouwen in 1984 is dus 80 ~ 90 miljoen lampen.
Het jaarlijks verbruik op genoemde 140 g 160 miljoen gloeilampen met
standaardfitting wordt gescht op 70 à 80 miljoen gloeilampen~
Bij deze schatting is rekening gehouden met de volgende feiten:

- Een gloeilamp kan gedimd worden, een gL-lâmp niet.

1-4. LEVERINGSKAP~%KTERISTIEK

i-3~2. Bepalende factoren voor realisatie

In dit hoofdstok wordt vastgesteld wat voor de behande~de case de aandeleR in de investering zijn~ o~derverdeeld naar de volgende kenmer~

Bepalende factoren voor realisatie zijn de zuinlgheid, de levensduur,

ken:

de kleurweergave en de betrouwbaarheld aan de ene kant en afmetlng,

- ontwerp;

gewicht en kostpriJs aan de andere kant. De eerst genoemde factoren
oefenen een gunstlge invloed uit, de laatstgenoemden een beperkende.
Deze zijn voor verbetering vatbaar, maar de mogelijkheden hiertoe zijn

bouwku~dige werkzaamheden;
- levering outillage;
- montage.

nog niet bekend. Wel zou de beperkende invloed van afmetlng en gewicbL
verminderd kunnen worden door goedkope en aangepaste armaturen.
Op basis van de indicatieve schatting in deze rapportage was tot 1990

Hierbij wordt de outillage voorzover van toepassing, nader verdeeld in
de post fabricage en assemblage door de leverende firma. Van de voor 4e

ean potentieel van 6 miljoen SL-lampen voorzien. Ook Philips stelde dag

assemblage benodigde inkoop c.q. toeleverlng wordt het direkte import-

rond 1990 6 miljoen SL-lampen gelnstalleerd zal zijn. Daarbij wordt

aandeel opgegeven.

opgemerkt dat na de eerste aankoop, snellere herhal!ngsaankopen vol-

De beschouwde SL-lamp wordt doo~ Philips in Nederland geassembleerd.
Het aandeel buitenlandse toelevering bedraagt
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De exacte verkoopeljfers c.q. marktverhoudingen zijn niet bekend. Aangenomen mag worden, dat Philips ¢a. 90% van de gekochte SL-lampen levert. De overige lampen zijn van buitenlandse oorsprong.
1-5. MARKTVEP~HOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN
Het aandeel van Philips op de Nederlandse markt voor SL-lampen wordt
geschat op 90%. Hierin zijn geen grote verschuivingen te verwachten.
Over het toekomstige aandeel van de uit het buite~ land betrokken componenten voor het assembleren van een SL-lamp kan geen uitspraak worden
gedaan.
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ENERG~E STUDIE CENTRUM
KARAKTERIGERIN~ ENERGIE INVESTERINGEN
TECHNIEK
TYPE

: GL-LAMP

~ REF: VERLICHTING~ BL-LAMP

CASE: 8.1

UNIT-GROOTTE: TYPE EL-lE

UNIT-GROOTTE: 75 WATT

ENER6IE

ENERGIE

IN-/OUTPUT : 19,3 KWH; 840 LUMEN *1

IN-/OUTPUT : 72~i KWH; G89 LUMEN %1

ENERGIEBESP.: 52~G KWH

ENERGIEBEEP.: NVT

ECONOMIE

ECONOMIE

INVESTERINO : F 20~50 MEERINV %2
EXPLOITATIE : GEEN
RENTABIL.
MARKT

MEER-MARKT: F 185 MLN

TOEK, MARKT ~ GROEIMARKT WAARIN PHILIPG EEN GROOT AANDEEL HEEFT

OPMERKINGEN : %1VERM~OEN 19~~ WATT; 1000 BRANDUREN

OPMERKINGEN : %1VERMOOEN 7~~i WATT; i000 BRANOUREN PER JAAR
%2 5 GLOEILAMPEN MET i000 GRANOUREN

VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

ling en hoedanlgheld van het poeder moeten aan bepaalde els~n voldoen.
Ook de dikte van de poederlaag is belangrijk,

Deze rapportage behandelt de vervanging van TL-buize~ door TLD-buizen
in niet industrlgle gebouwen.

2-1.1. Technlekbeschrljving

De TL-bois is een inwendlg gepoederde glazen huis, met aan weerszijden
in~esmolten elektroden, die gevuld is met een kwlkgamp onder lagedruk.

2~1.2. Alternatieve mogeli~

O~ de buls te kunnen aansluiten zijn aan weerszljden van de huis 2-pens
lampvoeten aangehraeht. Door de aangesloten spanning gaan de vrije

De oude 38 mm TL-buis kan worden vervangen dooz de TLD-"wit de luxe"
huis. Deze huis heeft ten opzichte van vergeliJkb~re h~izen een lager
gave, maar een 1,5 x zo hoge prijs. ~el-vanging van oude huizen kon
problemen opleveren, doordat de llchtlntenslfelt op het werkvlak toeneemt door de hogere lichtopbrengst.
2-1.3. Toekomsti~ ontwikkelin$ van ge techniek
Bij toekomstige ontwikkelingen zijn TLD-buizen te verwachten met een

2-1.4. Energetisch in-/out u~schema
Een 38 mm TL-"wif~ bu~s heeft i~clusief 9 Watt voor de voorschakelapparatuur een vermogen yen 49 Watt. De lichtopbrengst is 3000 im. Een 26
~ TLD-"wlt" huis heeft inclusief 9 Watt voor de voors¢hakelapparatuur
Door optredende ionisatie kan de s~room door de buis te hoog worden.

een vermogen van 45 W~tt. De lichtophrengst is 2800 im. De Iets lagere

Ter he~eillgln~ wordt deze stroom begrensd door het zogenaamde voors~hakelapparaaf, dat bestaat uit een spoe3 of een eomhinafie van spoel

de stroom van elektronen uit de elektroden (waar een emissorpoeder op
aangebracht is, dat verwarmd wordt) op gang fe brengen.
De kwaliteit van de buls is l~chtteehnlsch afhankelijk van het fl~ores-

2-2. RENTABILITEIT
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door dit type buis zullen geschiedeno In verband met de loonkosten bij

en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabillteitsaanduiding worden berekend op basis van het huidige prijspell (1984) voor de investe-

een vroegtijdige vervanging zal in de regel het normale vervanglngsschema worden gehandhaafd.

ring en rekening houdend met de energieprijsontwikkellng vanaf 1990
(zie rapportage rentabiliteit).

2-3, POTENTIEEL

2-2.1. Investeringen

2-3.1. Theoretische moseli~kheden

De gemiddelde kostprijs (februari 1984) van een 38 m~ TL-"wlt" huis van

Het amndeel van fluores¢entielampen in het elektriciteitsverbruik in

40 W is inclusief starter f. 9,00. De kostprijs op de zelfde datum van

1979 voor de handel, dienstverlening en overheid (niet industriële

een 26 mm TLD-"wit" buis van 36 Watt bedraagt inclusief starter

gebouwen) is 3150 miljoen kWh/jr. Het is omstreeks 1978, dat de TLD-

f. 6,70. Beide prijzen zijn exclusief BTW en bijzondere kortingen.

huizen hun intrede deden~ zodat er vanuit wordt gegaan, dat gebouwen
van na de~e datum reeds van de nieuwe buls zijn voorzien. Het gedeelte
dat reeds vervangen werd in bestaande gebouwen wordt geschat op 20%.

2-2.2. Besparingen

Het gedeelte aan fluorescentielampen dat nog vervangen moet worden
De besparing bij 1200 hranduren per jaar is 4,8 kWh/j. Bij toepasslng

heeft zodoende een verbruik van 2520 miljoen kWh/jr. Als dit wordt

van de TLD-buis in de utiliteitssector wordt een elektriciteltsprijs-

gerealiseerd met een equivalent aantal TL-buizen van 49 Watt en gemid-

niveau gevonden van 22,6 ct/kWh (categorie kleingebruik). Per lamp
wordt per jaar slechts een besparing van 108 ct gerealiseerd op de

deld 1600 branduren per jaar, gaat het om circa 32 miljoen TL-buizen.
Het gelnstalleerd vermogen behorend bij het eerst genoemd verbruik

energiekosten.

wordt geschat op een equivalent aantml 40 Watt TL-buizen van 45 mil-

Dit bedrag moet echter gezien worden in het licht van

de grote aantallen gelnstalleerde buizen (15 tot 30 Watt/m2) en de
lange economische levensduur van wel 6000 hranduren. Daarbij is het van
belang te beseffen, dat na verloop van tijd door een lichte zwarting de
llchtopbrengst met Cd. 22% kan dalen. Het voordeel van de TLD-"wlt de
luxe" bulzen is dat dit percentage ~ 15% is.

joen. Tegenover deze indicatieve schatting staat die van Philips, die
stelt dat in 1984 in gebouwen in 25 ~ 35 miljoen armaturen 50 à 60
miljoen TL-buizen gelnstalleerd zijn. Het verbruik per jaar wordt op 17
~ 20 miljoen per jaar gesteld. Gesteld wordt dat een keer in de 20 jaar
het gehele armatuurpark vervangen wordt (economische levensduur). Vqor
huizen wordt dit gesteld op een maal in de vijf jaar.

2-2.3. Exploitatlelasten

2-3.2. Bepalende factoren voor realisatie
Er zijn geen extra exploitatielasten ten opzichte van de normale vervanging van TL-buizen.

Een belangrijke factor blijft de elektriciteitsprijs. Ook blijkt dat de

2-2°4. Rentabiliteitsaanduidin$

fabrikanten hebben afgesproken dat de TLD-buis de standaard huis zal
worden. In dat geval zal de vervanging in een versneld tempo plaatsvinden. De TL-buis blijft voor speciale toepassingen bestaan.

Door het unieke feit dat de investering voor deze nieuwe generatie TLDbuizen lager is dan de referentiebuis is de rentabiliteit niet volgens
2-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000
de gebruikelijke methodiek aan te geven. De terugverdientijd is 0 Jaar
en de lnterne rentevoet wordt oneindig.

Rekening houdend met het voorgaande mag aangenomen worden dat het po-

Het is dan ook te verwachten dat nagenoeg alle toekomstige vervangingen

tentieel van 32 miljoen TLD bulzen rond 1990 gerealiseerd zal zijn.

Dit zou inhouden dat na 1990 geen potentieel meer voor deze vervanging
bestaat. Ook dit is een statische benade~ing. De ontwikkeling van deze
techniek is van dien aard en de vervangingssnelhei~ zo hoog, dat voor

2-4. LEVERINGSKARAKTERISTIEK
In dlt hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de beh~ndelde case de aandelen in de investering zijn, onderverdeeld naar de volgende kenmerken:
- ontwerp;
- bo~wkundige werkza~mheden;
- levering outillage;
- montage.
Hierbij wordt de outillage voo~zover van toep~ssing~ nader verdeeld in
de post fabricage en assemblage door de leverende firma. Van de voor de
assemblage benodlgde inkoop c.~. toelevering wordt het direkte import-

2-5. MARKTVERHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN
Het aandeel van Phillps op de Nederlandse markt voor TLD-buizen wordt
geschet op 70%. Hierln zijn geen grote versch~ivlngen te verwachten.
Over het toekomstige aandeel van de uit het buitenland betrokken compo~ente~ voor het assembleren van een TLD-buis kan geen uitspraak worden
gedaan.

ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERGIE INVESTERINGEN

ENERGIE ETUSIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERGIE INVEETERINOEN
TECHNIEK

TYPE

: TLD-BUIE

CASE: B.2

UNIT-OROOTTE: "40" WATT ~I
ENERGIE
IN-/OUTPUT : 84 KWH~ 2800 LUMEN ~2
ENEROIEBESP.: 4~G KWH

TYPE

~ REF: VERLICHTING~ TLD-BUIS
: TL-BUlS

CASE: B,2 REF

UNIT-GROOTTE: "40" WATT ~1
ENERGIE
IN-ISOTPUT

~ 5G~E KWH; ~000 LUM~N $2

ENER~IESESP.: NVT
ECONOMIE
INVESTERING ~ F 9~00
EXPLOITATIE : GEEN

$3 LEVENEDUUR: 5 OR

RENTABIL, ~ : NVT
................................................................

MARKT
POTENTIEEL

~ NVT

REALIGAT[E

~ 32 MLN BUI~EN

MARKT: F 290 MLN

LEVERING
BOUWKUNDIG

: 0 PRC

OUTILLAGE NL: 70 PRC
~UT, IMPORT : 30 PRC
~NETALLEREN ~ 0 PRC
TOEK, MARKT ~ NVT

OPMERKINGEN : ~1VERMOOEN BUIS 36 WATT; VOORSCHAKELAPP, 9 WATT
$2 1200 SRANDUREN
~3 LSVENEDUUR 6000 BRANDUREN
VOOR UITGANOGPUNTEW ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

OPMERKINGEN : ~I VERMOSEN BUIS 40 WATT; VOORGCHAKELAPP. 9 WATT
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Techniek: VERLICHTING
Case 3
: Renovatie verlichtingssysteme~ in gebouwen
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3-1.2. Alternatieve mogelijkheden

3-1. BESPARINGSTECRIEK

3-1.3. Toekomstige ontwikkeling van de techniek

3-1.1. Teehnlekbesehri~ving
Sinds de ene~giecrisig zijn er ten aanzien van verlichtingssystemen in

Bij toekomstige ontwikkelingen zal verhogen van he~ verlichtlngsrendement centraal staan.

gebouwen ontwlkkelinge~ gaande, die een lager elektrlei~eitsverbr~ik
tes gevolge hebben. Deze nieuwe ontwikkeli~gen zlj~ vanaf 1975 in
nieuwbouw doorgevoerd.
Verlichtlngsystemen van kantoorgebo~we~, die voo~ 1975 zijn gebouwd,

Renovatie van verliehtingssystemen gebeurt reeds op bescheiden sehaal.

hebben daarom - in vergelijking met thans gangbare systemen - een hoog
energieverbr~ik. Renovatie van deze systemen is mogelijk door het ~nh~-

De elektri¢iteitsbesparin8 blijkt niet alleen te worden bereikt door
toepassing van energiezuinige armaturen en een gewijzigd schakelpa~roon, maar tevens doordat de klimaatinstallatie minder behoeft te
koelen. Door de renovatie daal~ het benodig~ vermogen voor verlichting
v~n e~. ~0 W/~2 naar ¢~. 15 W/~2. Uit re~~s uitgevoerde projetten
blijkt het aantal equivale~te voliasture~~ dat door dit ve~ogen jaarlijks gevraagd wordt vanwege het gewijzigd schakelpatroon, v~n 2000
naar 1850 af te nemen. Dit aantal vollasturen kan nog verder afnemen
door bijvoorbeeld tijdens het schoonmaken van het gebouw minder licht
~e late~ hranden, enz. Voor de berekeningen wordt ech=er de geconsta£eerde afname van 2000 naar 1850 uur gehantaerd. Tevens is ten hehoeve
van deze rapportage ~it de uit8evoerde projecten een ~epresentatief
gebouw geselekteerd.
Voo~ een representatief gebouw van ~30D mX daalt het elektri¢iteltsverbruik van 198.000 kWh naar 91.600 kWh. De hesparing is circa 100.000
het elektriclteltsverbruik per saldo me~ 115.000 kWh per jaa=.

Fisuur 3-i.I.: Verbeterd verlichtings 8rm~tuur
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Vaak worden kli~at- en verlichtingssystemen gelijktiJdig gerenoveerd.
Indien niet gelijktijdig klimaattechnlsche ~atregelen worden genomen,
zal als gevolg van de verminderde interne Hel~sting door de verlichting
het aardgasver~ruik voor verwarming j~arli~ks met 4000 m~ toenemen.

aldus gevonden een elektrlciteitsbesparing van 115.000 kWh ~ 22,6
f. 25.990. Hierbij wordt uitgegaan, dat de noodzakelijke klimaattechniek maatregelen worden genomen.
3-2.3. gxploitatielasten

3-8, RENTABILITEIT

Als gevolg van renovatie is het aantal buislampen gehalveerd ten opzichte van het aantal buislampen in de thans g~ngbare armaturen. Reden

Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde
en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparinge~
en de exploltatielasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding wor-

is hoger verlichtingsrendement als gevolg van een spiegelreflektor.
Aangezien de vervanging van deze lampen gemiddeld een keer per drie
jaar plaatsvindt, nemen de jaarlijkse kosten voor lampen met gemiddeld
f. 2400 af voor het representatieve geval.
3-2.4. Renta5iliteitsaanduiding

3-2.1. Investeringen

Bij de keuze van de pri~spaden is uitgegaan van het tarief voor
kleinverbruik.

nieuwe leidingen worden geYnstalleerd en moet de noodzakelijke schakel-

In Tabel 3-2.4 is een overzicht gegeven van kosten, opbrengst en winst
aan het hegin en aan het eind van de economische levensduur (15 jaar)

seerd op uitgevoerde projecten en bedraagt f. 33.000.

van de verlichtingsinstallatie.

bedraagt f. 162.000.

Jaar

Kapitaal

--Kosten-Exploit.

Energie

Totaal

Ophrengst
Besparing

Winst
Saldo

Guldens (1984)
zijn hevestigd, kunnen er bouwkundige werkzaamheden nodig zijn. Aangezien deze of geheel niet nodig dan wel gering zijn, worden de bouwkun-

1990

18.790

nihil

18.790

27.700

8.910

1991

18.790

nihil

18.790

28.230

9.440

2004
gemid.

18.790
18.790

nihfl

-

18.790

-

18.790

35.200
31.458

16.410

nihil

3-2.2. Besparingen
Door renovatie van verlichtingssystemen wordt jaarlijks ca. 115.000 kWh

12,660

bespaard. Hiervan wordt 15.000 kWh bespaard als gevolg van het gewijzigd schakelpatroon en 90.000 kWh als gevolg van de vervanging van de

Tabel 3-2.4.: Ko8ten~ opbrengst en winst

armaturen. Indien tevens rekening wordt gehouden met de verminderde
koelvraag bedraagt de jaarlijkse energiebesparing bovendien 10.000

De gemiddelde totale kosten bedragen f. 18,790 per jaar, waarvan:

kWh. Renovatie van de behandelde verlichtingsinstallatie vindt plaats

kapitaalslasten (afschrijving en rente) : 100%

in de sector utiliteitsgebouwen. Hiervoor gelden energietarieven van de

exploitatie (bediening en onderhoud)

: nihil

De gemiddelde totale opbrengst bedraagt f. 31.450 per Jaar en wordt
gerealiseerd door:
- besparing op airconditioning
: 7%
- besparlng op elektriclteitskosten
: 85%

- levering outillage;

- besparing op exploitatlekosten

- montage.

: 8%

De besparingen zijn toereikend om alle kosten te dekken, zodat een

- ontwerp;
- bouwkundige werkzaamheden;

gemiddelde winst van f. 12.660 per jaar resulteert.

Hierbij wordt de outillage voorzover van toepasslng, nader verdeeld in
de post fabricage en assemblage door de leverende firma. Van de voor de

Op basis van de gegevens in Tabel 3-2.4 kan de kasstroom (voor financleringskosten) worden berekend. In de eerste twee jaar bedraagt zij

aandeel opgegeven. Bij inkoop van uit Nederland afkomstige componenten

respectievelijk f. 27.700 en fo 28.230° Gemakkelijk kan nu worden inge-

wordt tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven deze
worden geproduceerd.

zien dat de totale investering van f. 195.000 in ongeveer 6,7 jaar
wordt terugverdiend. De interne rentevoet ligt rond de 13%.

assemblage benodigde inkoop c.q. toelevering wordt het direkte import-

Voor vijf uitgevoerde projecten zijn bovengenoemde kenmerken voor de
vervanging van armaturen bekend. Uit deze gegevens zijn specifieke

Wanneer een investerlngspremie van 15% wordt ingecalculeerd bedraagt de
terugverdientijd ca. 5,7 jaar, terwijl de interne rentvoet stijgt tot

investeringen voor een case geselekteerd.

omstreeks 16%.
Posten

Investering

3-3. POTENTIEEL
Deze technieken (vervangen van de armaturen en wijzigen van het schakelpatroon) kunnen worden toegepast in kantoorgebouwen~ scholen
ziekenhuizen~ waar ee~ hoog elektriciteitsverbruik te~ behoeve van de
verlichting is. Dit zijn over het algemeen oudere gebouwen, omdat in
nieuwere gebouwen reeds energiezuinige verlichting wordt toegepast.
Voor 1973 was in Nederland 145 miljoen m2 kantooroppervlak in gebruik.

Aandeel

gulden
Projectontwerp en begeleiding
Bouwkundlge werkzaamheden

12.500

38

p.m.

0

Outillage
- Nederlandse leverlng
- Import

Omdat een deel hiervan buiten gebruik wordt gesteld~ za! hiervan in
1990 nog ca. 125 miljoen m2 in gebruik zijn. Van dit aantal heeft een

Montage

2.650
0
17.910

deel reeds een gerenoveerd verliehtingssysteem, zodat nog I00 miljoen
m2 oppervlak overblijft, dat voor renovatie in aanmerking komt. Met een

Totaal

33.060

penetratiegraad van 25% (schatting ESC) bedraagt de omvang van de markt
ca. 7500 projecten (e.q.) met een investeringspotentieel van f. 1500

Tabel 3-4.1.: Leveringskarakteristiek wijzigen van het
scbakelpatroon

3-4. LEVERINGSKARAKTERISTIEK
In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de behandelde case de aandelen in de investering zlj~, onderverdeeld naar de volgende kenmer-

8
0
54
i00

- 8.32 -
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uitgevoerd door kleinere bedrijven. In hoeverre deze een Nederlands
produkt leveren, is vaak moeilijk te bepalen. In de meeste gevallen

Investering

Posten

gulden

Aandeel
%

betreft het Duitse armaturen* die geheel of gedeeltelijk geimporteerd
worden. Soms vindt de assemblage in Nederland plaats waarbij, sprake
kan zijn van specifieke, Nederlandse produkten (Eij voorbeeld voorscha-

Projectontwerp en begeleiding
Bouwkundige werkzaam-

kelapparaat van Philips). Bedrijven zijn geneigd het Nederlandse karak-

30.000

Outillage
- Nederlandse levering
- Import
Montage

ter van hun produkt te benadrukken, hoewel zij niet kunnen ontke~nen de
armaturen tenminste gedeeltelijk te importeren. Gezien bovenstaande

p.m.

heden

19
0

69.000

43

30.000
33.000

18
20

162.000

i00

wordt aangehouden dat de outillage voor 30% uit ge[mporteerde armaturen

3-5. MARKTVERHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN

Zoals bij de leveringskarakteristiek is aangegeven is Philips op het

Totaal

gebied van armaturen onbetwist marktleider.
Gezien de aard van het produkt moet verwach~ worden dat de importeurs

Tabel 3-4.2.: Leveringskarakteristiek wijzigen van de
verlichtingsarmaturen

zich zonder meer met succes op de markt zullen handhaven, primair geri~ht op de kwalitatief betere, niet-standaard armaturen. Indien echter
de totale vraag naar armaturen sterk toeneemt~ is de verwachting ge-

Ten aanzien van Tabel 3-4.2 geldt, dat voor het vervangen van armaturen

rechtvaardigd dat het aandeel van de importeurs op de Nederlandse markt

bij de post bouwkundige werkzaamheden geen kosten zijn opgevoerd. In

ook in omvang zal toenemen. De mate waarin dit zal gebeuren zal primair

geval er reeds armaturen aanwezig waren~ kunnen wellicht de oude beves-

afhangen van de wijze waarop Philips haar aanbod uitbreidt.

tigingspunten gebruikt worden. Zo niet, dan moeten de oude bevesti-

Hoewel er bij een stijgende marktomvang geen aanleiding is een wijzi-

gingspunten worden weggewerkt.

ging te verwachten in de huidige marktverdeling speelt er nog een ande-

In geval dat de armaturen in het plafond zijn ingebouwd, kan het bij

re factor een rol. Het is aannemelijk dat de aanbodselasticiteit van de

vermindering van het aantal armaturen nodig zijn om plafondplaten aan

groep importeurs, zowel individueel of als groep, aanzienlijk grote~ is

te brengen. In de eerste plaats echter zal getracht worden om armaturen

dan die van Philips, immers voor de buitenlandse fabrikanten vertegen-

toe te passen met een gelijke vorm als de oude. In de meeste tot nog

woordigt de Nederlandse markt maar een relatief klein deel van hun

toe uitgevoerde projecten zijn de bouwkundige kosten gering geweest.

totale markt, terwijl voor Philips de Nederlandse markt veel Eelangrij-

Bij het aandeel Nederlandse levering van de outillage geldt nog de

ker is.

volgende toelichting. Marktlelder is onbetwist Philips met een aa~deel
dat vrij algemeen geschat wordt op rond 50%. Philips lijkt vooral sterk
in de traditionele markt waar veel geleverd wordt op standaardspecificaties; zodra armaturen van afwijkende maten worden gegist, komen de
kleinere leveranelers in beeld, waarmee overigens niet gesteld wordt
dat deze geen standaard apparatuur leveren. De trend in de marktverdeling is echter duidelijk, met de meer gespecialiseerde leveranties

* AEG, Schaer, Semperlux, Trilux en Zeiss-lkon.
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Techniek : WARMTEPOMPEN
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Inhoud

Selectie van de cases
Case i: Gasmotor-compressie warmtepompen in de glastuinbouw
Case 2: Absorptie warmtepompen in eengezinswoningen
Case 3: Gasmotor-compressie warmtepompen bij wijkverwarming
Case 4: Aan WKK gekoppelde elektrische-compressie warmtepomp in de
industrie

Gebaseerd op informatie ~984/85

INLEIDING

Deze detail-projectrapportage beschrijft de bevindingen met betrekking
tot de techniek "Warmtepompen". De rapportage maakt deel uit van de
projectrapportage in het kader van het project IEB: Investeren in energiekostenbesparing zoals door het Energie Studie Centrum is uitgevoerd.
Het hoofdstuk Selectie van de cases geeft een beeld van het keuzeproces
dat is doorlopen, om te komen tot de definitie van de nader te onderzoeken cases bij de techniek warmtepompeno
De onderzoeksresultaten van deze cases zijn in deze detailrapportage
opgenomen in de hoofdstukken: - Besparingstechniek
- Rentabiliteit
- Potentieel
- Leveringskarakteristiek
- Marktverhoudingen en toekomstige mogelijkheden
De rapportage van de case wordt afgesloten met een documentatieblad,
met een samenvatting van de karakterisering van de energie-investering.

Warmtebron

Voorkomen

Beschikbaarheid

Temperatuurniveau

Zonnestraling

Overal

g~erk wisselend
moeiliJk voorspelbaar

A~hankelijk van
he~ type ~olleetot

Lucht

Overal

Altijd

-5 tot 15 =C

Afhankelijk van
gemeentelijke
verordeningen

Figuur I. Warmteverhoudln~ op basis van het primalre energieverbruik.
Geothermie
Het nuttig resdement van war~tepompen is niet alleen van het type afhankelijk ~~ar in belangrijke mate ook van het te overw&nnen t~mperatuurvers~hll en va~ het temperatuur~iveau.
Bij warm~epompen toegepast in de industrie waar het veelal gaa~ om het
oppompen van afvalwarmtes=romen naar "hogere" temperatuur kan het rendement dan ook belangrijk beter liggen dsn in Figuur I is aangege-

In de grote verscheidenhe~d aan warmtepompen die oF de markt aangeboden
worden~ ~f die bim~enkort zu~le~ worden aangeboden, worden vele ver-

Afhankelijk van
geologlsche ges£eldheid

Altijd

Altijd

Afhankelijk yam
industrlële proGoed

lager dan 80 =C

I0 tot 20 ~C

[abel I. Eigenschappen van warmtebron~en.
De grootte van de warmtevraag 4rukt verder zijn stempel op de keuze

sehillende thermod}~ami~che proeessen na~estreefdo De v~rscheidenheid

¢oor één van de hesproken technleken. Voor é~ngezinswo~in~en kom~ de
wordt verder vergroot doo~ de vrijheid in keuze van de eandrijving
waartoe niet alleen de in Figuur i genoemde elektrisehe~ gasmotor en
absorbtieaandrijvlng masr bijvoorbeeld ook de dieselmotor en de ge[nte-

:ompressle w~ in aanmerkisg. Is de negentlger jaren zal n~ar alle wsar-

schijnlijkheid een kleine absorptie warmtepomp beschikbaar komen.

Een uitzondering moet wellicht worden gemaakt voor de ontwikkeling van
een kleine gasgestookte absorptie wp. Zowel bij FDN/I~/D alswel bij TNO
bestaan progra~a’s voor de ontwikkeling van prototypen. 0£ dezen in de

Type

Agrarisch

Woning

Absorptie

Gebouw +

Industrie

x

Ejector

negentlger jaren door een Nederlandse industrie op de markt zullen

x
x

Tabel 2. Toepashare technieken
In bovenstaande tabel zijn diverse aa~drijvlngen yam de compressfe wp
(C-wp) genoemd (elektromotor en gasmotoren). In de industrie worden
bovendien de grotere absorptie-wp (A-wp), ejector-wp en de warmtetransformator toegepast.
Alle typen worden ~oegepast of komen voor toepassing in Nederland in
aanmerking. Het toepassen van warmtepompen met een onvolledige cyclus
(dampreeompressie) is ook in Nederland uiterst aantrekkelijk en wordt
momenteel door de NEOM sterk gestimuleerdo

Toekomstige ontwikkelingen

Deflnltle re]evante technleken/cases
Teneinde het mogelijke toepassingsgebied van warmtepompen enigszins af
te dekken zijn ter nadere bestudering zoveel mogelijk gespreide cases
gekozen. Mede op grond van de teehniekbeschrijving en de verwachte
toekomstige ontwikkelingen heeft dit geleid tot de definitie van de
volgende 4 cases:
i. Gasmotor-compressie warmtepompen in de glastuinbouw.
2. Absorptie warmtepompen in eengezinswoningen.
3. Gasmotor-compressle warmtepompen bij wijkverwarming.
4. Aan ~q<K gekoppelde elektriscbe-compressie warmtepomp in de industrie.

met 20% dalen. Deze prijsdaling die algemeen voor warmtepompen in de
het gelntegreerd ontwerpen van gestandaardiseerde typen, gezien de
Nederlandse markt een dergelijke ontwikkeling in gang gezet kan wordoor verbrandingsmotoren kunnen ook van invloed zijn op de ontwikkeling
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De hulpketel wordt in serie met de wp opgesteld. In het spr~akgebruik
wordt deze opstellln~ "bivalent parallel" genoemd. Bet vermogen van de
wp ~edraagt 15% van het ge~nstalleerd vermogen.

Tot de alter~a~leven van het hier beschouwde ~esparlngssy~teem moeten

i-I. BESPARINGSTEC~NIBK
c. kleine AFBC of ketels gestookt met laagzwavelige kolen

t~ge energiepriJzen.

1-1.4. Energetisch in-/outp~t schema
Onderstaande besparingen op jaarbasls zijn representatief voor een
plaatsi~g van een C-wp naast een ver~ar~ingsinstallatle. Hoewel door
het plaatsen van een wp het ge~nstalleerd vermosen van de ketelinstallatie enlgszins verlaagd zou kunnen worden is de bestaande ketel veelal
nog niet verouderd. Bovendien geldt, dat een ketelinstallatie met vol-

De totale kosten van de installatie inclusief het gereed maken van de
houwplaats en de afname hedragen f. 320.008 (zie ook Tabel 1-4). Hierbij is er van uitgegaan dat aanpassingen van het warmte distrlbutiesysteem niet nodig zijn, wel verwerkt zijn de kosten van de stille verdamper, geluldskasten en dergelijke.

ledige capaciteit een garantie tegen mogelijke storlngen in de wp installatie vormt.
1-2.2. Bes~aringen
De besparingen zijn opgezet voor een gemiddeld bedrijf met een oppervlak van I ha. Voor het gemiddelde bedrijf wordt gerekend met een ge-

De warmtepomp-lsstallatle wordt gebruikt in de glastuinhouw. Hiervoor

wenst ge~nstalleerd vermogen van 1,8 MWth. De hierbij behorende warmtevraag is gesteld op 30 m3 a.e./m2 per jaar. Een boven gemiddelde waarde

gelden de energletarieven van de categorie middelgebrulkers waaronder

is gekozen om de rentabiliteit niet onnodig onder druk te zetten. De wp

Uitgedrukt in de energieprijzen van 1985 wordt aldus gevonden: een
aardgasbesparlng van 70.000 m3 à 38,7 ct k f. 27.090.

levert hiervan op jaarbasis 38%.

de tufnders worden gerekend.

De seizoensgemiddelde warmteverhouding bedraagt voor deze installatie
1,95 en zonder zonnecollector (stille verdamper) 1,85. JaarliJks ver-

1-2.3. Exploitatielasten
De bedienlngs- en onderhoudskosten van de installatie zijn opgesplitst
naar grote componenten:

De jaarlijkse besparingen zijn vastgesteld door het bovengenoemde verbruik te vergelijken met het verbruik van een ketelinstallatie met
rookgascondensatie (HR). Om asn de warmtevraag te kunnen voldoen moet

Component

investering
gulden

hierln (met een seizoensgemiddeld rendement van 0,9) 10.560 GJ worden

onderhoud

kosten

procenten

gulden

verstookt.
Wp-aggregateR

220.000

6

13.200

Door het ontbreken van ventilatoren bij de "diepgekoelde zonnecollec-

Warmtebron

20.000

3

600

tot" is er praktisch geen meerverbruik van elektriciteit.

Overige inst.

20.000

2

400

1-2. RENTABILITEIT

Totaal

Het hoofdstnk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde

Tabel l-2.3.:.Bedienlng en onderhoud wp-lnstallatle.

14.200

en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, gesparingen
en de exploltatlelasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding wor-

De gevonden kosten ad f. 14.200 zijn geheel als meerkosten toe te reke-

den berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investe-

nen.

ring en rekening houdend met de energieprijsontwikkeling vana£ 1990
(zie rapportage rentabiliteit).
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Zelfs bij een investeri~gspr~mie van 15% blijft de interne rentevoet en

1-2.4. Rentabiliteitsaanduiding

de terugverdientijd negatief.
Bij de keuze van de prljspaden is uitgegaan van het tarief voor m~ddengebruikers.
de gehanteerde economische l~vensduur van 12 jaar, f~nancieel onaantrekkelijk. Verwacht kan echter worden dat door het ~itontwikkelen van
het produkt de investeringskosten zullen dalen en derhalve, ook zonder
overheidssubsidies~ het exploiteren van deze install~tie behalve

Jaar

--Kosten-Kapitaal Exploit.

Winst
Opbrengst
To~aalBesparing 9aldo

Energie

geldig voor het bestaande gemiddelde bedrijf. Aangenomen kan worde~ dat
voor aanzlenlijke grotere bedrijven de rentabiliteit gunstiger uit-

Guldens (1964)
1990

36.100

14.200

95.540

145.840

119.960

- 25.g80

1991

36.100

14.200

98.990

149.290

124.300

- 24.990

1-3.

POTENTIEEL

1-3.1. Theoretisehe moselijkbeden
2001

36.100

Gemld. 36.100

14.200
14~200

133.560
114.550

183.860
164,850

167.700

- 16.160

De besohreven installatie is opgezet voor een in omv~ng gemiddeld be-

143.830

- 21.020

drijf met ook een gemiddelde teeltwijze. Wanneer de bedrijven met een
oppervlak kleiner dan 0~5 ha buiten beschouwing worden gelaten dan
resteren circa 7100 bedrijven met totaal kasopp~rvlak van 7350 ha. Dit

Tabel 1-2.4.: Kosten, opbrengst en winst

De totale kosten bedragen gemiddeld f. 164.850 per jaar, waarvan:
21%
- kapltaalslasten (afs~hrijving en rente)
- e~ploltatie (bediening en onderhoud)
- energiekosten (aardg~s)
De gemiddelde tot~le opbrengst bedraagt f.

9%
70%
143.830 per jaar en wordt

m~/jr te besparen.
i-3.~. Bepalende factoren voor realisatie
Met de h~idige prijzen voor wp aggregaten en me~ de huidige prijzen
voor aardgas in de glastuinbouw, valt bovenstaand besparingspotentleel
niet zonder een gericht subsidiebeleid te realiseren.

tief (-7%).

- 9.13 -

- 9.14 -

Posten

Totaal
bedrag

Binnenlandse
toelevering

i000

%

I000

%

Buitenlandse
toelevering
i000

%

1-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000

bouwkundige
werkzaamheden

30

9

9

3

Door de ongunstige bepalende factoren voor het besehouwde gemiddelde

outillage

240

74

96

26

58

18

bedrijf voor realisatie valt zonder specifiek subsidiebeleld slechts
een geringe penetratie van de techniek te verwachten. Door de onge-

installateren

20

7

3

I

2

p.m.

diversen

25

7

totaal

320

I00

30

60

18

twijfeld optredende prljsdaling van de wp (20-30%) en bij een autonoom
stijgende gasprijs valt enige penetratie te verwachten vooral in de

108

grotere bedrijvan. Zij is om deze reden gesteld op 10% van het theoretisch potentieel.
1-4. LgVERINGSKARAKTERISTIgK

Tabel i-4.: Leverlngsaandelen complete instaglatie.
De buitenlandse toelevering in bovenstaande tabellen betreft voornamelijk pompen, gasmotoren en ventilatoren. Het merendeel van het wp ag-

In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de behandelde case de aandelen in de investering zijn, onderverdeeld naar de volgende kenmerken:

gregaat wordt door de Nederlandse metaalverwerkende industrie toegeleverd.
De post installatie in beide tahellen betreft de electrotechnische

- ontwerp;

industrie.

- bouwkundige werkzaamheden~

Wordt de post diversen naar rato verdeeld over de posten bouwkundige

- levering outillage;

werkzaamheden, outillage en installatie dan wordt een leveringskarakteristiek gevonden met de volgende aandelen:

- montage.
Hierbij wordt de outillage voorzover van toepassing, nader verdeeld in
de post fabricage en assemblage door de leverende firma. Van de voor de
assemblage henodigde inkoop c.q. toeleverlng wordt het direkte importaandeel opgegeven. Bij inkoop van uit Nederland afkomstige componenten
wordt tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven deze
worden geproduceerd.

Nouwkundig
Outillage NL

9~

62%
Outillage fmport 16%
Installeren
13% inclusief ontwerpkosten.

1-~. MARKTVERHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN
Er zi~n geen redeoen aan te geven waardoor de mark~verhoudlng die in

MARKT
POTENTIEEL : 7100 INSTALLATIES
REALISATIE : EA 700 INETALLATIEE ~3

BOUWKUNDIE : 9 PRE

OPMERKINGEN

11 ONDANKS DE ONEUNETIBE VOORWAARDEN VOOR
REALISTATIE (ZONDER ~UESlDIE)
IS VERONDERSTELD
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Techniek: WA~MTEPOMPEN
Case 2

: Absorptie wa~tepompen in eengezinswoningen
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Warmtepompen im huishoudens kunnen slechts een gedeelte van het ~aar
werden benut. Teneinde de bedrijfstiJd van de wp ~n voor- en naseizoen
op te voeren is het vermogen van de wp in deze toepasslng meestal 25 a
30% van de maximale warmtevraag. Het piekve~ogen wordt door een ton-

Zoals ee~der is vermeld moet de aardgasgestookte absorptie wp (A-wp)
met een vermogen geschikt voor de ve~warming van individuele woningen
nog worden ontwikkeld. Gezien het belang van de markt is er ten behoeve
van deze studie van uitgegaan dat de doelstellingen van het lopende
onderzoek worden verwezenlijkt en tevens d~t voo~ 19~0 ee~ demonstratie

De werking van een A-wp is gecompliceerder dan die van een C-wp; dit
leidt tevens ~ot een complexere bouw van het apparaat~. E~hter, op een

2-1.3. Toekomst~~á£_ontwikkellngen 1990-2000
Bij het opnemen van gasgesKook~e A-wp als case in deze studie is reeds
een zware wissel getrokken op de toekomstlge ontwlkkellngen. Aanvullende ontwikkelingen worden derhalve niet veronde~steld.

2-1.1.: Schema van een gasgestookte absorptlewarmtepomp

Onderstaande besparlngen op Jaarbasis zijn representatief voor de gemiddelde -op aardgasgestookte- eengezlnswonlng (2600 mB aardgas/jaaf,
conventlonele CV-ketel 15 k~th).

* Zie voor beschrilving van de werking bijqoorbeeid ESC Memo 84-07-

De A~p heeft een vermogen van 5 kWth en wordt naast de bestaande con-

ventionele ketel gelnstalleerd (hivalent parallel bedrijf) waardoor
hiermede jaarlfjks circa gO% van de warmtevraag kan worden gedekt.
Verondersteld is verder dat de bestaande c.v.-installatle ten gevolge
Met een warmteverhouding van 1,3 worden derhalve onderstaande besparin~
gen bereikt:

van, bijvoorbeeld, spouwmuurvulling overgedimensioneerd is geraakt
waardoor het bijplaatse~ van v.o. (extra radiator-oppervlak") niet
nodig is.

Keteltype

Verhruik
voor A-wp

Verbruik
met A-wp

Besparlng
2-2.2, Besparingen

m3 aardgas
Gonv

2600

1640

960

De absorptie warmtepomp wordt toegepast in een~ezinswoningen. Hiervoor
gelde~ de energietarieven van de categorie kleinverbruikers. Met de in

VR

2275

1575

700

Tabel 2-1.4 weergegeven jaarlijkse besparingen onderscgei4en naar ke-

HR

2020

1520

500

teltype is onderstaande tabel te maken~
1985 a 53,9 ct/m~ aardgas.

gebaseerd op energieprijzen in

Tabel 2-1.4.: Jaarlijkse gasverhruiken en besparingen.

Keteltype
De berekende bespariugen zijn afhankelijk van de bereikbare warmteverhouding. Bij een VR- en HR CV-ketel zullen de besparingen door de wp
wat hoger zijn dan is aangegeven omdat door de gewijzlgde vermogensverhoudingen de wp, voor een deel van het stookseizoen, een groter deel
van de warmtebehoefte kan leveren.

2-2. RENTABILITEIT
Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde

Besparing
m3

guldens

Conv
VR

960

517

700

HR

500

377
270

Tabel 2-2.2.: Jaarlijkse hesparíngen

2-2.3. Exploitatielasten

en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, gesparingen
en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding wor-

De bediening van de absorptie warmtepomp zal volledig ge[ntegreerd

den berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investe-

moeten worden in de cv-regeling.

ring en rekening houdend met de energieprlj~o~twlkkeling vanaf 1990

Informatie over het onderhoud is niet beschikbaar; de kosten hiervan

(zie rapportage rentahilitelt).

worden gesteld op f. i00 per jaar zljnde I à 2% van de totale investeringen.

2-2.1. Investerin~en

gegroot op f. 7700. Dit is hoger dan de, bij het eerder genoemde onder~
zoek, nagestreefde 650 f/kWth en kan derhalve met redelijke zekerheid
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Ook bij een investeringspremie van 15% blijven terugverdientijd en

2-2.4. Rentabili~eitsaanduidlng

interne rentevoet negatief.
Bij de keuze van de prijspaden is uitgegaan van het tarief voor klein-

Tabel 2-2.4- geeft een overzicht van kosten, opbrengsten en winst aan
het begin en aan het eind van de economische levensduur (15 jaar) van
de absorptie warmtepomp.

Jaar

Kapitaal

Exploit.

Energie

Besparing

Saldo

1.720

1.270

- 450
- 440

- 270
- 360

Totaal

Guldens (1984)

1991

740

I00
i00

2004
Gemid.

740

i00

1990

740

880
910

1.750

1.910

1.270
1.070

2.110

1.840

1.910

1.550

2-3.2. Bepale~de factoren voor realisatie

740

I00

De A-wp is nog ver verwijderd van een rendabele exploitatie. Vereisten
voor de invoering zijn:
i, Voor 1990 een succesvolle demonstratie va~ de techniek.
2. Een sterke stijging van de energieprljzen (die geen of weinig
vloed mag hebben op de proguktiekosten van de wp).
3. Een gericht lange termijn overheidsbeleid voor de besparing van
energie waarmee de onrendabele top van de investering wordt gefinancierd en waardoor voor de eigenaar/bewoner (dit geld~ voor 80% vah
het besta~d) garanties ontstaan voor het bereiken van de hesparingen
gedurende de gehele afschrijftermijn.

2-3.3. Te realiseren mogeliSkheden 1990-2000
Uitgaande van de in Paragraaf 2-3.2 en eerder genoemde randvoorwaarden
is een penetratie aangenomen van 50% va~ he~ theoretische potentieel.

* De meerkosten in de verwarmingsinstallatle zijn hierbij de kosten van
de wp.

- 9.23 - 9.24 2-4. LEVERINGSKAI~TERIgTIEK
De ontwerp en ontwlkkelingskosten van de gestandaardiseerde A--~p zijn

In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de behan4elde case de aan-

buiten beschouwing gelaten.

delen in de investering zijn, onderverdeeld naar de volgende kenmerk-

Bouwkundige voorzieninge~ zullen voor de beschouwde categorie woningen
veelal beperkt zijn.

ontwerp;
- bouwkundige werkzaamheden;

Tot de installatiekosten wordt ook de regelapparatuur en de integratie
met het bestaande er-systeem Eerekend.
Net percentage buitenlandse toelevering in de posten materialen + onderdelen wordt geschat op 75% zijnde f. 2400 of ook 31% van de totale

Hierbij wordt de outillage voorzover van toepassing, nader verdeeld in

investering.
2-5. M~RKTVERHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN
Indien de aanzetten voor de ontwikkeling van een Nederlandse A-wp worden ondersteund door een gericht overheidsbeleld dan kan een uniek nederlands produkt ontstaan waarvan het overgrote deel in Nederland wordt
geproduceerd. Het percentage buitenlandse levering 31% (zie 2-4) zal
dan op den duur dalen.

Posten

Investeringskosten
gulden

A~ndeel
in
totaal
%

A-W~ unit waarvan

4500

58

mat.+ onderdelen

(1900)

(25)

l~stallatiekosten

2600

34

met. + onderdelen

(1300)

(17)

Bouwkundige

600

8

7700

i00

voorziening

Totaal

ENERGIE STUDIE ~ENTRUM
KARAKTERISERING GNERGIE INVESTGRINGEN

OPMERKINGEN : 21WP WORDT BIVALENT PARALLEL ~NGEZET. WAARDEN
VOOR PLAATSING NAAST HR- EN SGNVENTIONSL~CV-KETEL: 500-900 M$
~ VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

Techniek: WARMTEPOMPEN

De C-wp wordt in serie met hulpketel~ bedreven waarbij het vermogen van

Case 3 : Gasmotor-compressle warmtepompen bij wljkverwa~ing

de wp circa 30% van de ~axlm~le warmtevraag bedraagt. Ter vergrotlng
van het regelberelk worden h~er twee warmtepompen (ieder 750 kWth)
ingezet° De laagwaardlge warmte wordt ont~rokken san grondwater.

3-1. BESPARINGSTECHNIEK
3-1.1. Technlekbeschri~vin~

Bij compressie warmtepompen wordt de energie nodig voor de verdamplng

- 9.29 -

3-I,3. Toekomstige ontwikkelingen 1990-2000
Voor de negentlger jaren valt een prijsdallng te verwaehten voor dit
type (1,5 M~th) O-wp. Zeker in de Skandlnavische landen zal, 8estlmuleerd door de sterke overheldsbemoelingen~ een ruime ervaring worden
verkregen in de bouw en installatie van warmtepompen voor wljkverwar-

- 9.30

3-2. KENTABILITEIT
Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde
en/of berekende gegevens ten aanzien van de Investerlngen~ besparlngen
en de exploltatielasten. Hiermee kan een rentabillteltsaandulding worden berekend op basis van het huidige prljspeil (1984) voor de investering en rekenlng houdend met de energleprlJsontwlkkeling vanaf 1990
(zie rapportage rentabiliteit).
3-2.1. Investeringen
De totale kosten van de installatie inclusief het gereed maken van de
bouwplaats, voorzieningen voor de warmtebron (grondwaterputten), bouwkundige voorzieningen en de afname bedragen 1.288.000 gulden.

3-1.4. Ener~etisch in-/out~ut schema

De kosten voor alternatleve installatie, her*kent op dezelfde grondslagen, bedragen 415.000 gulden.
De aa~ de wp toe te rekenen meerkosten zijn derhalve 877.000 gulden.

Onderstaande besparlngen op Jaarbasls zijn representatief voor een
retrofit van bestaande wljkverwarmfngssystemen.
De g-~~p heeft een vermogen van 1,5 M~th. Van de Jaarlijkse warmtevraag
van 903 * 103 m3 a-e. wordt 90% door de wp geleverd. Dit relatief hoge
getal wordt bereikt door de installatie van 2 wp’en van 750 kWth die
ieder op zich tot 501 van het vermogen teruggere8eld kunnen worden. De
selzoensgemlddelde warmteverhoudlng gebaseerd op de hovenwaarde van het
aardgas bedraagt 1,35.

3-2.2. Besparlngen
Hoewel de installatie voor 500 woning eq. wordt toegepast gelden de
energletarleven in de categorie kle£ngebrulkers. Met de in Paragraaf 31.4 vermeld* energetlsche resultaten wordt, ultgedrukt in energieprijzen van 1985 de volgende energiekostenbesparing gevonden:
Aardgasbesparlng

352.000 8 f. 0~539 =

Elektrlciteltslnzet 61.000 ~ f. 0,226 -

f 189.730
f 13.790 (-)

De jaarlijkse besparlng aan aardgas is vastgesteld door het verbrulk

Totaal

van de 2 warmtepompen en dat van de bljstookketel (10% warmtevraag~
rendement 75%)*. te vergelijken met het ver8rulk in een referentieinstallatie. Deze laatste bestaat uit 2 nieuwe ketels met rookgaskoellng**. Deze vergelijking resulteert in een jaarlijkse besparing van
352.000 m3 aardgas.
Het extra elektrlclteltsverbrulk ten gevolge van grondwaterpompen,
ventllatoren e.d. bedraagt 61.000 kWh.

*

Verbrulk wp 602 * 103 m3/J, verbruik blJstook 120 * 103 m3/j; in
totaal 722 * 103 m3 aardgas per jaar.
** Verbrulk referentie (~ = 0,84) 1074 * 103 m~ aardgas/jaar.

f 175.940

3-2.3. Exploitatielasten
De bedlenlngs- en onderhoudskosten van de installatie zijn opgesplitst
naar grote component*n:

De gemiddelde totale lasten bedragen f. 634.400 per jaar, waarvan:
138
7%
80%
Wp-aggregaten

569.750

6

34.450

W~r~tebron
Overige inst.

14~.700

3

4.200

165,550

2

3.350

2%
78%
De totale opbrengst bedraagt gemiddeld f. 732.660 per jaar en wordt

Totaal

4~.000

gerealiseerd door besparing op aardgas. Saldering van opbrengst en
kosten levert een gemiddelde winst van f. 96.260 per jaar op.

f. 42.000 per jaar.

Bij de keuze va~ de prijspaden is uitgegaan van het tarief voor middengebruikers,

3-3. POTENTIEEL

Tabel 3-2.4. geeft een overzicht van kosten, opbrengsten en winst aan

De beschreven installatie is samengesteld uit 2 warmtepompen en bedlent

Jaar

--K~ste~-Kapitaal
E~ploit.

Energie

Totaal

Opbrengst
Besparing

Winst
Saldo

in de wijk circa 500 woningeq~ivalenten. ~ierdoor kan de case representatief worden geacht voor een wijde range wonlngclusters met gemeenschappelijke verwarmingssystemen. Eieronder vallen dan niet alleen
eenheden aangesloten op wijkverwarming~ maar ook clusters aangesloten

Guldens (1984)
1990

84.490

42,000

416.120

542.610

598~940

56,330

1991

84.490

42.000

429.230

555.720

618.040

62,320

op blokverwarmi~g, Het totale bestand omvat circa 500,000 eenheden.

3-3.2.

Bepalende factoren voor realisatie

Verwacht mag worden dat het demonstratiepro~ect van wljkverwarming in

2004

84,490

Gemid. 84,490

48,000
42.000

599.710
507.910

726,200
634.400

866.390
732,660

140.190
Nederland, waarop deze case is gebaseerd (Warmtepomp Nederland B.V.),

98,260

ruim voor 1990 succesvo! za! blijken. Dit gevoegd hij de buitenlandse

- 9.33 -

van 10% voor de aggregaten en de installatie zijn te verwachten.

- 9.34 -

3-3,3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000

Van belang voor de realisatie is de huidige tendens waarbij gemeenschappelijke verwarmlngssystemen worden verlaten Gen gunste van individuele HR CV-ketels of, in flats, zelfs locale verwarming door middel
van gevelkachels.
Behalve dat, in het laatste geval, de warmtevoorziening niet meer afhankelijk is van storingen in de levering van twee verschillende energie-dragers (g~s en elektriciteit), is de wens tot individuele beheersing van de kosten de voornaamste reden tot het verlaten van centrale
voorzieningen. Een goede en goedkopere individuele verbruiksmetlng kan
deze tendens keren. ~etzelfde geldt voor de houding van nutsbedrijven

3-4, LEVERINGSKARAKTERISTIEK

ten opzichte van teruglevertarieven en participitatle in de beheersvorm
van collectieve systemen. Ben goede beheersvorm en kostenverdeling

In dit hoofdstuk wordt vastgesteid wat voor de behandelde case de aan-

kunnen wellicht de tendens tot individualisering keren.

delen in de investering zijn, onderverdeeld naar de volgende kenmerk-

Een tweede aspect dat hij een schatting van de realisatiegraad moet
worden overwogen is dat vooral ir oudere wijkverwarmingsvoorzieningen
het onderhoud van het leiddngssysteem duur is. Dit, gevoegd bij de hui-

- ontwerp;
- bouwkundige werkzaamheden;

dige stagnerende energieprljzen waardoor de rentabiliteit van nieuw aan

- levering outillage;

te leggen systemen sterk onder druk staat, maakt dat de oudere ~ystemen

- montage.

niet worden vernleuwd maar veelal worden vervangen door individuele
systemen.
Bier tegenover staat dat clusters die in het kader van het Nationaal
Isolatie Programma of anderszins worden gerenoveerd zich door de verminderde warmtevraag uitstekend lenen voor de lage temperatuurverwarming door warmtepompen.
Een groot aantal (6500-7500) wijk- en blokverwarmingssystemen omvat
gemiddeld 50 woningequlvalenten. Verwacht moet worden dat bij renovatie

De bier behandelde leveringskarakteristiek betreft de warmtepompinstallatie met 5ijstookketel incl. warmtebron, ontwerp/begeleidi~g, het

hiervan in de meeste gevallen zal worden gekozen voor een minder complexe HR CV-ketel in plaats van een collectieve wp. Bovendien zal in
kleinere ketelhuizen de inpassing van warmtepompsystemen veelal onmogelijk zijn vanwege geluids- of trillingsoverlast. In het bestand van
500.000 eenheden zij~ 70.000 eenheden opgenomen die gebouwd zijn voor
1960. Aangenomen wordt dat deze of worden vervangen door nieuwe energiezuinige bouw of behoren tot de bovenstaande categorie van kleine
blok- en wljksystemen.

Bij het vaststellen van de rentabiliteit van de installatie is he~
alternatief van twee ketels met rookgaskoeling opgevoerd. Er wordt
verondersteld dat de leveringskarakterlstiek van het alternatief de-

I000
gulden

%

0ngwerpen

I06

8

Bouwkundige

83

6

On~illage

907

71

i000
gulden

%

i000
guldea

30

2,3

5

743

58,0

119

%

p.m.
9,0

Tabel 3-4.1.: Leveringsaandelen complete ~nst8lla~le.

I000
gulden

%

I000
gulden

%

i000
gulden

%

Ontwerpen
begeleiding

72

8,2

Bouwku~dige

56

6,4

20

g,3

~

p.m.

Outillage

61~

70)4

509

5g)O

79

9)0

Installeren

78

8)9

20

2,3

10

I)I

To~a~l

877

568

64,7

95

10,8

Er zijn geen redenen aan te geve~ waardoor de merktverhou41ng die i~
Hoofdstuk 3-g zijn gepresenteerd in de toekomst slg~iflcant zou w~jzlgen. Het kan worden aangenomen dat ontwlkkel~ngen In het bul=enland in
de Nederl~nd~e ontwe~pen e~ eventueel via licenties in de ins=all~ties

i00

Tabel 5-4.~.: Le~e~lngsaandelen van de meerin~esteringen.

worden overgenomen.

- 9.37 -

- 9.3~ -

UNIT-GROOTTE: I~E MWTH! 2 KETELS
ENERGIE
IN-/OUTPUT : 1.074.000 MS -> 903.000 M3 AE
ENERGIEBESP.: NVT
ECONOMIE
INVEGTESING : P 41t.000
EXPLOITATIE =

LEVENSDUUR: 15 OR

RENTABIL. ~ : NVT
MARKT
POTENTZEEL :

REALISATIE = 100.000 ~ONING-EQ

MARKT: F 80 MLN

LEVERING

OUTILLAGE NL{ 65 PRC
OUT. IMPORT : 10 PRO
INSTALLEREN : 18 PRO
TOEK, MARKT : NVT

OPMGRKINGEN =

VOOR ~ITGANOSPUNTEN ZIE RAPPORTAOE RENTABILITEIT

VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

- 9.40 -

De "opgeçompte" warmte wordt afgegeve~ aan voorgewavmde proceslucht. De

industrie
4-1.2. Alter~atieve mogelijkheden
In ooderstaande rapportage wordt ingegaan op de opwekklng van w~rmte
(55 ~C) te~ behoeve van een industrieel droogproces met een compressie

Tot de alternatieven van het hier beschouwde besparingssysteem kan het
opwar~en van de procesluch~ in een gasgestookte ketel met rookgascon-

warmtepomp aangedreven door een gasmotor.
4-i, BESPARINGSTECHNIEK

de~satie worden gerekeud.
Een tweede alternatief bestaat uit een grotere WY~K installatie met
ter~glevering van elektriciteit aan het openbare net.

4-1.1. Techniekbeschri~vln~
4-1.3. Toekomstige ontwlkkelin~en 1990-2OOO

Prijsdalingen voor de (veelal) standaard componenten van de warmtepomp
nee~ing, kan l~iden tD~ een kostpri~sdaling.
4-1.4. Energetisch in-/out~ut schem~

- 9,42 -

- 9.41 -

van het ge~nvesteerd vermogen of f. 135.000, De referentie kost aan
bediening en onderhoud f. 6.000.
Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt ach~ereenvolgens de verzamelde
en/of bereke~de gegevens ten aanzien van de investeringen, besparingen

4-2.4, Rentabiliteitsaanduiding
Bij de keuze van de prljspaden is uitgegaa~ van het tarief voor groot-

den berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investegebruikers.
ring en rekening houdend met de energleprijsontwikkeling vanaf 1990

4-2.1. Investeringen

greerde installatie inclusief het gereed ~aken van de bouwplaats en de

Jaar

Kapitaal

--Kosten -Exploit.

Energie

Totaal

Opbrengst
Besparing

Winst
Saldo

afname, bedraagt 2,7 mln gulden (zie ook Tabel 4-4).
Guldens (1984)
slagen, bedragen f. 0,3 min. De meerinves~eringen zijn derhalve onge-

1990

310,800

129.000

310.800

129.000

336.600
345.700

776.400
785.500

611.220

1991

633.340

-165.180
-152.160

1999

310.800

129.000

418.400

858,200

810.250

- 47.950

Gemid.

310.800

129.000

377.500

817.300

710.740

-I06.560

4-2.2. gesparingen

aardgasprijs van 38~2 et. in 1985~ jaarlijks onderstaande besparingen:

Tabel 4-2.4.: Kos£en~ opbrengst en winst

Saldo

f. 300.400

De gemiddelde totale lasten bedragen f. 817,300 per jaar, waarvan:
kapltaalslasten (afschrijvlng en rente) : 38%

Het tarief voor het elek~rieiteitsverbruik van het wp-aggregaat is
gesteld op I0 ct/kWh zijnde het gemiddelde teruglevertarief aan het
openbare elektriciteltsnet (vergoeding brandstofkogten).

exploitatie (bediening en onderhoud)
energie~osten (aardgas)

: 16%
: 46%

De gemiddelde totale opbrengst bedraagt f. 710.740 per jaar en wordt

Hierbij is aangenomen dat het pri~ir produkt van de ~~IK unit de warmte
is en de elektriciteit aan andere interne eR externe verbruikers moet

gereallseerd door besparlng op aardgas. Daar de kosten de opbrengsten
overschriJden, resulteert een gemiddeld verlles van f. 106.560 per

worden geleverd. In het geval van de tweede alternatieve mogelijkheid
(zie Paragraaf 4-1.2) zal hierbij met zekerheid het tarief van i0
ct/kWh gelden.

4-2.3. Exploitatlelasten
De bedienings- en onderhoudskosten van de wp installatie bedragen 5%

Jaar.

Op basis van gegevens in Tabel 4-2.4 kan de kasstroom (voor financlerlngskosten) worden berekend. In de eerste twee jaar bedraagt zij ~espectlevelijk f. 145,630 en f. 158.660, mar is onvoldoende om de totale
investering van 2,4 min terug te verdlene~. De interne rentevoet is
negatief (-2,6%).
Wenneer een investeringspremie van 13% wo=dt ingecaleuleerd blijven

Net potestlëel van warmtepompen in d~ voedfngsindustrEe (21%) is door
het grote aantal lage temperatuurprocessen zoals pasteuriseren, sterlllseren, indampen, drogen en reinPgen zeer veel groter gedacht dan dat
in de overige bedrljfstakken.
Het potestlgel in de specifieke hoge temperatuur gebieden, basismetaal,
kunstmestindus=rie en bouwmaterdalen valt te verwaarlozen bij de huidige stand van de warmtepompteehnIek,

terugverdientijd en interne rentevo~t net positlef (0,1% en 1,0 jaar).
4-3.2. Bepalende factoren voor realisatie
4-3. POTENTIEEL
Ne~ theoretisch potentigel van warmtepompes in de industrie is opgezet
4-3.1. Theoretische mo$eli~kheden

zonder rekening te houden met mogelijke andere energlebesparende maatregelen die of de warmtevraag vermlnderen of in concurrentie staan met

Bij het vaststellen van het potentieel van warmtepomp toepassingen in

warmtepompen. Te denken valt hierbij aan: ~eperklng van de warmtever-

de industrie is uitgegaan van de standaard bedrijfstak indeling van het
CBS. Uim de gegevens van de Nede~la~ds~ Energlehuishouding is het
brandstofverb~ulk per bedrijfstak gedestilleerd.
In de volgende tabel is vervolge~s een schatting gegeven aan het aandeel da= warmtepompen kunnen verwerven in het brandstofverhruik.

Bedrijfstak

Brmndstof- Potentiële Aardgas
verbr~ik
bijdragen besparing
wp

Voedlngs- en genotmiddl.ind.
Textlellndustrie

67~7
9,2

21
6,6

350

P~pierindustrie

18,2

6,7
-

30

4,5

200

Kunstmestindustrie
Overige chemische industrie

47,0
179,9

15

-

Bouwmaterialen, aardewerk, glas

41,1

Bssi$metaal
Metaal (overlg)

87,5
33,0

-

Overige indus~rle (excl. rsff.)

15,9

-

0,6

5

4-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000
Bij e~n gerlnge penetratie tot de negentlger jaren (op grond van de
huidige hoge prijzen) en bi~ een dalend energieverbruik in de industrie
wordt verondersteld dat I/3 van de potentdMle markt voor de ddverse
warmtepompen wordt ingenomen door al~ernatieve technleken, 123 door
bezulniging waardoor voor de wp eveneens i~5 van het theoretisch potentlgel beschikbaar is.
In de periode 1990-2OO0 bestaaE derhalve pEaatsingsmogelljkheden tot

499,5

Totaal

4,9

600

Tabel 4-3.1.: Poten~iëel van warmtepompen in de industrie (gegevens
1980)

- 9.45 -

- 9.46 -

4-4. LEVERINGS~I~AKTE~ISTIEK

In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de behandelde case de aan-

Posten

Totaal
bedrag

Binnenlandse
toelevering

Buitenlandse
toeleverlng

I000
gulden

i000
gulden

delen in de investering zijn, onderverdeeld naar de volgende kenmerkI000
gulden

en:
ontwerp;

%

%

Ontwerpen
begeleiding

240

I0

Bouwkundige
werkzaamheden

240

i0

go

2

1440

60

600

Installateren

240

i0

Diversen

240
2400

Outillage

Totaal

%
-

-

-

25

600

25

120

5

120

5

I0

240

I0

-

-

i00

960

40

720

30

Tabel 4-4.: Leveringsaandelen installatie.

De buitenlandse toelevering in bovenstaande tabellen betreft voornamelijk pompen, gasmotor en ventilatoren. Het merendeel van het wp aggregaat wordt door de nederlandse metaalverwerkende industrie toegeleverd.
De post installatie in beide tabellen betreft de electrotechnische
industrie.
Wordt de post diversen naar rato verdeeld over de posten bouwkundige
~erkzaamheden, outillage en installatie, dan wordt de leveringskarak~
teristiek als volgt:
gouwkundig

10%

Outillage NL

40%

Outillage import 30%
Installeren

20%

4-5. MARKTEERHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN
~r zijn geen redenen aan te geven waardoor de marktverhouding die in
Hoofdstuk 4-4 zijn gepresenteerd in de toekomst significant zou wijzigen. Het kan worden aangenomen dat ontwikkelingen in het buitenland in

9.47 -

de Nederlandse ontwerpen en eventueel via licenties in de installaties
worden overgenomen.

- 9.50 -

- 9~49 -

ENEREIE STUDIE OENTRUM
KASAKTERIEERINE ENERGIE INVESTERINGEN

TYPE

OASE: 9.4

~ ELEKTR. COMPRESGIE-WP/WKK

TECHNIEK

: REF: WARMTEPOMPEN; ELEKT. OOMPRESSIE-WP/WKK

TYPE

: LUOHTVERHITTER

UNIT-BROOTTE: 3~4 MWTR

UNIT-GROOTTE: 3,4 MWTH

ENERGIE

ENERGIE

CASE: 9.4 REF

IN-/OUTPUT : INPUT~ BB~9 TJ -> OUTPUT: 5B~9 T~ 11
ENERBIEBESP.: NVT
ECONOMIE

ECONOMIE

INVESTERING : F 2~4 MLN MEERINV

P I~6/M3

BESPAARD

LEVENBDUUR; i0 OR

EXPLOITATIE : F 129.000 (MEER)

INVESTERING : F 073 MLN (F 90/KWTH)
EXPLOITATIE : F 6000 (2 PRO)

RENTABIL. ~ : TVT, IRV: NEGATIEF; SEM. WINST: F -IOB.BOO/JR

RENTABIL. ~ i NVT

MARKT

MARKT

POTENTIEEL
REALISATIE

~ 320 MW
: 100 MWTM

POTENTIEEL : NVT
MEER-MARKT: F 225 MLN

LEVERING
BOUWN~NDIG

LEVENSDUUR: I0 OR

REALISATIE

: i00 MWTH

MARKT: F E,S MLN

LEVERING
: 10 PRO

BOUWKUNDIS : 10 PRC

OUTILLAGE NL: 40 PRO

OUTILLAGE NL: 45 PRE

OUT. IMF’ORT ~ 30 PRO

OUT. IMPORT : 20 PRO

INSTALLEREN : 20 PRO ONTNERP~ I0 PRO

INSTALLEREN : 25 PRO INCL ONTWERP

TOEK. MARKT : TE VERWACHTEN IS DAT DE REELE PRIJZEN IN DE
PERIODE 1990-2000 MET 10 F’RC OALEN, BUITENLANDOE
ONTWIKKELINGEN ZULLEN WORDEN OVERGENOMEN.
MARKTVERHOUDING BLIJFT CONSTANT

TOEK. MARKT : NVT

OPMERKINGEN : DE MARKTOMVANO, RENTABILITEIT E.A. ZIJN GEGEVEN
VOOR DE MEERINVESTERINGEN
~I EIGEN GEBRUIK VERWERKT IN BESPARINO

OPMERKINGE : ~1 RENDEMENT: 85 PRO

VOOR UITOANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

$ VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT
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ENERGIE STUDIE CENTRUM
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Techniek : WA~~TETERUGWINNING
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Case 2: Het Warmtewiel in gebouwen
Case 3: Afgassenketels
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INLEIDING

Deze detail-projectrapportage beschrijft de bevindingen met betrekking
tot de techniek "Warmteterugwinning". De rapportage maakt deel uit van
de projectrapportage in het kader van het project IEB: Investeren in
energiekostenbesparing zoals door het Energie Studie Centrum is uitgevoerd.
Het hoofdstuk Selectie van de cases geeft een beeld van het keuzeproces
dat is doorlopen, om te komen tot de definitie van de nader te onderzoeken eases bij de techniek warmteterugwinning.
De onderzoeksresultaten van deze cases zijn in deze detailrapportage
opgenomen in de hoofdstukken: - Besparingstechniek
- Rentabiliteit
- Potentieel
- Leveringskarekteristiek
- Marktverhoudingen en toekomstige mogelijkheden
De rapportage van de case wordt afgesloten met een documentatieblad,
met een samenvatting van de karakterisering van de energie-investering.

gELgCTIE VAN DE CAgEg

Koellucht wordt onder de bron v~ntilatielucht gerekend. Het terugwinnen
(levere~) van warmte uit koelwater wordt beha~deld bdj het onderwerp

Techniekoverzlcht

laagwaardlge warmte en stsdsverwarming.

Uit een literatuurstudie zijn de volgende wijzen van warmteterugwin-

Dit schema kan worden geeomblne*rd met de besehikbare technIeken. Het
hieruit resul=er~ndo schema is het resul~aat van de aangetroffen toe-

ningsteeh~ieken naar voren gekomen. De hierbij gevolgde indeling is een

passingen in de llteraguur en een beschikbaar overzicht van aenbledende
f~rma’s. Het aantal op een d*elmarkt opererende flrma’s geeft tevens

-buizen en platen warmtewlsselaars;
- convectie recuperator met lamelle~, plafon og huizen;

een indicatie vas het beleng van de toepassing. Hlerhij moet we! worden

s~ra~ings recuperator;
- warmtepljp;

aangetekend, dat met name de llteratuurgegevens een mogelijk ver£ekend
beeld geven, daar hier alleen d* "interessante" voorbeelden worden
weergegeven.

- afgassenketel;
- economiser;
rookgascondensor en regenke~el;
- kleppen regenerator;

Techniek

- falldng-cloud en cycloon Wa~mtewisselaar.

Buizen/platen W.Wo

Voor een nader toelichting van deze syste~en wordt verwezen naar het

Convectie recup.
S=ralings recup.

werkrapport ESG-WR-84-11.

Agrarisch

Woning

Gebouw +

VL

VL

VL

Industrie

KW
VL
RG

T~assingsgehieden
Een overzicht van de sectoren waarbij wa~te~er~gwlnnlng kan worden
toegepast en de hierbij beschlkhare warmtehron is in onderstaand schema
opgenomen.

Sector

Tabel 2.: Toepassingsgebieden naar techniek
Toekomstige ontwikkelingen
Gezien de te onderzoeken periode van 1990 tot 2000 spelen bij de keuze
van de nader ge onderzoeken cases de volgenge toekomstige ontwikkelingeA een rol. Warm~epijpen voor hoge te~perat~urbereiken (rookgsstoepassing) zij~ onderwerp van ~&D, evenals de falling-cloud warmtewls~elaar.
Bij alle toepassingen van rookgas warmte~eregwinning dient rekendng te
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worden gehouden met de noodzaak van moge!ijk nieuwe uitvoeringen en
materlalen blJ het gebruik van steenkool in verband met de vervulllng
en mogellók meer agressleve rookgassen (S02).
In de agrarlsche sector met name de glastulnbouw wordt verondersteld
dat na 1990 geen rookgascondensators meer geplaatst kunnen worden. Dit
geldt eveneens voor de economiser en de regen-ketel voor zowel de agrarlsehe als de industrl~le sector.

Uit Tabel 2 en de overwegingen ten aanzien van de toekomstfge ontwlkkellngen kunnen enkele cases worden gedefinleerd, die als representatief
voor een techniek in de betreffende sector zijn te hes~houwen. Het
onderzoek zal zich dan ook rlehten op de plaatslng van warmteterugwlnningstechnleken in de volgende sectoren:
i. Woningen: Convectlerecuperator voor gebalanceerde ventilatie*
2. Gebouwen: Warmtewfel
3. Industrie: Afgassenketel

energlezuinlge woningen (3) uitgewerkt.
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Techniek: W#~RMTETERUGWINNING
Case I

: De eonvectierecuperator voor ventilatie in woningen

Bij een onvectiereeuperator bestaat er een lineair verband tussen
het effect van de warmte-overdracht en het temperatuurversehll tussen
de ingaande luchtstromen aan toe- en afvoerzljde. Is Winters is dit
te~peratuurverschll het grootst en juist dan is een grotere warmte-

in woningen met behulp van een convectierecuperator bij gebalanceerde

overdracht uiterst welkom. Dit type warmtewisselaar is, mede door deze
elgenschap, tevens zeer geschikt om behalve de afgevoerde ventilatie-

ventilatie. De warmtebron bestaat uit ventilatielucht eventueel gecom-

lucht ook de rookgassen van een CV-ketel te verwerken. De grote ver-

De hiernavolgende rapportage handelt over de case: Warmteterugwinning

bineerd met rookgas(warmte) benutting van de CV-ketel.

schillen in warmte-aanbod worden zonder re~nende effecten nuttig verwerkt.

I-I. BESPARINGSTECHNIEK
1-1.2. Alternatieve mogelijkheden

Behalve de convectiere~uperatie zijn er nog twee andere wtw-technieken
Bij de convectierecuperator vindt een continu warmte-overdracht plaats
van warme afvoerlucht naar koude verse toevoerlucht. Onderstaand figuur

die i~ de sector woningen kunnen worden toegepast. Dit zijn de roterende wa~~ntewisselaars ("warmtewlelen") en de warmte-pijpen ("heat-

toont een convectierecuperator volgens het kruisstroomprincipe, welke
over het algemeen het meest wordt goegepast. Het warmte-overdragend
oppervlak van een convectiereeuperator (de warmtewisselaar) kan bestaan
uit platen of buizen, welke eventueel voorzien zijn van lamellen.
Bij warmteterugwinning (wiw) in woningen kunnen er twee mogelijkheden
worden onderscheiden namelijk wtw uit ventilatielucht en gecombineerde
wtw uit ventilatielucht en rookgassen van de CV-ketel.

Door de onvermijdelijke geuroverdracht tussen de warme verontreinigde
en schone toevoerlucht bij roterende systemen zijn deze minder geschikt
voor toepasslng in de uiterst comfortgevoelige woningbouw.
Warmtepijpen hebben het nadeel~ dat een warmtewisselaar volgens dit
principe slechts in ~én bepaalde bedrljfssltuatie optimaal werkt. Bij
de hier beschouwde toepassing in woningen bestaat evenwel een grote
variatie in bedrijfsomstandigheden, zodat een "gemiddeld goed" geselecteerde wisselaar zelden of nooit zijn optimale effect sorteert. Een
warmtepijpsysteem dat is uitgelegd voor een maximaa! resultaat bij
winterse omstandigheden functloneerd minder goed in het voor- en naseizoen en omgekeerd. Een warmtepijp-unlt is weliswaar regelbaar uit te
voeren~ echter deze regeling is voor woningtoepassing te gecompllceerd.

Voor een gedetailleerde techniekbeschrijving van warmtepijpen en roterende systemen wordt verwezen naar de Paragrafen 2.4 en 2.10 van het
werkrapport ESC-WR-84-11.

Fisuur I-i.i.: Gecombineerde warmteterugwlnning uit ventilatielucht en
rookgas met behulp van een kruisstroom convectierecupe-

1-1.3. Toekomstige ontwikkelingen 1990-2000
wtw uit: YL
De in deze case behandelde eonvectlereeuperator wordt toegepast bij
Warmteterugwinnin8 in systemen met gebalaneeerde ventilatie. Deze ontwikkeling gaat bij de kllmaatconditionerlng van woningen een grote rol
spelen in verband met de vochthulshouding van goed gelsoleerde en kierdiehte woningen. Wordt deze tenedens van gebalanceerde ventilatie door-

Keteltype
Conventioneel

VL+RG

energlebesparlng m3/jr*)
(Conv)

Verbeterd Rendement (VR)
(}IR)
Hoog Rendement

300

440

270

375

230

n.v.t.

getrokken, dan ligt het voor de hand de ventilatie te combineren met de
verwarming tot een luchtverwarmlngssysteem. Deze case over toepasslng
van conveetiereeuperatoren in woningen wordt behandeld als onderdeel
van de detailrapportage energiezulnlge nleuwbou~a~oningen (3). Ten aan-

*) Deze besparingen zijn van

toep~sslng wanneer een wa~tewisselaar met

een gemiddeld warmte-overdracht rendement van tenminste 60% wordt
gebruikt.

zien van de techniek van de convectierecuperator valt nog het volgende
te vermelden.
De nadelen van de roterende systemen en de warmtepijpen~ zoals vermeld
in paragraaf 1-1.2, zouden als "technlek-nadelen" kunnen worden betlteld. Dit betekent dat wanneer in de (nabije) toekomst deze technieken
zullen worden verfljnd, verbeterd en/of geoptimaliseerd, de nadelen zij het in mindere ~te - zullen blijven bestaan.

Tabel 1-1.4.: Energiebesparing
Het elektriciteitsverbruik ten gevolge van de bijgeplaatste toevoerluchtventilator en het te overwinnen drukverlies over de wtw-unit,
bedraagt 200 kWh/jaar.
1-2. RENTABILITEIT

De toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de convectierecuperator
zullen voornamelijk betrekking hebben op het verbeteren van de warmtewlsselaar zelf. hierbij wordt bijvoorbeeld gedaeht aan het toepassen
van andere (nieuwe) materialen, opdat een betere warmte-overdraeht ge-

Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt a¢htereenvolgens de verzamelde

combineerd met een betere corrosle-bestendlgheid wordt verkregen.
Ook moet aandacht worden besteed aan de vermindering van onderhouds-

der berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investering en rekening houdend met de energieprijsontwikkeling vanaf 1990

kosten ten gevolge van vervuiling.

(zie rapportage rentabiliteit).

1-1.4. Energetisch in-/output schema

I-2.1. Investeringen

De hesparingen op jaarbasis, zoals deze optreden wanneer wtw in woning-

De investering voor een compleet geplaatste wtw-installatie (convec-

en met behulp van een convectierecuperator wordt toegepast, zijn in
onderstaande tabel weergegeven. Hierbij is een onderverdeling gemaakt

tlerecuperator) en gebalanceerde ventilatie bedraagt f. 2450. Wordt de
rookgasafvoer van de CV-ketel Op de wtw-unit aangesloten dan geeft dit

in wtw uit ventilatielucht (VL) en wtw uit ventilatielucht en rookgas-

een meerprijs van ca. f. 400.

sen (VL+RG), beide in afhankelijkheid van het type CV-ketel dat in de

Voor de re~tabillteitsberekening is het echter noodzakelijk de meerin-

woning staat opgesteld.

en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, hesparingen
en de exploitatielasten- Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding wor-

De besparingen zijn hesparingen op energiedragers en zijn representa-

vestering te bepalen ten opzichte van de ge~ruikelijke situatie te
weten mechanische afzuigventilatle. De kosten hiervan bedragen f. 850,

tief voor de gemiddelde - op aardgas gestookte - eengezlnswoning in

zodat bij een nieuwbouw-wonlng een meerinvestering resteert van

Nederland.

f. 1600. Bij renovatie, waarbij de nog goed we~kende ventilator wordt
vervangen, bedraagt de meerinvestering f. 2200.
Voor het verdere onderzoek naar de rentabiliteit en leverin8skarakterlstiek (Hoofdstuk 1-4) wordt ultgegaan van de ~ieuwbouwsituatie~ waar-

1-2.4. Rentsbilitei=saanduidlng

voor geldt ee~ investering van f. 1600, zlJnde de kosten die aan de

Bij de keuze vas de priJspaden is uitgeg~an van het tarief voor klein-

toegevoegde ener81ebesparende apparatuur zljn toe te rekenen. Bij de
combl~atie met rookgas-wtw wordt dit verhoogd met f. gOO.

verbruikers.
0nderstsande ta~el ~oon= de ontwikkeling van de op~rengsten, kosten en
winsten in de periode van de terngverdientijd en aan het einde van de
economische levensd~ur van het investeri~gsobject; in dit geval 15

De warmte=erugwin~ingsunit wordt toegepast in de woningbouwseetor.
Hiervoor gelden de energietarieven van de categorie kleinverbulkers.
Met de in Paragraaf 1-1.4 vermelde energetische resultaten is, onder-

Jaar

Kapitaal

--Kosten-Explolt.

Energie

Totaal

Ophrengst
Besparing

Winst
Saldo

Guldens (1984)
154

30

44

228

167

- 61

1991

154

30

45

229

173

- 56

2004

154

30

57

241

242

-

Gemid.

154

30

50

243

205

- 29

1990

wtw uit: VL

VL+RG
gulden/jaar

Ketel~ype
Conv. + blokverwarming

117

192

VR
HR

i00
97

157
n.v.to

Tabel 1-2.2.: Energiekostenbesparing

Tabel 1-2.4.: Kosten, ophremgst en winst
De gemiddelde totale kosten bedragen f. 243 per jaar, waarvan:
66%
- Kapit~~isl~ste~ (afs~hrijving e~ rente)
- exploitatie (bediening en onderhoud)
- energiekosten (elektriciteit)
De gemiddelde totale opbrengst bedraagt f.

De onderhoudskosten van de wtw-uni~ zijn gesteld op 3% (ea. f. 30) per

13%
21%
205 per jaar en wordt gere-

aliseerd door besparing op aardgas.

~~ar berekend ove~ het i~veste~in8shed=ag voer de outillage. Dit is
relatief ruim ingeschat en berekend op frequent schoonspoelen van de

middeld verlies van f. 29 per jaar.

w~rmtewisgelaar e~ revisie of vervsngi~g v~n onderdele~ en ventilaOp basis van de gegevens in Tabel 1-2.4 kan de kasstroom (voor flnantoren.
cieringskosten) worden berekend- Voor de eerste twee jaar bedraagt zij

respectievelijk f. 93 en f. 98. De hoogte van de kasstromen is Juist
toereikend om de totale investering van f. 1600 binnen de levensduur
van 15 jaar terug te verdienen (13,5 jaar). De interne rentevoet is

Als kanttekening kan worden opgemerkt dat het potentieel van 3700 units

juist positief (2%).

uitgehreid zal worden tot een nader te hepalen aantal (gesproken wordt

Wanneer een investeringspremie van 15% wordt ingecalculeerd, resulteerd
een terguverdientijd van 11,5 Jaar en een interne rentevoet van 4%.
De combinatie met rookgaswarmtebenutting heeft een betere terugverdien-

1-4, LEVERINGSK~TERISTIEK

tijd. In verband met de elektrische koppellng van de CV-ketel met de
ventilatoren van de wtw-unit moet de installatie voldoen aan de

In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de hehandelde case de aan-

keuringseisen van het ~rEG-Gasinstltuut. De ontwikkeling op dit gebied

delen in de investering zijn, onderverdeeld naar de volgende kenmerk-

is in gang gezet, getuige enkele fabrikaten die reeds op de markt
zijn.

- ontwerp;
- bouwkundige werkzaamheden;

1-3. POTENTIEEL

- levering outillage;
- montage.

I-3.1. Theoretische mogelijkheden

Hierbij wordt de outillage voorzover van toepassing, nader verdeeld in

In de periode 1990 tot 2000 is er een bouwvolume geprojecteerd van

de post fabricage en assemblage door de leverende firma. Van de voor de

60.000 nieuwbouwwoningen en 30.000 renovatiewoningen per jaar. Het
totaal theoretisch potentieel bedraagt dus 900.000 woningen.

assemblage benodigde inkoop c.q. toeleverlng wordt het direkte importaandeel opgegeven. Bij inkoop van uit Nederland afkomstige componenten
wordt tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven deze

1-3.2. Bepalende factoren voor realisatie

worden geproduceerd.
De hier behandelde leveringskarakteristiek betreft de complete instal-

In het licht van de relatief lange terugverdientijd is een grote penetratie op basis hiervan niet waarschijnlijk. In het streven naar verla-

latie en levering van een unit voor het terugwinnen van warmte uit
ventilatielucht. Zoals in Paragraaf i-2.1 is aangegeven bedraagt de

ging van de stookkosten van een woning wordt daarentegen door de invesinvestering f. 1600 (incl. B~). Hierbij is de achterwege te laten
teerder wel overgegaan tot plaatsing. De investeringsbeslissing voor
plaatsing van een afzuigventilator (hij alleen af~uiging) ~ f. 250
plaatsing van de unit wordt hierbij niet geTsoleerd op alleen de rentabiliteit genomen. Hierbij speelt ook een grote rol de vochthuishouding

reeds in mindering gebracht~ daar deze in de wtw-unit is gelntegreerd.
De (meer)investering is dan in de volgende posten te verdelen.

van de goed ge~soleerde en kierdichte woning. Hierdoor zal versneld
worden overgegaan tot het installeren van gebalanceerde ventilatie. In
het marktonderzoek door NEOM is hier reeds rekening mee gehouden.

1-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000
De eerder genoemde marktstudie geeft voor de afzet van was,are terugwinapparatuur in de beschouwde periode een marktomvang aan van 3700 units
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stuks/jaar) echter een ~e hoge kostprijs- Assemblage c-q- produktie
eventueel in licentie bevindt zich in het aanloops~adlum. Bij een gePosten

Gulden

Bouwkundlg

300

Unltprljs

650

Aandeel % Opmerkingen

12

w.v. warmtewlsselaar

af fabriek
import 1984

180
3O

ventilatoren
filters
plaatwerk

30

elektï.inst.

35

arbeidsuren

150

import

75
Installatiekosten
Winstmarge

Totaal

45

II00
400

2450

i00

Tabel 1-4.: Overzicht investeringsaandelen

De ontwerpkosten zijn beschouwd als een onderdeel van de post in~talla-

1-5. MARKTVERHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN

Zoals bij de specificatie van de aankoop van onderdelen is aangegeven~
is er geen Nederlands standaard pakket op de markt. Gebleken is wel,
dat door Nederlandse fabrikanten een groot deel van da benodlgde onderdelen is te leveren, Dit geeft bij de huidige marktomvang (ca. 400

schat penetratiepotentieel vsn 7000 woningen per jaar in de periode
1990 tot gooo biedt de situatie wellicht meer perspectief. Dit wordt
versterkt als een soortgelijke wtw~nit wordt geleverd als onderdeel
v~n luchtverwarmlngsinstallaties-
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KARAKTERISB~INS ENERGIE INVESTERINSEN

TYPE

: CONVEOTIBREOUP;VBNTILATIEL~CHT

CASE: 10.1

SECTOR

: WONINOEN

DUO : 43

OMSCHRIJVING: WANMTE UIT AFZUI~LUCHT WORDT BENUT VOOR VERWARMING
VAN VEBSE VENTILATIELOCHT ONV EEN
CONVECTIERECUPBBATOR IN EEN ~TW-UNIT
UNIT-OROOTTE: 250 NS/H LUCHT
ENERGIE
IN-/OUTPUT : WARMTEAFVOER: 500 MS AE; BENUTTINO~ 60 PRO
ENEROIEBESP.~ 300 M3 ~I

EIGEN GEBR: SO0 KWH

EOONOMIE
INVESTERING : F 1600 MEBR-INV NB-WONINB

B 6,6/M3 AE BESPAARD

EXPLOITATIE : F 30

VOOR UITGANGSPUNTEN ZIB RAPPORTAGE RENTABILITEIT

LEVENSDOUR: 15 JR
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Techniek: WAP~TETERUGWINNING
Case 2 : Het warmtewiel in gebouwen

2-1o2. Alternati~ve mogeli__jkheden

Deze rapportage behandelt warmte~erugwinnin~ uit ventil~tielucht i=
gebouwen met behulp van een warm~ewiel. Deze case is ee~ onderdeel van
de detailr~pportage warmteterugwlnning.

In tegenstelling tot toepassing bij woningen, ~ind~ bij gebruik van
roterende systemen i~ gebouwen ~age~oeg geen geuroverdracht plaats

2-1. BESP~~RINGSTECHNIEK

t~ssen verontreinigde en schone lucht, Hiertoe wordt bij deze grote

2-1.1. Techniekbeschrijving

Het warmtewlel (ook wel "warm~ezeef" genoemd) is een zogenaamde regene-

wordt ingehouwd. Het lu~h~-doorlatende wlel roteert hierhio door de
het wiel afwisselead wordt verwarmd en afgekoeld en aldus warmteove~-

voerlucht.

2-i.3. Toeko~stise ontwikkeli~Ben 1990-2000
De toekomstige ontwikkelingen z~llen voornamelijk van technische eard
afvoerlucht

Fi u~-l.l.: Warm~eterugwinn~ng met behulp van warmtewlel.

2-2.2. Besparinge~n
2-1.4. Enersetiseh in-/output schema

Het wa~mtewiel wordt in hoofdzaak in de utiliteitsbouw toegepast. HierOir contacten met leveranciers van warmtewielen is gehleken dat in de
sector gebouwen een wiw-unit voor een ventilatieeapacitelt van ca.
i0.000 m3!h als representatief kan worde~ beschouwd. Dit wiel heeft een
diameter van ca. 175 em. Bij een grotere benodigde capaciteit wordt de
luchtbehandeling gesplltst in kleinere eenheden.
Uit overweglngen van representativiteit va~ de case, is de navolgende
rapportering opgezet aan de hand van genoemde wtw-unito

voor gelden de energietarieven van de categorie kleinverbruikersUitgedrukt in energieprljzen van 1985 wordt aldus gevonden:
aardgasbesparing
9000 m~ g 53,9 et = f. 4850.
elektriciteitsverbruik 2700 kWh à 22,6 et = f- 610 (-)
Zodoende wordt een energiekostenbesparing van f. 4240/jr bereikt.
2-2.3. Exploitatielasten

Voor een gebouw dat vijf dagen in de week wordt gebruikt, bedraagt de
bedrijfstijd van de wiw-unit ongeveer 3000 uur. Gedurende deze tijd
wordt met de afgezogen ventilatielu¢ht 12.000 m3. aardgas (eq.) (inclu-

De onderhoudskosten van de wtw-unit bedragen ea- f- 500 per jaar. Dit
bedrag omvat het schoonspoelen van de warmtewlsselaar, alsmede revisie

sief ketelrendement) afgevoerd. Bij ee~ rendement van ?5% van het warmtewiel wordt hiermee 9000 m3 aardgas bespaard.

en/of vervanging.

Wet elektriciteitsgebruik voor de aandrijving van de rotor en het ver-

2-2.4. Rentabiliteitsaanduiding

hoogde gebruik van de ventilatoren ten gevolge van de weerstand door
het wiel bedraagt in totaal 2700 kWh/jaar.

Toepassing van de onderhavige techniek zal overwegend in de woning- en
utiliteitsbouw plaatsvinden. Bij de keuze van de relevante prijspaden
is mede daarom uitge8aan va~ de categorie klelnverbruikers-

2-2. RENTABILITEIT

Onderstaande tabel geeft inzicht in kosten, opbrengsten en winst in de
Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde
en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparingen
en de exploitatlelasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding wor-

periode van de teru8verdientijd en aan het einde van de economische
levensduur van het investeringsobject; in dit geval 20 jaar.

den berekend op basis van het huidige prljspeil (1984) voor de investering en rekening houdend met de energieprijso~twlkkeling vanaf 1990

Jaar

--Kosten-K~pitaal Exploit.

2-2.1. Investeringen

Winst
Opbrengst
Saldo
TotaalBesparing

Guldens (1984)

(zie rapportage rentabiliteit). Deze rentabiliteltsaanduiding is bepaald aan de hand van de meerinvestering ten opzichte van een standaardsltuatle van gebalanceerde ventflatle.

Energie

5019

3117

1911

5179

3268

5340

3418

1990

802

500

600

1902

1991

802

500

609

1992

802

500

620

1922

2009

802

500

825

2127

8061

5934

711

2013

6540

4527

De investering voor de compleet geplaatste wtw-unit (wazmtewiel van
i0.000 m$/h ventilatielucht) bedraagt f. 30.000. Ten opzichte van de
sta~daardsituatie van gebalanceerde ventilatie resulteert dit in een

Gemid.

meerinvestering van f. I0.000, die aan de toegevoegde energiebesparende
apparatuur is toe te rekenen. Voor een nadere spe¢ifikatie wordt ver-

Tabel 2-2.4.: Kosten, opbrengst en winst

wezen naar Hoofdstuk 4.

802

500

De gemiddelde totale kosten bedragen f. 2000, waarvan:
- kapitaalslasten (afschrijving en rente) : 40%
- exploitatie (bediening en onderhoud)
- energiekosten (elek~riciteitskoste~)

Type gebouw

: 25%
: 35%

theoretisch
potentieel*

penetratiegrand wiw

min m3 gebouw

De gemiddelde totale Jaarlijkse opbrengst bedraagt f. 6500 door besparlngeo op met name aardgas, zodat de gemiddelde winst ongeveer f. 4500
per jaar bedraagt.
Uit de gegevens in bovenstaande tabel kan de kasstroom (voor financle-

%

ventilatierood

Potentieel
wiw

m3/h per
mS gebouw

mln mB/h

Kantore~ (airco)

19

i00

i

19

Kantoren (overig)

161

50

i

80

40
80

4

40

4

3

50

4

3

25

1

37

Scholen
Ziekenhuizen
Verplee~huize~

19 +(12)
0
+(3,5)
0,7 +(2,7)

Bedrijfsgebouwen

150

Totaal

368

* Vermeld is he£ nieuwbouw potentieel, de tussen haakjes vermelde waarden betreffen de renovatle/vervanglng (Bron ESC).

2-3. POTENTIEEL
Het potentieel voor w~rmteterugwinnlng in gebouwen in de periode 1990
tot 20002 ls ontleend aan de potentleelsch~tting vermeld in de volgende
tabel. In geval van nieuwbouw wordt aangenomen dat aan de voorwaarde

Uitgaande van de in de £abel vermelde gegevens bedraagt het te realiseren potentieel dn de jaren 1990-2000 voor warmtewielen ongeveer
miljoen m3/h ventilatielucht~ hetgeen overeenkomt met 18,000 eenhedem
van i0.000 m~/h ven=ila~iel~cht. Dit vertegenwoordigt ees totale markt
van f. 180 miljoen (meerlnvestering).

voor inbouw van een warmtewiel wordt voldaan.
2-4. LEVERINGSKARAKTERI STIE K
In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de behandelde case de aa~-

- ontwerp;
- bouwkundlge werkz~amheden;
- leverlng outillage;

Hierbij wordt de outillage voorzover van toepasslng, nader verdeeld dn

- 10.25 -

- 10.26 -

aandeel opgegeven. Bij inkoop van uit Nederland afkomstdge ~ompo~enten
wordt tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven deze
worden geprodueeerdo

2-5. MAkP~KT~ERHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJY~IEDEN
Momenteel zijn er 4 firma’s~ die ruim 80% van de totale markt vertegenwoordigen met betrekking tot wiw in gebouwen. Deze firma’s leveren

De investeringen genoemd in Paragraaf 2-2.1 kunnen in de volgende
complete (geassemhleerde) wtw-units, voorzien van ge~mporteerde warmteposten worden verdeeld.
wielen (voornamelijk uit Scandinavische landen).
Een volledig Nederlands produkt is momenteel niet voorhanden. Wellicht
Aandelen
totaal

Posten

Aandelen meerinvestering

biedt het verwachte penetratiepotentieel van 18.000 eenheden van 10.000
m3/h ventilatielucht in de periode 1990 tot 2000, meer perspectief.

gulden

%

Warmtewiel

7.000

23

70

Verzwaring el.motore~

1.500

5

15

Extra filters

1.000

3

I0

500

2

5

I00

Diversen

Meerinvestering

i0.000

33

Luchthehandelingskast I0.000

33

Subtotaal wtw-unit

20.000

66

Ontwerpkosten

3.000

I0

Montagekosten

3.000

I0

Nandelsmarge

4.000

14

30.000

i00

Totaal

Omdat het warmtewiel wordt besehouwd als een aanvulling op de standaard
aanwezige luchtbehandelingsinstallatie, resteert een meerinvestering
van f. i0.000. Deze meerinvestering betreft nagenoeg alleen de outillage~ waarvan 70% door het warmtewiel wordt vertegenwoordigd dat in z’n
geheel wordt gelmporteerd. De overige 30% kunnen als Nederlandse levering door de metaalverwerkende industrie worden gekenmerkt.

* Holland Heating BV
Klima BV
Verhulst/Inatherm BV
J.E. Stork Ventilatoren

, Waalwijk
, Eindhoven
, Waalwijk
BV , Zwolle
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Techniek: WARMTETERUGWINNING
Case 3 : Afgassenketels

3-1.2. Alternatieve mogelijkheden

Uitgaande van een blijvend aanbod van verder af te koelen rookgassen,
De hieronder beschreven rapportage bevat de uitwerking van de derde

doordat aan het produktieproees geen wijzigingen plaatsvlnden, zijn er
geen alternatieve mogelijkheden voorhanden om de restwarmte in nuttige

case: de warmteterugwinning door middel van afgassenketels bij industrigle proceswarmte-installaties.

Wordt daarentegen in het produktieproces Ingegrepen door bijvoorbeeld

energie oM te zetten.
de verbrandingslucht en/of de produkten voor te verwarmen, dan moet

3-1. BESPARINGSTECHNIEK

rekening gehouden worden met ee~ verlaging van de temperatuur van het
aangeboden rookgas dat uit het proces beschikbaar komt.

3-1.1. Techniekbeschrijvin$
3-1.3. Toekomstige ontwikkelinge__nl990-2000
De afgassenketel is een warmteterugwinningstechniek, waarbij warmte
wordt onttrokken aan hete rookgassen en gebruikt voor de produktie van

Gezien het maatwerkkarakter van de afgassenketels zijn geen ontwikke-

warmwater of stoom.

lingen in de techniek e~ de daarmee samenhangende produktiekosten te
voorzien.

Het op te warmen water bevindt zich in van lamellen voorziene pljpen in
een zogenaamde pijpenkast~ waardoorheen de hete rookgassen worden geleid. Een regeling van de (stoom)produktie kan geschieden met een bij-

3-1.4~ Energetisch in-/output schema

stookbrander.

Een eenduidig opgeven van een algemeen energetisch in/output schema
voor een afgassenketel is niet mogelijk. Afhankelijk van de eisen, die
aan het op te warmen medium (water of stoom) worden gesteld, is een
Figuur 3-1.1.:
Afgassenketel

rendement te bepalen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de
opwarmcurve van het medium en het constructief/economisch te bereiken
temperatuurverschil tussen de rookgassen en het medium (pinch-point
problematiek). Hierdoor zal over het algemeen de uittrede-temperatuur
van de rookgassen hoger komen te li8gen dan bij een direkt gestookte"
stoom/warm water ketel. Het gemiddelde rendement van een afgassenketelinstallatie zal hierdoor liggen tussen de 60 en 80%.
Het eigengebruik van de installatie beperkt zich tot het elektr~citeitsgebruik voor de circulatiepompen van ca. 3 kWh/ton stoom en het
warmtegebruik voor het op temperatuur brengen van het voedingswater in
de ontgasser. Dit proces vraagt ca. 10-12% van de stoomproductie in de

Afgassenketels worden vaak aangetroffen bij gasturbines en (dlesel of
gas) motoren, als onderdeel van een WKK installatie. Bij de opstelling
achter bijvoorbeeld ovens en drogers zal de pljpenkast over het algemeen gehandhaafd blijven. De toe- en afvoerkanalen worden dan afhankelijk van de situatie uitgelegd.

afgassenketel.
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3-2. RENTABILITEIT
3-2.2. Besparlngen
Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde

De besparingen zijn vanzelfsprekend afhankelijk van het onderhavige

en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, hesparingen
project en de daarbij horende bedrijfstijd. De kleine afg~ssenketel
en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding worden berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investering en rekening houdend met de energieprijsontwikkellng vanaf 1990
(zie rapportage rentabiliteit).
Gezien de grote verscheidenheid in eenheidsgrootte, rookgastemperatuur
en bedrijfstijd zal in dit geval het voorbeeld uit het werkrapport ESCWH-84-11, documentatieblad 12 worden gevolgd.
Het betreft hier een rookgassenstroom van 250 kWth met een temperatuur
van 400° C. Hiermee wordt verzadigde stoom opgewekt van 185° C~ uitgaande van voedingswater van I05~ C. Het rendement van de afgasseninstallatie bedraagt 60%, zodat 150 kWth oftewel 250 kg stoom per uur

bespaart bij een bedrijfstijd va~ 8000 uur cao i00 ton stookolie.
Uitgedrukt in energieprijzen van 1985 is dit een besparing van
f. 30.000 per jaar. Het bij het energetisch in/output sche~ opgegeven
elektriciteitsverbruik te gering om in rekening te brengen.
Voor de grote afgassenketel is het eigen elektriciteitsverbruik van de
installatie ca. i min kW~n bij een elektrisch aansluitvermogen van
135 kW.

3-2.3. Exploitatielasten
Aangezien afgassenketels veelal deel uitmaken van een reeds bestaande

wordt teruggewonnen.

installatie zijn de bedieningskosten te verwaarlozen. Voor de onder-

Als tegenhanger van deze wel erg kleine afgassenketel wordt tevens een

houdskosten wordt over het algemeen met 3% per jaar van de investering

afgassenketel geanalyseerd van 45 ton stoom per uur. Deze ketel kan

gerekend.

geplaatst worden achLer een grote oveninstallatie.
3-2.4. Rentabiliteitsaanduiding
3-2.1. Investeringen
Bij de keuze van de prijspaden is uitgegaan van het tarief voor grootDe investering voor de kleine afgassenketel bedraagt ca. f- 150.000

verbruikers.

(prijspeil 1984). De specifieke investering wordt dan ca. f- 1000/kWth.

Tabel 3-2.4 geeft een overzicht van kosten, opbrengsten en winst in de

De grote afgassenketel vergt in 1984 een investering van f. 13,0 min.
Rekening houdend met de verkregen stoomcondities bedraagt de specifieke
investering nu ca. f- 450/kWth.
In beide hedragen zijn alle bijkomende kosten opgenomen, te weten de
afgassenketel, fundatie, aansluiting, regeltechnische voorzieningen en
projectontwerp en -begeleiding. Van de laatste afgassenketel is bekend
dat de eigenlijke ketel ca. f. 150/kWth kost. Dit laatste is in goede
overeenstemming met de opgave van specifieke investeringskosten van
afgassenketels, geplaatst achter een gasturbine.

periode van de terugverdientijd en aan het einde van de economische
levensduur (15 jaar) van de afgassenketel.
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Jaar

Kapitaal

--Kosten-Exploi~.

Energie

- 10.34 -

Totaal

Ophre~gst
Besparing

~inst
Saldo

G~idens (1984)
1990

14.450

4.500

nihil

18.950

47.260

28.310

1991

14.450

4.500

nihil

18.950

49.010

30.060

1992

14,450

4.500

nihil

18.950

50.760

31.810

2004

14.450

4.500

nihil

Ig.950

14.450

4.500

nihil

18.950

71.720
59.490

52.770

Gemid.

Tabel 3-2.4.: Koste~, opbrengst en

40.450

winst

3-3.3. Te realiseren mogeli~jkheden 1990-2000
3-3.POTENTI~EL

Zonder de factoren, genoemd in P~ragreaf 3-3.2 in rekening te kunnen
3-3.1. Theoretische mo$elijkheden
De bepaling van een theoretisch potentieel voor afgassenketels bij de

heden in de periode 1990-2000. Er van uitgaande dat in deze periode de
betreffende installaties nog slechts een beperkte levensduur zullen

- 10.36

- 10.35 -

hebben, moet het potentieel van te leveren afgassenketels niet te hoog
worden ingeschat.
Voor deze studie zal worden uitgegaan van een penetratiepotentieel van

Posten

f mln

Aandeel %

Opmerking

ca. 50% of ca. 2000 MWth. Dit geeft een totale investeringsomvang van
ea. f. 900 mln gulden. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de
markt van afgassenketels geplaatst achter onder andere gasturbines in
de WKK projecten. Deze markt zal bij de detail rapportage over WKK
worden aangegeven.

Bouwkundig

1,8

14

Afgassenketel

5,5

42

Aansluiting ketel

1,3

i0

Elektro- en M&R techniek

1,8

14

Ontwerp en montage

2,6

20

Fundatie

En projectbegeleiding

3-4. LEVERINGSKARAKTERISTIEK
Totaal

13,0

i00

In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de behandelde case de aandelen in de investering zijn, onderverdeeld naar de volgende kenmerk-

- ontwerp;
- bouwkundige werkzaamheden;
- levering outillage;
- montage.
Hierbij wordt de outillage voorzover van toepassing, nader verdeeld in
de post fabricage en assemblage door de leverende firma. Van de voor de
assemblage benodigde inkoop c.q. toelevering wordt het direkte importaandeel opgegeven. Bij inkoop van uit Nederland afkomstige componenten

Tabel 3-4.: Overzicht investeringsaandelen

Ten aanzien van de afgassenketel kan gesteld worden dat meer dan 80%
van de geleverde ketels door Nederlandse firma’s worden geleverd. Bij
de kleine installaties wordt op spe¢ifieatie van een ontwerpbureau door
de metaalverwerkende-industrie de afgassenketel gefabriceerd. De grotere eenheden worden veelal door de fabrikant zelf ontworpen.
Alleen de post meer- en regeltechniek heeft een afwijkende kmr~kteristiek. Hierbij is het aandeel van Nederlandse levering slechts 25%.
Rekening houdend met deze aandelen volgt hieruit een Nederlands aandeel
van 60% en 20% import voor de Outillage.

wordt tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven deze
worden geproduceerd.

3-5. MAPdITVERHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN

De hier behandelde leveringskarakteristiek betreft de complete installatie van de eerder besproken afgassenketel van 45 ton/uur. Een speci-

Zoals bij de beschrijving van de besparingstechniek afgassenketels is

ficatie van de installatiekosten van deze ketel geeft het volgende

uiteengezet is deze installatie veelal maatwerk. De benodigde kennis en

beeld:

ervaring voor het ontwerpen van de ketels is bij Nederlandse firma’s
aanwezig. Indien deze ontwerpcapaciteit gekoppeld is met eigen fabrikagemogelijkheden kunnen deze firma’s leveringen blijven verzorgen. In
hoeverre het gestelde marktaandeel van 80% gehandhaafd kan blijven is
niet te voorzien.
Ingeval van gescheiden ontwerp en fabrikage wordt gezocht naar een zo
concurrerend mogelijke uitbesteding van de fabrikage, eventueel in het
buitenland. Hoe de toekomstige marktverhoudingen zich hiervoor zullen
ontwikkelen is onzeker.

ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING GNERGI~ INVEBTGRINGEN

ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERGIE INVESTERINGEN

TYPE

: AFGABBENKETEL

~NERGIEBEBP.:

BASE: lol~ A

EIGEN GEBR; ~ KWHITON

{CGNGMIE
INVEETERING
EXPLOITATIE
RENTABIL. ~
................................................................

MARKT
~OTENTIEEL

5000 MWTH BI~ ONDERGRENS VAN 300 GRD ROOKGASTEMP

REALISATIE : 2000 MNTH

MARKT{ F 900 MLN

LEVERING

OPMERKINGEN :
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Rapporteur: K.A. Duijves
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Selectie van de cases
Case i: Gasmotor
Case 2: Gasturblne/&fgassenketel en STEG

Gebaseerd op informatie 1984/85
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INLEIDING
Deze detail-prejectrapportage beschrijft de bevindingen met betrekking
tot de techniek "Warmte/kracht-koppeling". De rapportage maakt deel uit
van de projectrapportage in het kader van het project IEB: Investeren
in energiekostenbesparing zoals door het Energie Studie Centrum is
uitgevoerd.

Het hoofdstuk Selectie van de cases geeft een beeld van het keuzeproces
dat is doorlopen, om te komen tot de definitie van de nader te onderzoeken cases bij de techniek warmte/kracht-koppeling.
De onderzoeksresultaten van deze cases zijn in deze detailrapportage
opgenomen in de hoofdstukken: - Besparingstechniek
- Rentabiliteit
- Potentieel
- Leveringskarakteristiek
- Marktverhoudingen en toekomstige mogelijkheden
De rapportage van de case wordt afgesloten met een documentatieblad,
met een samenvatting van de karakterisering van de energie-investering.

centrale aan, waarvan de afvalwarmte ter plaatse nuttig wordt gebruikt.
Bij warmte/kr8cht-koppeling worden de volgende vier typen install~tles
In Figuur i wordt het principe van de ~ecombi~eerde produktie v~~ war~-

toegepast:

te en elektrlcitelt via warmte/kracht-koppeling (WKK) vergeleken met de

- stoomketels met tegendruk- o~ aftap-condensatlestoomturbises;

aonventionele produktie van deze e~ergievormen. In dit voorbeeld is
aanfenomen dat de installatie een warmte/kracht-verhouding heeft van g,
w~arbij $g eenheden ~ar~te en 20 eenheden elektrische energie worden
verbruikt. In deze figuur worden van de verschillende installaties de
~endementen (~) aangegeven. Deze rendementen k~nnen -afhankelijk van de
soort en de groot~e van de installatie- verschillend zijn.

Figu_.~ur i.: Principe van de besparlng bij gecombineerde produktie
Verder valt af te lezen~ dat bij de conventlonele produktie van warmte
en elektrische energie 94 + 57 = 151 eenheden energie nodig zijn voor
de gewenste I00 eeneheden energie bij de vergruikers. Bij de ge~omhineerde produktie blijken 80 + 40 =120 eenheden nodig te zijn voor

Door de hesehlkbaarheid van he£ aardgas als brandstof en de technische
ontwikkelingen op het gebied van gasturbines, heeft de Nederlandse

dezelfde 100 eenheden aan de verbrulkerszl~de. De hrandstofbesparing

industrie de mogelijkheid hiermee zelf elektrische energie op te wek-

bedraagt hier dus 151 - 120 = 31 eenheden: dit komt overeen met

ken.

om-

Ook bij deze vorm van warmte/kracht-koppellng geldt dat de vrljkomende
restwarmte die de gasturbines in de vorm van grote hoeveelheden hete

De hesparing bij gecombuneerde opwekklng van warmte en elektrlsche
energie gerust op het nuttig gegrulk van de afv~lwarmteo De afnemer van
wsrmte en elektriciteit schaft zich dus als het ware een eigen lokale

gassen produceren, nuttig moet kunnen worden gebruikt.
Een voo~deel bij toepassing va~ gast~rbines ten behoeve van stoompro-
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duktie is, dat in vergelijking met het "conventionele" stoombedrijf met

Toe~asslngssebieden

hogedruk waterpijpketels en tegendruk-stoomturbines, deze (lagedruk)

Warmte/kracht-koppeling (krKK) kan overal toegepast worden waar een

stoom met relatief goedkope afgassenketels kan worden geproduceerd.

gelljktljdige vraag naar warmte en kracht (vaak elektrlcite~t) zich

Behalve voor de produktie van atoom worden de hete afgassen ook toegevoordoetpast als voorverwarmde verbrandingslucht ten behoeve van fornuizen

Niet alle typen installaties komen voor een Bepaalde toepasslng in
aanmerking. Belangrijke criterla die een rol spelen bij de toepassing
van een bepaald type installatie zijn: de gevraagde capaciteit, de W/K

STEG-Installatle
De STEG-installatie is opgebouwd uit de beide eerder genoemde turbine-

verhouding van de vraag en de belasting/duur karakteristiek.
Een overzicht van de sectoren waarbij WKK kan worden toegepast is in

componenten:
onderstaand schema per type installatie opgenomen.
- gasturbine met hogedruk-stoomafgassenketel;
- tegendruk- c.q. (aftap-)condensatie-stoomturbine.
Door middel van de hete gassen die de gasturbine verlaten, wordt in een

Agrarisch

afgassenketel atoom van hoge druk en hoge temperatuur geproduceerd.

Woning

Gebouw +
Diensten

Industrie

Deze atoom wordt vervolgens door de stoomturbine geleid.
Zowel de gasturbine alsook de stoomturbine drijven een generator aan,

Gasturbine

waarmee (relatief veel) elektrische energie wordt opgewekt-

TegendrukSTEG

GT

x

STEG

x

Diesel- en benzinemotoren worden bekend verondersteld,
De aardgasmotor is een me~gselmotor en als zodanig te vergelijken met
een benzinemotor.

Tabel i: Toepasslngsgebieden

Aardgasmotoren worden toegepast voor directe aandrijving in bedrijven
en voor zogenaamde "total-energy"-installaties in bedrijven en instellingen. Een speciale toepassing vindt men bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, waar het bij de gistlng vrijkomende gas als brandstof wordt
gebruikt.

Toekomstige ontwikkelingen

In de periode tot het jaar 2000 zal met name de gasturbine en de STEG
een belangrijke rol spelen hij de inzet van WKK in de industrie- In de
overige sectoren zal dit het geval zijn met de total-energy (TE) installatie op basis van een gasmotor.
De belangrijkste reden hiervoor is de Beschikbaarheid van aardgas ge-

Ben belangrijke grootheid Bij toepasslng van warmte/kraeht-koppeling

durende deze periode. Ook de ontwikkeling van het steeds hoger wordende

vormt de hoeveelheid elektrische energie die per eenheid geproduceerde
warmte kan worden opgewekt (warmte/kracht-verhouding).

elektrische rendement van de gasturbine speelt hierbij een rol.

Daarnaast is de energiebesparing die in vergelijking met de methode van
gescheiden opwekking kan worden gerealiseerd~ van belang.

Het totale potentieel van WKK in de industrie zal sterk afhankelijk
zijn van de hoogte van het tarief van de centraal opg~wekte elektriciteit. Indien in de periode tot 2000 ten gevolge van de inzet van bijvoorheeld kernenergie de tarieven van centraal opgewekte elektriciteit
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op een relatief laag niveau zouden blijven, zou dit een aanzienliJke
beperking betekenen voor de inzet van ~¢KK in deze sector. Voor de overlge seetoren~ waarvan het aa~deel in het totale potentieel echter
gering is, zal dit in veel mindere mate het geval zijn. Voor deze
kleinere afnemers blijven de elektrdelteltstarleven op een zodanlg
niveau dat WKK vaak eon=urrerend zal zijn.
Definitie relevante techniekem
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Techniek: WAP~MTE/K~CHT-KOPPELING
Case i : Gasmotor %rKK-installatie

- ii.i0 -

Voor hogere stoomdrukken kan stoomcompressie worden toegepast. Dit
betekent echter wel een extra investering en een lager beschikbaar
mechanisch of elektrisch vermogen ten gevolge van het aandrijven van de

In deze case-rapportage wordt de gasmotor WKK-installatie behandeld.

compressor. Vandaar dat tot op heden deze toep~ssing nog geen ingang

rlooi- of biogas (al dan niet gemengd met aardgas) en in een enkel
geval houtgas gebruikt.

Warmte/kracht-koppellng op basis van motoren wordt ook wel total energy
(TE) genoemd.
Figuur i-Ioi toont een schema van een TE-installatle.
De elektriciteit wordt opgewekt met behulp van een generato~. De warmte
komt vrij uit de draaiende motor in de vorm van:
- warm (tot circa 120 °C) koelwater of lagedruk (tot circa 2 bar)
- hete (tot circa 600 °C) uitlaatgassen;

I-1.2. Alternatleve moselijkheden
Voor de gecombineerde opwekking van warmte en kracht kan voor de wat
grotere gasmotorvermogens ook een dieselmotor toegepast worden.
Overwegingen om dieselmotoren ~n plaats van gasmotoren toe te passen in
warmte/kracht-installa~ies zijn:
- te hoge a~nsluitkosten om te worden opgenomen in het landelijk aardgas distributienet;

bron: VEC-Gaslnstituut
maximaal ~o~~inu vliegwielvermogen x 100%
* Mech~nlsch rendement
aan de motor toegevoerde energie
** Bedoeld wordt hier de warmte die ui~ het koelwater afgevoerd moet
worden + de uit de uitlaatgassen vrijkomende warmte,

totale potentieel van deze techniek. Hierop wordt in het betreffende
- veelal hoger totaalrendement (maar duurdere investering/KW)

- Inspanni~gen zijn gericht op het terugdringen van de N0x emissie bij
hoofdstuk teruggekomen.

- veel~l lagere NOx-emissie
- de in vergelijking met aardgas goedkopere (residuale) brandstof;
- het hogere elektrische rendement van de diesel/generator unit.

1-1.3. Toekomstise ontwikkelingen 1990-2000

1-1.4. Energetisch in-/outputschema
Warmte/krachtkoppeling met een gasmotor-generator

De ontwikkelingen richten zich op de volgende punten:
- Compacte en modulgewijze bouw.
Dit vraagt geringe aanpassings- en inst~llatiekosten.
Deze compacte eenheden nemen slechts weinig ruimte in (ca. i à 2 m3).
Hierdoor zijn ze veelal in de bestaande bouw te plaatsen, zodat de
kosten van een extra (aan-)bouw kunnen worden vermeden.
- Door het grote aantal warmte/kracht-installaties dat geplaatst wordt~
is serieproduktie hier en daar reeds mogelijk. Dit werkt sterk kostVerlies = 27,3

prijs verlagend. Bovendien neemt de kennis van de warmte/kracht-eenheïd bij de samenbouwer en de service-organisatie toe, waardoor de
betrouwbaarheid verder kan toenemen.

Figuur i-1.4.: Schema gasmotor-generator

- De leveranciers van de kleinere gasmotoren zijn als eerste begonnen
met het aanbieden van zogenaamde all-in service-contracten.
Dit houdt in~ da~ bij het aangaan van zoln contract, de service-ver-

Uitgaande van de in het schema gehanteerde rendementen~ wordt er 50 kW
opgewekt samen met 91,7 KWth uit 600 MJ/hr of 19 m3/hr aardgas.

lener de warmte/kracht-installatie in optimale conditie houdt door
middel van uitwisselen van versleten of defecte onderdelen (preven-

1-2. RENTABILITEIT

tief onderhoud). Door deze contractvorm wordt de inzetbaarheid van de
kleinere gasmoto~en duidelijk vergroot.
In de vermogensklasse van circa 16 tot i00 kW asvermogen zijn circa 7
fabrikanten, aktief in warmte/kraeht-installa~ies, vertegenwoordigd.
Dit werkt sterk concur~erend en stimuleert de totale verkoop.
- Door liet toenemend aantal van dergelijke warmte/kracht-install~ties,
zullen contractvormen als operational lease hoe langer hoe meer in-

Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt aehtereenvolBens de verzamelde
en/of berekende gegevens ten aanzien van de i~vesteri~gen~ hesparinge~
en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding worden berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investering en rekening houdend met de energieprijsontwikkellng vanaf 1990
(zie rapportage rentabil~teit)-

gang vinden.
- Paralle! draaien met het openbare elektriciteitsne[ vormt geen pro-

1-2.1. Investeringen
bleem (meer).
De verwachting is dat de nutsbedrijven een steeds actievere ro! zul-

De investering in de gasmotor-generatorset inclusief de installatie-

,len gaan spelen bij de exploitatie van WKK-installaties bij derden.

kosten Dedraagt f. I00.000. De investering in een cv-ketel met een

Problemen in verband met teruglev~ring van elektriciteit worden op

capaciteit van ca. 92 kWth bedraagt ca. f. I0.000. De meerinvestering

deze wijze voorkomen, zodat de installatie op de warmtevraag gedi-

in de ~~iK installatie bedraagt dus f. 90.000.

mensioneerd kan worden. Dit heeft met name ook gevolgen voor het

1-2.2. Besparinsen
Aan primaire energie wordt 208,8 MJ/hr bespaard uitgaande van een overall rendement* van 85% van de WKK installatie en van 40% en 92% respectievelijk voor centrale elektriciteitsopwekklng en voor een cv-ketel.
Bij een bedrijfstijd van 4000 uur per jaar komt dit overeen met 26.400
m3 aardgas per jaar.

Jaar

Kapitaal

--Kosten-Exploit. Energie Totaal

Opbrengst
Besparing

Winst
Saldo

Guldens (1984)
1990

11.655

5.595

10.906

28.156

50.697

22.541

1991

11.655

5.595

11.300

28.550

51.921

23.371

1999

11.655
11.655

5.595
5.595

14.457
12.681

31.707

61.709

30,002

29.931

56.203

26.272

1-2.3. Exploitatielasten

Gemid.
installatie van 50 kW is een bedrag van 3 cent per kWh (excl. BTW)

Tabel 1-2.4.: Kosten, opbrengst en winst
In het onderhavige voorbeeld levert dit een bedrag van f. 6000 per
De gemiddelde totale lasten bedragen f. 29.931 per jaar, waarvan:
ketel zijn de meerdere exploltatielasten f. 5600 per jaar.
1-2.4. Rentabiliteitsaanduiding
Bij de keuze van de prijspaden is uitgegaan van het tarief voor groot-

- kapitaalslasten (afschrijving en rente) : 39%
- exploitatie (bediening en onderhoud)
: 19%
- energiekosten (aardgas)
: 42%
De totale opbrengst bedraagt gemiddeld fo 56.203 per jaar en wordt

gebruikers.

gerealiseerd door:

periode van de terugverdlentijd en aan het einde van de economische

- warmte opbrengst
- elektriclteitsopbrengst

le~ensduur (i0 jaar) van de gasmotor (total energy-installatie).

De gemiddelde winst bedraagt per saldo f. 26.272 per jaar.

: f. 11.043
: f. 45.160

Op basis van de gegevens in Tabel 1-2.4 kan de kasstroom (voor financieringskosten) worden berekend, die in de eerste twee jaar respectievelijk f. 34.197 en f. 35.026 gulden bedraagt. Uitgaande van deze kasstroom kan worden ingezien, dat de investering van fo 90.000 in 2,6
jaar wordt terugverdiend. De interne rentevoet van 38,5% is gunstig te

Wanneer een investeringspremle van 15% wordt ingecalculeerd, zal hij
overigens gelijke veronderstellingen de investering in circa 2,2 jaar
worden terugverdiend, terwijl de interne rentevoet stijgt tot omstreeks
45,6%.
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1-3. POTENTIEEL

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het totaal-potentieel aan

Type

Potentieel
Maximaal Bij huidige
prijzen

Penetratie
Maximaal Bij huidige
prijzen

gasmotoren in Nederland is het noodzakelijk om de verschillende toepasAantal

singsgebieden afzonderlijk te evalueren.
In het rapport Decentrale Elektrlciteitsopwekking in het kader van de

Kleine standaard-

MDE is voor onderstaande toepassinggehieden het potentieel geraamd.
Deze ramingen zouden leiden tot de volgende toename van gasmotorvermo-

installaties tot i00 KW

gen tot het jaar 2000.

Grotere maatwerkinstallaties

Toepassingsgebied

3200

650

1250

1275

65Ó

275

250

Raming van de toename
MW

Glastuinbouw- en landbouwbedrijven.

9700

Tabel 1-3.2.: Potentieel- en penentratle kleinschalige WKK tot 2000.

9O

Intramurale gezondheidszorg en bejaardentehuizen
Rioolwater-zuiveringsinstallaties.
Recreatiecentra.

35
5

bij is uitgegaan van de veronderstelling dat de nutsbedrijven een a~-

5
5O

tievere rol zullen gaan spelen bij de exploitatie van deze installaties

Industrie.

5O

ting volgens NEOM ten opzichte van KWW wordt dan als volgt:

Sugtotaal

235

Opgesteld per ultimo 1982

63

Totaal

Tabel I-3.1.: Toename gasmotorvermogen tot 2000.
Resumerend wordt het totaal opgesteld asvermogen in het jaar 2000 op
circa 300 MW geschat.
In het rapport Marktonderzoek naar de toepassingsmogelijkheden voor
kleine WKK-installaties en warmtepompen in nlet-industriële sectoren
worden tot 2000 het potentieel en de penetratie in aantallen installaties gegeven.

(zie Paragraaf 1-1.3: Toekomstige ontwikkelingen). De penetratie s~hat-
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- bouwkundlge werkzaamheden;
- leverlng outillage;
Toepasslng

KWW

NEOM
(ac~leve rol nutsbedr.)
MW (aantal*vermogen [KW])

- montage.
Hierbij wordt de outillage voorzover van toepassing~ nader verdeeld in
de post fabricage en assemblage door de leverende ~i~-ma. ~mn de ~oor de
assemblage benodigde inkoop ~.q. toele~eri~~ w~rdt het direkte import-

Woningen
- bestaande blok- e~ wljkwerw. 0

125

- nieuwbouw/meergezlnswondng

125

0

Gezondhe~dszorg
- ziekenhuizen

28 (40*700)

63

- hejaardenhuizen

25 (500* 50)

150

- verpleeglnrlchtinge~

25

150

Diversen
- zwembaden

12 (15~50D)
(150* 50)

20 (15~300)
(300~ 50)

Leveri~g

Fundatie, frame, beplating
gasmotor

- rioolwate~zuivering
- hotels

Generator
Warmtewlsselaars

- winkelcentra
Glastuinbouw*

Schakelkas~

Totaal

175

Investering Aandeel
gulden

%

I0.000

i0
I0

I0.000
5.000

5

I0.000

I0

15.000

15

i00.000

I00

Leverlng

volledig NL
NL/impor~
import
NL/import
50/50 NL/import

730
Totaal

Tabel 1-4.: leveringsaandelen gasmotor
Uit de gegevens van de leveringsaandelen kan worden afgeleid, dat de
investering gemiddeld bestaat uit 27% outillage, geleverd door het
1-4. LgVERINgS~RAKTERISTIEK

Nederlandse bedrijfsleven. De proJectbegelelding ~n het installeren
In deze paragraaf wordt vastges~eld wat voor de beh~ndelde case de
aandelen in de lnvesterlng zijn, onderverdeeld naar de volgende kenmerken:
- ontwerp;

Het aantal zeker Nederlandse levering bedraagt 47%. Maximaal kan een
~andeel worden bereikt van 83%. In hoeverre het Nederlandse bedrijfsleven hiertoe in staat is moet nader worden onderzocht.
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ENSRSIS STUDIE CSNTSUM
KARAKTERISERINS ENSRGIS INVESTERINGEN

ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTSRISERIN~ ENERGIE INVESTERINGEN

TECHNIEK

TECHNIEK

: REF: WARMTS/KRACHT-KOPPELING; GASMOTER (TE)

TYPE

~ WASMWATERKETEL-~AS

CASE: 11.1REF

SECTOR

: GEBOUWEN EN DISNSTEN

DOC :

: WARMTE/KRACHT-KOPPELINS

48

OMSDHRIOVING: ~ASGEST~OKTE KETEL VOOR WARMWATER PRODUKTIE

UNIT-GRDOTTE: 92 KWTH
ENERSIE
IN-/OUTPUT

{ 3ó0 MJ/HR -> 92 KWTH 11

ENERSIEBESP.~ NVT
ECONOMIE
INVESTERINS : P i0.000
LEVENSDUUR: 10 JR

EXPLOITATIE : F AO0 (4 PRO)
RENTASIL, $ : NVT
MARKT
POTENTIEEL ~ NVT
REALISATIE

: 460 MWTH

MARKT: F 50 MLN

LEVERINB
BOUWKUNDIG : 15 PRO
OUTILLAGE NL: 65 PRS
OUT. IMPORT ~ 10 PRO
INSTALLEREN : i0 PRO
TOSS. MARKT : NVT

OPMERKINGEN : ~i ONDERHOUDSOONTRACT 3,0 CT/KWH

$ VOOR UITGANSSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

OPMERKINGEN : ~i RENDEMENT: 92 PRO

VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT
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Techniek: W~2~MTE/KP~ACHT-KOPPELING
Case 2 : Gasturbine/afgassenketel en STEG
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Het totaal rendement varieert van Cd. 75% voor een niet biJgestookte
ketel tot Cd. 90% wanneer wel wordt bijgestookt.
Voor een beschrijving van de afgassenketel wordt verwezen naar de de-

In de hierna volgende casebeschrijving wordt ingegaan op een Industrlële gasturblne afgassenketel met een capaciteit van 4 MW.

tailrapportage betreffende Warmteterugwinning.

Doordat de GT/AK installatie het helangrljkste deel uitmaakt van een
STEG installatie wordt deze ook in deze case behandeld. De capaciteit

Indien in de afgassenketel hogedruk stoom wordt opgewekt kan hiermee

van de STEG installatie is 50 MW.

een generator, een extra hoeveelheid elektriciteit. De zo ontstane STEG

een tegendrukturbine worden aangedreven. Deze levert dan gekoppeld aan
installatie levert zonder bijstook een iets hogere besparing dan de

2-1. BESPARINGSTECHNIEK

GT/AK.

2-1ol. Techniekbeschrljvln~

2-1.2. Alternatieve mogelijkheden

In Figuur 2-1.1 is de GT/AK installatie schematisch weergegeven. Gecom-

Indien er behoefte bestaat aan grote hoeveelheden warmte op een temperatuurniveau van Cd. 150 °C en aan een beperkte hoeveelheid elektrici-

prlmeerde lucht wordt samen met gas in de verbrandlngskamer verbrand.
Dit mengsel expandeert over de turbine en drljft daarbij de luchtcompressor en de generator aan. De gassen uit de turbine hebben nog een
temperatuur van Cd. 500 °C en worden door de afgassenketel geleid waarin met behulp van deze warmte stoom opgewekt wordt.

teit kan de installatie van hoge druk stoomketels gecomblneerd met een
tegendrukturbine overwogen worden. Bij voldoende grote capacitelten kan
steenkool als brandstof economisch toegepast worden. Energiebesparing
bij bedrijven betekent veelal een verlaglng van de warmtevraag en dus
een hogere K/W verhouding zodat de tegendrukturbine niet goed meer
past.

verbrandlngskamer

2-1.3. Toekomstige ontwikkelingen 1990-2000
De toekomstige ontwikkelingen van de gasturbine zal vooral gericht zijn
op het verder verhogen van het elektrisch rendement en verlaglng van de
NO -emissie.
x
Verhoging van het rendement wordt vooral nagestreeft door de turbineinlaattemperatuur te verhogen. Deze temperatuur wordt voornamelijk
bepaald door de toelaatbare temperatuur van de turbineschoepen. Het
onderzoek richt zich vooral op nieuwe materialen die bestand zijn tegen
F~ibuur 2-1.1.: Schema gasturblne met afgassenketel

Het elektrisch rendement van moderne gasturbines is momenteel maximaal

hoge temperaturen en op verbeterde koeling van de schoepen. Een belangrijke ontwikkeling hierin zijn de proeven met turbine bladen die bekleedt zijn met een laag van een keramisch materiaal.

Cd. 34%. Het thermisch rendement is onder andere afhankelijk van het
feit of de afgassenketel al dan niet bljgestookt wordt. Vaak worden

Injectie van water of stoom wordt ook toegepast om de emissie van NO
te beperken. Op dezelfde conferentie meldde General Electric een reduc-

extra branders in de afgassenketel geplaatst om de flexibiliteit van
de stoomproduktie te verhogen.

tie van 80% in NOx-emlssie bij een maximale gewichtsverhouding water/

X
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brandstof van 0,8. Als nadelige effecten werden genoemd een snellere

ring en rekening houdend met de energiepriJsontwikkeling vanaf 1990
slijtage van de brandstofnozzles, corrosie problemen en een iets lager

(zie rapportage rentabiliteit).
rendement, extra kosten voor het benodigde zeer zulvere water. Beschlkbaarheid en betrouwbaarheld nemen af. Toepassing van andere zogenaamde

2-2.1. Investerlnsen
droge NOx-bestrijdlngstechnleken bevindt zich momenteel nog in ontwlkkelings-en demo-fase. De eerste demo-resultaten zij~ hoopgevend.

De investering voor ee~WK]i-lnstsllatie hestaande uit een gasturhine-

2-1.4. Enersetisch in-/output schema

generatorset met nagesehakelde afgassenketel bedraagt f. 7,2 mln. Bij
deze investeringsopgave wordt uitgegaan van een "groene welde" sltu-

In Figuur 2-1.4 wordt een energiestroomdiagram van een gasturbine/af-

atle. De investering is een meerinvesterlnB ten Opzichte van de referentie bestaande uit elektrlciteitsinkoop van het openbare net en

gassenketel getoond. Van de totale hoeveelheld asvermogen die in de
turbine gegenereerd wordt~ gaat Cd. twee derde terug naar de luchtcompressor en blijft een derde over om een extern werktuig (vaak een gene-

stoomopwekking met een gasgestookte stoomketelVoor de STEC installatie bedraagt de meerlnvesterlng f. 54 mln.

rator) aan te drijven. De hete uitlaatgassen worden in een afgassenketel gebruikt om stoom op te wekken. Het overall rendement van de GT/AK
installatie bedraagt ca. 80%, waarvan ca. 35% asvermogen en ca. 45%

2-2.2. Besparinsen
Met de in Paragraaf 2-1.4. vermelde rendementen zijn de volgende hespa-

thermisch. Voor een STEG zijn deze getallen ca. 40% en 45%.

ringen te betekenen.
Ten opzichte van geschelden opwekking bespaart de gT/AK 26% en de STEG
31% op de prlmaire energiebehoefte. Voor de GT/AK van 4 MW en II t/hr
is dit 3,3 min m3 gas per jaar bij 6000 uur. Voor de STEG van 50 MW,
120 t/hr stoom 52,4 min m3per jaar bij 7000 uur.

brandstof

turbine

rookgas

lucht

2-2.3. Exploitatielasten
De exploitatielasten voor de bediening en onderhoud van de installatie
bedragen 6% van de investering of f. 430.000. Worden hierop de lasten
voor de referentie verminderd (f. 70.000) dan resteert een bedrag van
f. 360.000. Daarnaast moet voor reservestelllng door het openbare net
een vergoeding worden betaald. Er wordt uitgegaan van een reserve van
75% van het opgestelde vermogen ~ f. 50/kW of f. 150.000 per jaar. ~

itt.2
aandrijving compressor

~~ ,~-L~ voed~n~sui~laatgas

Figuur 2-1.4.: Energiestroomdiagram gasturbine/afgassenketel

Voor de STEG installatie bedragen de extra exploitatielasten voor bediening en onderhoud f. 3,5 min en voor de reservestelling moet jaarlijks f. 1,88 min worden betaald.

2-2.4. Rentahiliteltsaanduidin~

2-2. RENTABILITEIT
2
Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde
en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen~ Besparingen
en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabillteitsaanduiding worden berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de Investe-

i Rent~biliteltsaanduiding gasturbine/af~assenketel

Bij de keuze van de prijspaden is uitgegaan van het tarief voor
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winst in de periode van de terugverdientijd en in het laatste jaar van

2-2.4.2. Rentabiliteitsaanduldi~$ STEG

de economische levensduur (i0 jaar) van de gasturbine/afgassenketel
Bij de keuze van de prijspaden is uitgegaan waar mogelijk gekozen wordt

combinatie.

voor het grootverbruikers-tarief.

Jaar

Kapitaal

--Kosten-Exploit.

Energie

Opbrengst
Besparing

Totaal

In Tabel 2-2.4.2. is een overzicht gegeven van kosten, opbrengsten en

Winst
Saldo

winst in de periode v~n de terugverdientljd en aan het einde van de
economische levensduur (I0 Jaar) van de STEG-installatie.

i000 Guldens (1984)
1990
1991

777
777

360

1.270

2.407

5.082

2.675

360

1.317

2.454

5.230

2.776

Jaar

--Kosten-Kapitaal Explolt~

Energie

Opbrengst
TotaalBesparing

Winst
Saldo

I000 Guldens (1984)

1999

777

360

1.690

Gemid.

777

360

1.480

2.827
2.617

6.419
5.750

3.592
3.133

1990

6.993

3.460

24.743

35.193

75.625

40.419

1991

6.993

3.460

25.651

36.104

77.846

41.742

1999

Tabel 2-2.4.1.: Kosten, opbrengst en winst
6~993

3.460

32.915

43.368

95.619

52.251

De gemiddelde totale lasten bedragen f. 2.617.000 per jaar, waarvan:

Gemid. 6.993

3.460

28.829

39.282

85.622

46.340

- kapitaalslasten (afschrijving en rente)
- exploitatie (bediening en onderhoud)

30%
14%

Tabel 2-2.4.2.: Kosten, opbrengst en winst

- energiekosten (aardgas)

56%

De gemiddelde totale opbrengst bedraagt f.

5.750.000 per jaar en wordt

De gemiddelde totale lasten bedragen f. 39.282.000 per jaar, waarvan:

gerealiseerd door:

- kapitaalslasten (afschrijving en rente)

- warmte-opbrengst

- exploitatie (bediening en onderhoud)

18%
8%

- energiekosten (aardgas)

74%

- elektrieiteltsopbrengst

: f. 1.363.000 (referentie)
: fo 4.387.000

De gemiddelde winst bedraagt derhalve f. 3.133.000 per jaar.

De gemiddelde totale opbrengst bedraagt f.

Op basis van de gegevens in Tabel 2-2.4.1 kan de kasstroom (voor finan-

gerealiseerd door:
- elektriciteitsopbrengst

eieringskosten) worden berekend, die in de eerste twee jaar respectie-

- warmte-opbrengst

85.622.000 per jamr en wordt
: f. 63.980.000
: f. 21.642.000 (referentie)

velijk f. 3.452.000 en f. 3.553.000 bedraagt. De investering van
f. 6.000.000 wordt derhalve in 1,7 jaar terugverdlend. De interne ren-

Hieruit resulteert een gemiddelde winst van f. 46.340.000 per jaar.

tevoet is met 60% gunstig te noemen.

Op basis van de gegevens in Tabel 2-2.4.2 kan de kasstroom voor flnan-

Wanneer daarenboven nog een investeringspremie kan worden gerealiseerd

cieringskosten worden berekend, welke in de eerste twee Jaar respectievelijk f. 47.422.000 en f. 48.735.000 bedraagt. De totale investering

van 15% bedraagt de terugverdientljd 1,5 jaar en de interne rentevoet
stijgt tot omstreeks 70%.

van f. 54.000.000 is dan ook na ruim 1 jaar terugverdiend. De interne
rentevoet is met 90% zeer gunstig.
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Bij een investeringspremie van 15% is de investering in een jaar terug-

voor de leveringskarakteristiek van de ~fgassenketel wordt verwezen

verdiend en stijgt de interne rentevoet tot boven de 100%.

naar de desbetreffende rapportage.

2-3. POTENTIEEL

In Tabel 2-4.1 wordt het overzicht getoond van de leveringskarakteristieken van de gT/AK en de STEG.

Volgens een globale raming van de NEOM blijkt dat bij de grotere indusPosten

triële bedrijven nog ca. 1600 MW WKK-vermogen op basis van gasturbines
(incl. STEG’s) in potentie realiseerbaar zou zijn gezien de huidige

GT/AK

STEG
%

warmtebehoeftes en economische omstandigheden. Daarvan zou dan globaal
de helft van de opgewekte elektriciteit terug- of doorgeleverd dienen
te worden° Deze installaties zullen voor een belangrijk deel worden
geplaatst bij de (petro)chemische industrie, namelijk ca. 570 MW bij de
aardolie-industrie en ca. 660 MW bij de chemie. De resterende 370 MWe
zal bij de overige industriesectoren worden geplaatst.

Ontwerp

15

14

Bouwkundig

15

Montage
Outillage

I0
60

13
8
65

Tabel 2-4.1.: Leveringskarakterlstiek GT/AK en gTEG

De bereidheid om dit extra vermogen te installeren zal met name afhangen van de economische aantrekkelijkheid.
De verwachting is dat 600 MW aan GT/AK’s en STEG’s geraliseerd kan
worden met een marktomvang van ca. f. i miljard.

Net totale aandeel direkte import van componenten bedraagt 30-40% van
de levering in beide gevallen. Het betreft voornamelijk de gasturEineunit.

2-4. LEVERINGSK~RAKTERISTIEK
2-5. MARKTVERHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN
In deze paragraaf wordt vastgesteld wat voor de behandelde case de
aandelen in de investering zijn, onderverdeeld naar de volgende ken-

In de marktverhoudingen worden geen verschuivingen voorzien. Bij dit

merken:

type installaties gaat het altijd om m~atwerk~ zodat een hoge seriema-

- ontwerp;
- bouwkundlge werkzaamheden;
- levering outillage;
- montage.
Hierbij wordt de outillage voorzover van toepassing, nader verdeeld in
de post fabricage en assemblage door de leverende firma. Van de voor de
assemblage benodigde inkoop c.q. toelevering wordt het direkte importaandeel opgegeven. Bij inkoop van uit Nederland afkomstige ¢omponenten
wordt tevens aangegeven door welke sector van het bedrijfsleven deze
worden geproduceerd.
De hier behandelde leveringskarakteristiek betreft de complete instal
latie van de eerder besproken gasturblne van 4 MWe en STEG van 50 ~B~e

tlge produktie niet zal optreden.
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ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING SNERSIE INVESTERINGEN

ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING SNER61S INVESTERINGEN
TECHNIEK

: WARMTEIKRACHT-KOPPELING

TYPE

~ GASTURBINE + AFGASSENKETEL

CASE: 11.2 A

TYPE

CASE:Il.2 A REF

: STOOMKETEL-GAS

UNIT-GROOTTE: 4 MW + 11T/HR STOOM

UNIT-GROOTTE: 7,5 MWTN; ii T/HR

ENERGIE

ENERGIE

IN-/OUTPUT I INPUT: 4S,G SO/HB -> 4 MW EN 11T/HR STOOM

IN-/OUTPUT : INRUT: 29,7 G~/HR -> 11T/HR STOOM~ (7~5 MNTN)

ENERGIEBESP.: 3,3 MLN M3 BI~ ó000 BEòRIJFSUREN

ENERGIEBESP.: NVT

ECONOMIE

ECONOMIE

INVESTERING I F 6,0 MLN MEERINV

R 1,8/M3

EXPLOITATIE : F 0,3ó MLN (MEER); G RRC ~i

BESPAARD

LEVENSDUUR: 10 ~R

INVEETERIN6 I F 1,7 MLN
LEVENSDUUR: i0 ~R

EXPLOITATIE : F 70.000 (4 PRO)

RENTABIL. ~ : TVT= 1,7 JR; IRV: 60 PRO; GEM. WINST: F 3,1MLN/JR
MARKT

MARKT
POTENTIEEL

: ió00 MW; ST/AK + STES

REALISATIE

: 600 MW; IDEM

POTENTIEEL : NVT
MEER-MABKT: F 800 MLN

REALISATIE

: 750 MWTH $i

MARKT: F 170 MLN

LEVERING
BOGWKUNDI6

: 15 PBC

OUTILLAGE NL: 25 PRC
OUT. IMPORT : 35 PRO MoN. GASTURBINS
INSTALLEREN : 25 PRO INCL BOUWRENTE; ONTWERP: 15 PRO
TOSS. MARKT : MAATWERK, WAARDOOR GEEN VERSCNUIVINOBN

OPMERKINGEN : STOOMOOND.: io BAR~ 200 GRD; i0 T/HR -> 6,B3 MWTH
~I KOSTEN RESERVE STELLING OPGNB. NET: F 150.000

VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

OPMERKINGEN : STOOMCONB.: i0 BAR, 200 GRDI 10 T/HR -> 6,83 MWTH
~i DEEL VAN COMBINATIE GT/AK ÷ OTEG

~ VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTASE RENTABILITEIT
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ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERSIE INVEBTERINSEN

ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENER~IB INVESTERINGEN

TBCHNISK

WARMTE/KRADHT-KOPPELIN~

TECHNIEK

: REF: WARMTE/KRASHT-KOPPGLINS; BTEG

TYPE

STES

BASE: 11.B B

TYPE

: STOOMKETEL-GAS

SECTOR

INDUSTRIE

S00 I

~MSGHRIUVING~

WKK INSTALLATIE BESTAANDE UIT EEN COMBINATIE VAN
EEN SASTURBINE/APBASSENEETEL EN EEN TEOENBRUKSTOOMTURBINE

CASE:Il.2 B REF

51

UNIT-ORO~TTE: 50 MW + i20 T/SR STSDM 11

UNIT-GRDOTTE: 60 T/HR; 2 STUKS

ENERGIE

ENERGIE

IN-/OUTPUT : 529,4 SUIHS -> 50 MW EN 120 TIHR STOOM

IN-/OUTPUT : 215,8 DOIHR INPUT -> 120 T/HR STOOM (DO MWTH) ,1

ENSRGIEBESP.: 52~4 MLN M3 BIJ 7000 BEDRIJFSUREN

ENERGIEBESP.~ NVT

ECONOMIE

ECONOMIE

INVESTERING : F 54 MLN MEERINV

R I~0/M3 AE BESPAARD

EXPLOITATIE : F 3~5 MLN (MEER) ~B

LEVENSDUUR: 10 JR

INVESTERING : F ii MLN

RENTABIL. ~ : TVT: I,i JR; IRV: 90 PRO; SEM.WINST: F 45,3 MLN/JR

RENTABIL. ~ ~ NVT

MARKT

MARKT

POTENTIEEL

: 1600 MW; ST/AK + STEG

REALISATIE

I 600 MW; IDEM

POTENTIEEL ~ NVT
MEER-MARKT: F 800 MLN

LEVERING
SOUWKUNDIS

LEVENSDUUR: 10 ~R

EXPLOITATIE : F 0,4 MLN (A PRO)

REALISATIE : 330 MW ,2

MARKT: F 44 MLN

LEVERINS
: 13 PR~

BOUWKUNDIG : 10 PRC

OUTILLABE NL: 30 PRO

OUTILLAGE NL: GO PRS

OUT. IMPORT : 35 PRO

OUT. IMPORT ~ 10 PRS

INSTALLEREN : 20 PRO
TOEK. MARKT : NVT

OPMERKINGEN ; ~i BI~SESTOOKT IN AFGASSENKETEL
$2 KOSTEN RESERVESTELLING OPENS. NET: F 1,9 ML~

VOOR UITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTABE RENTABILITEIT

OPMERKINBEN : STOOMCOND.: I0 BAR, DO0 GRD; 10 T/HR -> 6,83 MWTH
,1 RENDEMENT: 92 PRC
*B DEEL VAN OOMIBINATIE ST/AK + STES
I VOOR UITGANBSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT
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INVESTEREN IN ENERGIEKOSTENBESPARING

Detailrapportage bij het onderzoek naar de
leveranties door het Nederlandse bedrijfsleven

Techniek : WINDENERGIE
Rapporteur: D. Gerbers

Inhoud

Selectie van de cases
Case i: Windturbine, rotordiameter 16 meter
Case 2= Wi~dturhine, rotordiameter 30 meter

Gebaseerd op informatie ]984/85
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INLEIDING

Deze detail-projectrapportage beschrijft de bevindingen met betrekking
tot de techniek "Windenergie". De rapportage maakt deel uit van de
projeetrapportage in het kader van het project IEB: Investeren in energiekostenbesparing zoals door het Energie Studie Centrum is uitgevoerd.
Het hoofdstuk Selectie van de cases geeft een beeld van het keuzeproces
dat is doorlopen, om te komen tot de definitie van de nader te onderzoeken eases bij de techniek windenergie.
De onderzoeksresultaten van deze cases zijn in deze detailrapportage
opgenomen in de hoofdstukken: - Besparingstechniek
- Rentabiliteit
- Potentieel
- Leveringskarakteristiek
- Marktverhoudingen en toekomstige mogelijkheden
De rapportage van de case wordt afgesloten met een documentatieblad,
met een samenvatting van de karakterisering van de energie-investering.
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SELECTIE VAN DE CASES
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Deze lijst is niet volledig maar geeft een aantal belangrijke verschillen. Door historische bekendheid zijn wlndturblnes met horizontsle as

Techniekoverzieht

verder ontwikkeld dan die met verticale as. In verband met de mogelijke toepassingen levert het mer~ndeel van de wln~turbines elektrici-

Algemeen worden wlndturblnes onderscheiden naar rotordiameter. Hierbij

teit en is aan het openbare elektrisch net gekoppeld. Het hanteren van

wordt voorbijgegaan aan een aantal technische kenmerken die windturbi-

rotordiameter als onderscheid, hetgeen gebruikelijg is bij het rekenen

nes van elkaar doen verschillen en die inv!oed hebben op jaaropbrengst,

aan hypothetlsche wisdturbines, brengt in meer of mindere mate een

investerings- en onderhoudskostes. Bij nadere besehouwlng blijkt dat

range van afmetingen van de rotordia~eter gekozen wordt voor bepaalde

onnsuwkeurigheid met zich mee. Deze onnauwkeur!gheld en de afhankelijkheid van de lokatie kan hestudee~d worden met behulp van een hestand
van ervsrlngsgegevens van bestaande en werkende ~olens. Een nadere

constr~ctleve oplossingen voor de gewenste toepas$ingen. De indeling

uitwerklng van de indeling van wlndtu~bines is als volgt.

het eerstgenoemde o~derscheid goed h~nteerhaar is~ omdat binnen de

van windturblnes die gehanteerd kan worden is de volgende:

Kleine windturbines
Kleine windturbines (@ 1-4 meter) worden benut voor individuele toepassingen bij zomerhuis~es, boten en caravans en bij de energievoorziening

Grotere kleine wlndtsrbine
Tabel I.: Benaming windturbines.

De grotere kleine wlndturbine (@ 4-10 meter) funktioneert in het algeTechnische verschillen van windt~rbises zijn onder andere de volgende:

meen niet autonoom, maar is gekoppeld aan een (elektrisch) aggregaat of

- horizontsle- of verti¢ale as;

het openbaar net. Het zijn handige toepasslngen voor speciale doeleln-

- rotor met vaste- of verstelhare bladen;
- constant- of varlahle toe~entad;

den, Men vindt bdj deze afmetlng veel zelfgebouwde windturblnes. Het
gelnstalleerd vermogen varleert tussen I-i0 kW bij een spannlng van 220

- vermogensregeling door passieve- of actleve bladhoekverstelllng,

of 380 Volt.
Kleine mlddel~~o~e windturblne
Deze windturblne (@ I0-20 meter) vindt voornamelijk zijn toepass!ng in
de industrle~ de agr~rlsche sector, in diensten en bij groepen woningen
in verband met de grootte van de elektriclteitsproduktie en de inpashaa=heid in het landschap. Er wordt meestal gewerkt bij constanK
toerental in verband met de eenvoud vsn het systee~ en d~ verband met
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de koppeling met het elektrisch net. Dit gaat samen met het gebruik van
asynchrone motoren in generatorbedrijf, die eenvoudig, goedkoop en

- 12.6 -

ziju. As- en bladconstructies zullen flexibel zijn. Hier moet nog onderzoek aan worden gedaan.

robuust zijn. De windturbines werken niet autonoom. Zij betrekken een
hoeveelheid blindvermogen uit het net en worden voornamelijk decentraal
toegepast.

Toepasslngsgebieden
De toepassingsgebieden van verschillende afmetlngen windturbines worden
weergegeven in Tabel 2.

Grote middelgrote windturbine
Deze windturbine (~ 20-30 meter) wordt voornamelijk toegepa~t hij industrie, bedrijven en instellingen en centraal in wind-energieparken
van elektriciteitsbedrijven. De beschrijving van de voorgaande afmeting

Windturbine

Meter

Agrarisch

Gebouw +

Industrie

X

X

X

X

X

X

X

X

Woning

windturbine (kleine middelgrote) geldt ook voor deze windturblne met
dien verstande dat voornamelijk in deze groep de stap wordt gemaakt

kleine

i- 4

naar een synchrone generator met een gelijkspanningstussentrap en een

grotere kleine

4-10

mutator. Er wordt dan gewerkt bij variabel toerental. Yermogensregeling

kleine middelgrote 10-20

vindt dan plaats door actieve hladhoekverstelling en elektrische regel-

grote middelgrote 20-30

systemen. De windturbine werkt niet autonoom. Ze zijn netgekoppeld en

kleinere grote

worden decentraal en centraal toegepast. In 1986 komen 18 van deze

grote

X

30-50
~ 50

windturhines in bedrijf in het windpark te Sexbierum.

Tabel 2.: Toepassingsgebleden windturbines.

Ook hier een onderverdeling naar klein en groot. Van beide kan gezegd
worden dat deze nog in ontwikkeling zijn. In het buitenland staan een
aantal prototypen. Veel daarvan hebben met ernstige problemen te kampen. Het stadium van ontwerp- en aanloopprohlemen is zeker nog niet
achter de rug en de verwachting dat er in de komende jaren grote aantallen geproduceerd en geplaatst gaan worden is laag. De opstelling zal
plaats vinden in wind-energieparken~ maar door de problemen die schaalvergrotlng opleveren~ is het moeilljk een aanvang van de serieproduktie

De meest waars~hijnlijke toepassingsgebieden van de kleine mlddelgrote
wlndturbine zijn:
- de agrarische sector in de kustprovincies (landbouwbedrijven, tuinders, veeteeltbedrijven, zuivelfabrieken en koel- en droogbedrijyen);
- continubedrijven met gunstige ligging (bijvoorbeeld aan de westelijke
stadsranden);
sport- en recreatievoorzieningen (zwembaden, sporthallen~ camplngs);

te schatten. Hierover is dan op dit moment weinig relevants op te merk-

- groepen woningen dicht bij de kust.

en,

De meest waarschijnlijke toepassingsgebieden van de grote middelgrote

Wat betreft de kleinere grote windturbine (~ 30-50) kan gezegd worden

wlndturbines zijn:

dat medio 1985 een prototype met een rotordiameter van 45 meter geplaatst gaat worden voor de PEN in Medemblik. De ontwikkeling van een

- in energieparken door elektriciteitsbedrijven.

- individuele eenheden bij industrie, bedrijven en instellingen;

windturbine met een rotordiameter van 80 meter zal binnenkort van start
gaan. Alvorens uitspraken hierover te gaan doen, moeten de komende
ontwikkelingen worden afgewacht. De toegepaste techniek zal geavanceerd

Toekomstige ontwikkelingen
In de huidige situatie (1984) is toepassen van windenergie met subsidie

(40%) in een aantal speciale gevallen rendabel en in een groter aantal

terwijl tevens de grote m~te van overdimensionerlng moet worden teruggebranht. Bij de definitie van de relevante technieken!eases en in de
paragraaf toekomstige ontwikkeling bij de ~ase-rapportages wordt hier
verder op ingegaan.

Definitie relevan~e technieken]cases
Gekozen wordt voor wlnd~urbfnes met horfzontafe as. Deze worden vee!
toegepast omdat ze h~st~risch gezien gekend zijn, Deze hebben een ont-

Van de ontwikkeling en de bedrijfsvoering van kleinere grote windturbine~ (~ 30-50 m) zijn nog weinig betrouwb~re ervaringsgegevens bekend.
Het is dan ook zeer moeilijk betrouwbare gegevens hierover te verzamelen. Het ligt in de bedoeling een molen met een ro~ordiamet~r van 45
meter te realiseren voor de PEN in Medembllk. Van het gedrag en van de
ontwikkeling van grote windturblnes (~ 50 m) valt nog weinig mede te
delen.

Een algemene bep~rking die gemaakt is, is dat alleen gekeken wordt naar

motoren in generatorbedrijf. Bij de behandeling van de case~ wordt hier

2. Windturblne rotordiameter 30 meter.
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Techniek: WINDENERGIE

systeem dat daardoor overgedimensioneerd ~oet worden.

Case 1

Door de grote veranderingen in de laatste tiental Jaren in de agra-

: Windturbine~ rotordiameter 16 meter

De hierna volgende rapportage handelt over de case: Opwekking van elektriciteit in de agraris~he sector, de industrie en bij diensten en

rische sector is het energleverbrnlk in die sector enorm toegenomen.
Deze toename in het energleverbrulk is vooral het gevolg van de produk-

woonhuizen met een wind~urbine met horizontale as, met een rotordia-

tle-lnvestering en de mechanisatie. In de Intensleve veehouderij wordt
een groot aandeel van de energiekosten (gas~ olie en elektriciteit)

meter van 16 meter en een asynchrone generator met een vermogen van 60

gevormd door elektrlciteltskosten, Een groot gedeelte hiervan kan door

kW.

wlndturblnes worden geleverd. Hetzelfde geldt voor de tulnbouw al is

i-I. BESPARINGSTECHIEK

Hier zou een warmte-molen toegepast kunnen worden. Zulvelfabrleken,
koel- es droogbedrljven kunnen ook van windenergie gebruik maken.

Er is sprake van een windturhine met horizontale ~s, met de rotor aan

geaccepteerd, werden daar aanvankelijk de meeste windturbin~s geplaatst, De genoemde kleine middelgrote wi~dturblne blijkt in deze

de kant waar de wind vasdaan komt. Deze wekt elektriciteit op voor
toepasslngen in verschlilende sectoren. Als generetor wordt gebruik
gemaakt va~ een asyn¢hrone motor in ge~e~atorbedr~jf. Dit houdt een
aantal beperkingen in op het gebied van effici~ntle en hedrijfsvoerlng
maar b~edt een lage kos~prijs en een eenvoudig apparaat.

wordt nog de rloolzulveringslnstallatle genoemd.
1-1.2. Alternatieve moselijkheden
De benodlgde elektriciteit kan bij de elektricitei~sbedrijven worden
ingekocht. Er is dan ook geen sprake van energiebesparlng, hoogstens
van brandstofbesparing en later misschien vermogensbesparing. In het
kader vsn diversificatie en milieu kan men spreken van een "andersoortige" besparing.

1-1.3. Toekomstise ontwikkelingen 1990-2000

De eerste verbetering die aangebrscht kan worden is het benotten van
speciale asynchrone generatoren is plaats van een ~synchroRe motor in
Fisuur I-i.i.: Netgekoppelde windturbine
Het systeem is eenvoudig en sterk en wordt bedreven bij constant toerental. Dit heeft als bezwaar dat veranderingen van het windvermogen
direkt worden doorgegeven aan de as-tandwielkast en het elektrisch

wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van een synchrone machine met
gelijkstroom tussentrap en een mutator. Een hogere kostpriJs maakt het
invoeren ervan niet eenvoudig, vooral ook omdat er nog wat problemen
bijkomeno De opbrengstverbetering is nog niet zonder meer aan te geven.
Misschien is hier door lichtere constructies (tandwielkasten) nog een

Het hoofdstuk rentahiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde
en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen~ besparlngen

rendementsverbetering te gehalen. Een nog te onderzoeken probleem is,
dat bij calamitei~en (uitvallen van het net) grote koppelstoten van wel

en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaandulding worden berekend op basis van het huidige priJspeil (1984) voor de investering en rekening houdend met de energieprijsontwikkeling vanaf 1990

zesmaal de normale waarde kunnen ontstaan. In windmolenparken wordt

(zie rapportage rentabiliteit).

voor deze optie gekozen, omdat bij het uitvallen van het net nog doorgedraaid kan worden. Doordat een aantal molens op één systeem kan

i-2.1. Investeringen

worden aangesloten, zijn de extra kosten hiervoor lager.
De totale investering voor een geplamtste en aan het net gekoppelde
1-1.4. Enersetisch in-/output schema

windturbine van de onderzochte afmeting blijft in zekere mate afhankelijk van de toepassing. In het bij de literatuurverwijzing aangegeven

De bedrijfstijd van genoemde windturbine is maximaal 2500 uur per jaar

"DEO-rapport" wordt voor bedoelde molen een prijs van f. 140.000 ge-

in windrijke (kust)gebieden met een gemiddelde windsnelheid over een
jaar gemeten op I0 m hoogte tussen 5,5 en 6,2 m/sec.

noemd. Het betreft een compleet geplaatste molen inclusief fundering en

De energleopbrengst per jaar voor deze afmeting windturbine is vanzelfsprekend afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Hierbij wordt
gedacht aan de ligging en hoedanigheden van de omgeving. Wordt deze
gedeflnieerd als een windrijk kustgebied met bouwland met een laag
gewas en weinig verspreide obstakels op vrij grote onderlinge afstand
en niet in een windmolenpark, dan betekent dat een gemiddelde windsnelheid over een jaar gemeten op I0 meter hoogte van 5~7 m/s en een ruw-

heiwerk en netaansluiting. In het rapport "Kostprijs van enige energietechnieken" (ESC-27) wordt voor een zelfde soort molen f. 151.500 opgegeven. Aan de hand van informatie ingewonnen hij fabrikanten en molengebruikers blijkt de prijs medio 1984 meer in de richting van het
laatstgenoemde bedrag te gaan (zie leveringskarakteristiek).
De investeringsopgave voor onderstaande molen wordt dus als volgt:
Rotordiameter
= 16 m
Ashoogte
= 20 m

heidsklasse 4.
Dit resulteert in de volgende specificatie:

Vermogen

Rotordiameter
Ashoogte

Investering

=
=

60 kW
f. 152.000.

=

16 m

In deze prijsis begrepen f. 5000 voor de fundering, f. 5000 voor het

20 m
60 kW

heiwerk en f.1500 voor de netaansluiting. Alles exclusief BTW en zon-

Vermogen

=
=

0pbrengst

=

109.000 kWh/jr

Deze opbrengst

is via fagrieksgegevens gerekend inclusief 10% verliezen

voor stilstand,

der rekening te houden met subsidies in guldens 1984.

1-2.2. Besparingen

scheve aanstroming en regelverliezen.
Zoals in Paragraaf 1-1.4 is aangegeven, zal de molen in de gegeven

Uit het eerder

genoemde bestand van ervaringsgegevens van geplaatste

windmolens blijkt

dat dit haalbaar is.

omstandigheden 109.000 kWh per jaar leveren. Het eigen gebruik van de
molen is nihil.
Bij de berekening van de besparingen moet rekening worden gehouden met
het nader vast te stellen tarief voor terugleverlng en verdringing van

- 12.16 -

De gemiddelde totale kosten bedragen f. 21.280 per ~aar, waarvan:

De exploitatlelasten bestaas voor deze wlndturblne uit onderhouds- es
verzekeringskosten. Aangezien deze molens voornamelijk individueel

Jaar

Kapitaal

Exploit.

Energie

Totaal

Besparing

Saldo

G~ldens (1984)
1990

19.680

1.600

eihil

21.280

22.490

1.170

1-3. POT~NTIgEL
1-3.1. Theoretische mogeliSkheden
Gemld ¯ 19.680

1.600

nihil

21.280

24.610

3.330

Potentieel-schatt~ngen kunnen gebaseerd zlJn op het gevoerde overhe£ds-

Het Nationaal OnderzoekprogrammaWindenergle geeft de volgende verwachting voor het jaar 2000:

1-3.3. Te realiseren m~elijkheden i@90-2000

- aan middelgrote windturbines (in hun definitie ~ 10-50 m) een totaal-

Als de windturbine met een rotordlameter van 16 meter de rol speelt van

vermogen van 450 MW;
- aan grote wi~dturhlnes (in hun definitie @ groter dan 50 m) een to-

middelgrote windmolen in het voorstel van de AER, ~etekent dit een

taal vermogen van 1500 ~ 2000 MW.

schatting op basis van mogelijke inzet in het elektriclteltsnet van
15o000 molens va~ 16 meter en 60 kW.
De schatting op basis van economische haalbaarheid, die gedaan werd
door de NEOM en die gebaseerd is op de huidige situatie met als tijdshorizon 1990, is 8000 molens met een rotordiameter van 8 tot 16 meter.
De NEOM hanteert tevens een zeer va~ kwaliteltsfaetoren, waardoor het
aantal daalt tot 1250. Variaties van gevoelige grootheden leidt tot
s~hommelingen van het aantal tussen 70 en 3900 stuks. Voor de periode
1990-2000 wordt er in dit rapport van uitgegaan, dat deze laatste zeer
niet toegepast behoeft te worden door verbeteri~g van de situatie. De
te realiseren mogelijkheden door de periode 1990-2000 wordt zo bepaald
op 8000 stuks molens van 16 meter. Er is daarbij van uitgegaan, dat de
wlndturbine-industrie zonder kleerseheuren door de huidige moeilijke
periode heen komt. Dit kan aanvankelijk misschien niet op eigen kracht
gesehleden door het produceren van een molen met een betere kostprljs/
prestat~everhouding. Deze tijdelijke moeiliJkheid, in samenhang met de
wens te komen tot diversificatie in de te benutten energievorme~, zou
kunnen leiden in de richting van ondersteuning in de vorm van subsidie

1-4. LEVERINGSKARAKTERIDTIEK
In dit hoofdstuk wordt ~astgesteld wat voor de behandelde case de aan1-3.2. Bepalende factoren voor realisatie

delen in de investering zijn, onderverdeeld naar de volgende kenmerken:
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Nederlandse industrie zijn geringer omdat de financiële steun die de
Deense industrie geboden wordt groter is. Daardoor is de concurrentie
zwaar. Toekomstige mogelijkheden k~nne~ slechts ontwikkeld worden op
Posten

Totaal
hedra~

1984

guldens (%)

Ontwerpen*

Binnenlandse
toelevering

Buitenlandse
toeleveri~g

guldens (%)

guldens (%)

1.500 (I,0)

Begegeiding
Bouwkundlge**

I0.000 (6~6)

Werkzaambeden
Outillage***

134.500 (88,5)

Totaal

152.000 (i00)

107.600 (71)

26.900 (18)

1-5. MA~KTVER~0UDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN
In 1983284 is een stagnatie op de Nederlandse markt ontstaan. Dit wordt

basis van een gezonde ~ndustrie.

ENERE~E ST~D~E CENTRUM
KABAKTEBIEERINO ENEREIE INVESTERINEEN
TECHNIEK

TYPE

: WINDENERGIE
~ WINDTURB~NE~ ROTOR 16 METER

CASE: IE,I

%2 F 4~81M3 AE BESPAARD
LEVENEDUUR: 10 JR
8 PRC; EEMID, NINST~ F 3330 /OR

VOOR UIT~~ANOSPUNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT

Techniek: WINDENERGIE
Case 2 : Windturhine, rotordiameter 30 meter

systeem die da~rdoor overgedimensioneerd moeten worden.
In verband met de afmeting zullen genoemde windturblnes voornamelijk
toegepast worden in de industrie en bij de dienstensector. Dit ook in

De hierna volgende rapportage handelt over de case: Opwekking van elektriciteit in de industrie en bij de diensten met een windturbine met

verband met het feit dat voor deze windturbine de hoogspanningsruimte

horizontale as, met een rotordiameter van 30 meter en een asynchrone

moet worden uitgebreid, wat zal leiden tot aanzienlijk hogere aanslultingskosten. Landschappelijk gezien laten wlndturbines van deze afme-

generator met een vermogen van 300 kW.
ting zich waarschijnlijk beter inpassen in industriegebieden en wind2-1. BESPARINGSTECHIEK
2-1.1. Techniekbeschrijving

energieparken dan in landelijke gebleden. Problemen met vogeltrek en
vogelbroedplaatsen worden dan voorkomen. Toepassingsmogelijkheden kunnen worden gevonden in de kleinere industrie, groot- en detailhandel,
kantoren en grote winkels. Enige praktijkvoorbeelden zijn te vinden bij
koel- en vrieshuizen en nutsbedrijven. Een belangrijke toepassing is
het binnenkort door de elektriciteitsbedrlJven op te zetten windenergiepark in Sexbier~.

gemaakt een asynchrone motor in generatorbedrijf. Dit houdt een aantal
beperkingen in op het gebied van efficiëntie en bedrijf maar biedt een
lage kostprijs en een eenvoudig apparaat.

2-1.2. Alternatieve mogelijkheden
De benodigde elektriciteit kan hij de elektriciteitsbedrijven worden
ingekocht. Er is dan ook geen sprake van energiebesparing, hoogstens
van brandstofbesparing en later misschien vermogensbesparing. In het
kader van diversificatie en milieu kan men spreken van een "andersoortige" besparing.
2-1.3. Toekomstige ontwikkelingen 1990-2000
Verbeteringen zullen worden aangebraeht in de vorm van een speciale.
asynchrone generator in plaats van een asynchrone motor in oversynchroon bedrijf. Een ontwikkeling in de richting van een asynchrone
machine met hoge-sliprotor als elektrisch eonversiesysteem zal zich
aandienen. De direkte overdracht van windfluctuatles op de onderdelen
kan hierdoor afgezwakt worden. Bij deze afmeting zal uitgebreid onderzocht worden of het afvlakken van koppelfluctuatles middels toerenva-

Figuur 2-1.1.: Windenergiepark

riatie met behulp van een synchrone machine met gelijkstroom tussentrap
en een mutator mogelijkheden biedt om een zachte koppeling tot stand te

Het systeem is eenvoudig en sterk en wordt bedreven bij constant toer-

brengen met het openbare net. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een

ental. Dit heeft als bezwaar dat veranderingen van het windvermogen

geavanceerde elektrisch systeem en een bladverstelinrichting. Reeds nu

direkt worden doorgegeven aan de as-tandwielkast en het elektrisch

is bekend dit asn het beoogde doel kan worden voldaan, maar een hogere

(zie rapportage rentabiliteit).

kostpriJs maken het invoeren niet eenvoudig. Dit omdat naar een prijsreduktle van wel 25% zal moeten worden toegewerkt om windenergie alge-

2-2.1. Investeringen

meen rendabel te maken. De te verwachten opbrengstverbeterlng is op dit
moment nog nog nlet precies bekend. Bij deze ontwikkeling zijn lichtere
constructles mogelijk (tandwlelkasten) die een rendementsverbeterlng

De totale investering voor een geplaatste en aan het net gekoppelde

kunnen opleveren. Een nog te onderzoeken probleem is, dat bij calami-

lijk van de plaats en de toepassing- In het bij de llteratuurverwij-

teiten (ultvallen van het net) grote koppelstoten van wel zesmaal de

zingen aangegeven "DEO-rapport" wordt voor bedoelde molen een prijs van

~ormale waarde kunnen ontstaan met alle gevolgen van dien.

f. 825.000 genoemd. Het betreft een compleet geplaatste molen inclusief

windturblne van de onderzochte afmeting blijft in zekere mate afhanke-

fundering en heiwerk en netaansluitings- In het rapport "Kostprijs van

2-1.4. Energetisch in-/out~ut schema

enige energietechnieken" (ESg 27) wordt voor een zelfde soort molen

De bedrijfstijd van genoemde windturbine is maximaal 2500 uur per jaar

waarvan een prijs van f. 42.000 wordt opgegeven. Op basis van prijsop-

in windrljke (kust)gehleden met een gemiddelde windsnelheid over een
jaar gemeten op i0 m hoogte tussen 5,5 en 6,2 m/sec.

gave hij fabrikanten ontstaat het volgende overzicht voor een molen

De energieophre~gst per jaar voor deze afmeting windturbine is vanzelf-

Rotordiameter

sprekend afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Daarbij wordt

Ashoogte

gedacht aan de llgging en hoedanigheden van de omgeving° Wordt deze
gedeflneerd als een windriJk kustgebied met bouwland met een laag gewas

Vermogen

= 300 kW

Investering

= f. 752.000.

f. 780.000 opgegeven. Dit zijn systemen met een zogenaamde mutator,

en weinig verspreide obstakels op vrij grote onderlinge afstand, niet
geplaatst in een windmolenpark, dan betekent dat een gemiddelde wind-

zonder mutator.

30 m
35 m

In deze prijsis begrepen f. 35.000 voor de bouwkundige werkzaamheden
en f. 2500 voor de netaansluiting- Alles exclusief BTW en zonder reke-

snelheid over een jaar gemeten op I0 meter hoogte van 5,7 m/s en een
ruwheldsklasse 4.

ning te houden met subsidies in guldens 1984. Indien een synchrone

Dit resulteert fn de volgende specificatie:
Rotordiameter
30 m

ring van f. 42.000.

Ashoogte
Vermogen
Opbrengst

35 m
= 300 kW
= 566.000 kWh/jr.

generator met mutator wordt toegepast betekent dit een extra investe-

2-2.2. Besparingen

Deze opbrengst is via fabrieksgegevens berekend inclusief 10% verliezen

Zoals in Paragraaf 2-1.4 is aangegeven, zal de molen in de gegeven
omstandigheden 566.000 kWh per jaar leveren. Het eigen gebruik van de

voor stilstand, scheve aanstroming en regelverliezen.

molen is nihil.

2-2. RENTABILITEIT

Bij de berekening van de besparlngen moet rekening worden gehouden met
het nader vast te stellen tarief voor teruglevering en verdringing van
ingekoehte elektriciteit tegen dag- en nachttarief.

Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde
en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen~ hesparlngen
en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding worden berekend op basis van het huidige priJspeil (1984) voor de investering en rekening houdend met de energieprijsontwikkeling vanaf 1990

2-2.3. Exploitatielasten
De exploltatielasten bestaan voor deze windturbine uit onderhouds- en
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verzekerlngskosten bij gndivldueel gebruik. De opgave van de fabrlkansen is volgens het "D~O-rapport« f. 5830. Bij bedrijven ~n in wind-

dat 1995 het eerste Jaar ls met een positief :esultaat. Op basis van
gegevens in Tabel 2-2.4 kan de kasstroom (voor flnancler~ngskosten)

parken zal daar ook nog bedlenlngskosten bljkomen in de orde van 2 ~ 3%

worden berekend. In de eerste twee jaar bedraagt zij respeetlevelljk

van de Investeringen.

f. 86.430 en f. 88.920. Er kan nu eenvoudlg worden ingezlen dat de
totale Investering van f. 752.500 I~ ongeveer 8 jaar kan worden terug-

2-2.4. Rentablliteitsaanduldin~g

verdiend. De interne rent~voet is p~sitlef; circa 5%.

81j de keuze van de prijspaden is ultge8aan van het tarlef voor

Wanneer een investerlngspremle van ~5% wordt ingecalculeerd daalt de

gr~otgebruikers.

terugverdlentijd tot omstreeks 7 jaar, terwijl de interne rentevoet
stijgt tot circa 8%.

Tabel i-2.4 geeft een overzfcht van kosten, opbrengsten en winst aan
het begin en aan het einde van de economische levensduur (I0 jaar) van

De hier berekende re~tabilitei~saanduiding betreft een z.g. basis-ren-

de wlndturbine.

tabiliteit uitgaande van 100% benuttlng van de geldende dag-elektriciteitstarieven. Naast de invloed van investeringspremies in positieve

Jaar

Kapitaal

--Kosten-E~plolt~

Energle

Totaal

O~brengst
Eesparing

Winst
Saldo

Guldens (1984)
1990

97°450

~.830

nihil

103.280

92.260

- 11.020

1991

97.450

5-83D

nihil

i03.280

94.750

-

1995

97.450

5.830

nihil

103.280

104.710

+ 1.430

1999

97~450

5-830

nihil

103.280

114.670

+ 11.390

2-3. POTENTIEEL

8.530

Tabel 2-2,4.: Kosten, opbrengst en winst
De gemiddelde totale lasten bedragen f. i03.280 per jaar, waarvan:
- kapitaalslasten (afschrijvin8 e~ rente) : 94%
- exploitatie (bediening en onderhoud)
: 6%
- energiekosten
: nihil
De gemiddelde ~otale opbrengst bedraagt f. 103.460 per jaar e~ wordt
gerealiseerd door besparing op elektrlclteftskosten.
Daar de totale opbrengst de kosten juist overtreffen resulteert een
minlmale gemiddelde winst van f. 180 per jaar. In de tabel is te zien

2-3.1. Theoretlsche mogel~jkheden
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van 1600 MW;
- aan wlndturbines die andere vormen v~n energie opwekken dan elektricltelt een totaalvermogen van 600 ~ 700 MW.

2-4. LEVERINGSKAI~TERISTIEK

In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de case de aandelen in de

Een fasering van voorgaande voorstellen wordt voorgeBteld door
SEP/KEMA. In verband met inpasbaarheid in het net is hun voorstel i000
MW en dan door naar 2000 MW.

investering zijn, onderverdeeld naar de volgende kenmerken:
- ontwerp;
- bouwkundige werkzaamheden;
- levering outillage;

2-3.2. Bepalende factoren voor realisatie
Bepalende factoren zijn kostprijs en betrouwbaarheid. Voor veel toepasslngen is de kostprijs nog te hoog. Of de verlaging in kostprijs

de post fabricage en assemblage door de leverende firma. Van de voor de

gezocht moet worden in verbeterde ontwerpen of het verheteren van bestaande ontwerpen valt moeilijk te beantwoorden. In het laatste geval

assemblage benodigde inkoop c.q. toelevering wordt het direkte
impor~aandeel opgegeven.

kan vaak proefondervindelijk iets meer gezegd worden over de hetrouwbaarheid. Onderhouds- en verzekeringskosten zijn daar van afhankelijk.
Serieproduktie zal zo snel mogelijk moeten starten.

Posten

Totaal
bedrag

2-3.3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000

guldens (%)
1984

realiseren windmolenpark moet in 1986 gereed zijn. Als er vanuit wordt

Ontwerpen*
Begeleiding
Bouwkundige**
Werkzaamheden
Outillage***
Montage

677.500 (90,0)
35,000 (4,7)

gegaan, dat tot 1990 één windmolenpark van 50 windturbines met een

Totaal

752.500

De prognoses van het N.O.W. en van de AER, omgerekend naar 300 kW
molens, leiden tot een aantal rond de 5000 molens van 300 kW. Over~~e
realisatie daarvan valt moeilijk inzicht te krijgen. Het eerste te

Binnenla~dse
toelevering
guldens (%)
1984

Buitenlandse
toelevering
guldens (%)
1984

i0.000 (1,3)
30.000 (4,0)
542.000 (72)

135o500 (18)

generatorvermogen van 300 kW per jaar gereed zou komen en van 1990 tot
2000 twee van deze parken per jaar, dan staan er in het jaar 2000 rond

Ontwerp en begeleiding met betrekking tot plaatsbepaling en uit~er-

de 1200 molens met een totaalvermogen van 360 MW. Realisatie daarvan is

king hiervan ("site").

al een hele opgave. Als in de zelfde tijd voor toepassingen fn de dn-

**

Bouwkundige werkzaamheden omvatten fundatie en heiwerk, aangenomen

dustrie tien procent van het bruto potentieel, da~ in de NEOM publika-

wordt dat niet alleen met een fundatieplaa~ gewerkt kan worden.

tic voor de industrie bepaald werd, gerealiseerd zou worden met molens

Deze kosten zijn sterk plaatsafhankelijk. Waarden als f. 28.000 en

van 300 kW betekent dat ongeveer 1300 windturbines. De laatste schatting is nogal arbitrair. Voor de periode 1990-2000 zal worden uitgegaan

f. 35.000 worden gehanteerd.
*** In o~tillage is opgenomen een bedrag van f. 2500 voor netkoppeling.

van een te realiseren aantal van 1750 windturbines met een rotordiame-

Dit is in he~ gunstlgste geval. Er bestaat een grote kans dat in

ter van 30 m en een generatorvermogen van 300 kW.

verband met de omstandigheden deze kosten hoger kunnen uitvallen,
In outillage is een bedrag van f. i0.000 voor ’t computergedeelte
van de besturing.
Tabel 2-4.: Leveringskarakteristiek windturbine met rotordiameter 30 m
met een asynchrone generator met een vermogen van 300 kW
zonder mutator.

In 1983/84 is een stagnatie op de Nederlandse markt ontstaan. Dit wordt
veroorzaakt doordat de energieprijs minder snel stijgt dan verwacht

TYPE

: WINDTURBINE, ROTOR 30 METER

CASE: 12.2

werd en de kostp~ijs bij de huidige wijze van produceren nog hoog is.
Hierdoor zijn nog maar een heperk~ aantal toepassingen met de huidige

UNIT-5R~UTTE~ ROTORDIAMETER ~0 METER| VERMUGE~ 300 KW

£NER~I£BESP,: 566.000 KWH

INVESTER~NG : F 752.500
GXPLOITATIE : F 5830

$2 F 4,7/M3 A£ BES~AARD
L£VENSDUUR~ 10 JR

RENTABIL, % : TVT: B ~R; IRV~ ~ PRC~ 5{MIDDEL~E WINST: F 180 /~R
MARKT

REALISAT%E { 1750 STUKS
LEVERIN~
BOUWKUNDIB : 4 PRE FUNDATIE
OUTILLABE ~L: 72 PRE

MARKT: F 1300 MLN
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ENERGIE STUDIE CENTRUM

INVESTEREN IN ENERGIEKOSTENBESPARING

Detailrapportage bij het onderzoek naar de
leveranties door het Nederlandse bedrijfsleven

Techniek : ZONNE-ENERGIE
Rapporteur: D. Gerbers

Inhoud

Selectie van de cases
Case i: Zonneboiler met vlakke plaat collector in woningen
Case 2: Zonneboiler met geëvacueerde buscollector
Case 3: Ruimteverwarming met luchtcollector

Gebaseerd op informatie 1984/85
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INLEIDING

Deze detail-projeetrapportage beschrijft de bevindingen met betrekking
tot de techniek "Zonne-energie". De rapportage maakt deel uit van de
projectrapportage in het kader van het project IEB: Investeren in energiekostenbesparing zoals door het Energie Studie Centrum is uitgevoerd.
Het hoofdstuk Selectie van de cases geeft een beeld van het keuzeproces
dat is doorlopen, om te komen tot de definitie van de nader te onderzoeken eases hij de techniek zonne-energie.
De onderzoeksresultaten van deze cases zijn in deze detailrapportage
opgenomen in de hoofdstukken: - Besparingstechniek
- Rentabiliteit
- Potentieel
- Leveringskarakteristiek
- Marktverhoudingen en toekomstige mogelijkheden
De rapportage van de case wordt afgesloten met een doeumentatieblad,
met een samenvatting van de karakterisering van de energie-investering.

word~ is afhankelijk van de stralingsintensitei~. Bij een loodrecht op
bij onbewolk~e heme~ circa 850 W/m2 in december tot circa i000 W/m2 in
juli. Deze ~~rmte kan passief of ~~tief worden benut.
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Toepassingsgebieden
In de agrarische sector~ met name in de veehouderij, bestaan door de

serieproduktie.
Vooral de ontwlkkelln~ van ~egvakueerde bulscollectoren, waarvan de
prijs nu nog hoger llgt dan bij vergelijkbare sysbemen biedt goede
mogelijkheden tot serleproduktie.
Definitie relevante technieken

gehele jaar in fokzeug- en pluimveebedrijven in de s~allen en hokken.

Uit het overzicht van de toepassingsgebieden en de overweging ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen kunnen de volgende cases worden

Bij landbouw5edrijven bestaan er mogelijkheden voor droging met eenvou-

gedefiniëerd:

Het Is duidelijk dat in de sector woningen een aanzienlijk potentieel

I. Zonneboiler met vlakke plaat collector in de v~ehouderij.
2. Zonneboiler met vlakke plaatcollector in wonin~en.
3. Zwembadverwarmlngo

liteit brengen.

kwekerijen.

Toekomstige ontwikkelingen
Aangezien de rentabiliteit van de zonne-energlesystemen nog onvoldoende
is, laten de ontwikkelingen zich moeilijk voorspellen. Doorvoering va~
systeemvereenvoudiglngen van een zonneboiler zal de prijs aanz~enlljk

- 13.7 -
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Techniek: ZONNE-ENERGIE
Case I : Zonneboiler met vlakke pleat collector in de veehouderij
De hierna volgende rapportage handelt over de bereiding van heet tapwater ($0 ~g) voor het oplo~sen van melkpoeder voor het drinken van mestkal~eren en ~oo~ het reinigen ~an de apparatuur op een kalvermesterij.

I-i.

gESPARINGSTECHIEK

Zoals uit Figuur i-ioi hlijkt, moet deze zonneboiler gezien worden als
~oorverwarmlngss~steem ~oor de heet tapwatervoorziening (80 ~C). Bij

de gewenste geb~uikstemperatuur. Het systeem bestaat uit een aanta!
zonne¢ollectoren met een ~otaal oppervlak van IO0 m2, een leidlngset,
een opslagvat met een inhoud van 5 m3, een circulatiepomp en uit regel-

1-1.2. Alternatieve moseli~kheden

Een al=ern~tieve mogelijkheid (tevens de referentie) voor het bereiden
van heet water is het gebruik van een gasgestookte conventionele warm~ I-i.i.: Principe van een zonneboiler voor een kalvermesterlj

tapwatervoorziening. He£ in deze rappor=age gehan£eerde rendement voor
deze apparatuur is 60% op onderwaarde. Er bestaat moderne apparatuur

- 13,9 -
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van gemiddeld 70 procent.

verbruik) geeft een jaarlijkse besparing (1985) van f. 3370.

1-1.3. Toekomstige ontwikkelingen 1990-2000

1-2.3. Exploitatielasten

Ook hier is een ontwikkeling in de richting van collectoren met een

De bedieningskosten zijn f. 50 per jaar, de onderhoudskosten f. I00 per

hoger rendement. Rendementsverbetering van 20% wordt mogelijk geacht.

jaar.

Kostprijsverlaging moet onder andere komen van serieproduktie. Fabrikanten geven aan dat bij een produktie van meer dan I00 stuks reeds een
kostprijsverlaging mogelijk is van 30%, Door vereenvoudiging van het

1-2.4. Rentabiliteltsaanduiding

systeem zullen de installatiekosten dalen.

Bij de keuze van de prijspaden is uitgeEaan van het tarief voor kleinverbruik.

1-1.4. Energetisch in-/output schema
De zonneboiler heeft een collectoroppervlak van 100 m2. De collector
opbrengst per m2 is 330 kWh/jr. De opbrengst van het systeem is 6250 m3

In Tabel 1-2.4 is een overzicht gegeven van kosten, opbrengst en winst
aan het begin en aan het eind van de economische levensduur (15 jaar)
van de installatie.

aardgas eq./jr. Het verbruik van de twee circulatiepompen van 75 Watt
elk wordt berekend op 150 kWh/jr.

Jaar

--Kosten-Kapitaal Exploit.

Energie

Opbrengst
Winst
TotaalBesparing Saldo

Guldens (1984)

I-2. RENTABILITEIT
1990

3.661

150

33

3.844

3.485

359

1991

3.661

150

34

3.845

3.597

248

2004

3.661

150

43

3.854

5.042

1.188

Gemid.

3.661

150

38

3.849

4.264

415

Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde
en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparingen
en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding worden berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investering en rekening houdend met de energieprijs-ontwikkeling vanaf 1990
(zie rapportage rentabiliteit).
Tabel 1-2.4.: Kosten, opbrengst en winst

1-2.1. Investering
Alle bedragen zijn exclusief BTW maar inclusief installatiekosten. Met

De gemiddelde totale kosten bedragen f. 3849 per jaar, waarvan:

subsidie is geen rekening gehouden. De investering voor beschreven

- kapitaalslasten (afschrijving en rente)
95%

installatie in 1984 bedraagt f. 38.000.

- exploitatie (bediening en onderhoud)

4%

- energiekosten (elektriciteit)

1%

1-2.2. Besparingen

De gemiddelde totale opbrengst bedraagt4264
f. per jaar en wordt gere-

De besparing, die met genoemde zonneboiler wordt behaald is 6250 m2

allseerd door besparing op aardgas. Zij overtreft de kosten zodat een
gemiddelde winst van f. 415 per jaar resulteert.

aardgas per jaar. De conventionele naverwarmer heeft een rendement van
60%. Toepassing van de zonneboiler in de veehouderij (categorie klein-

Op basis van de gegevens in Tabel 1-2.4 kan de kasstroom (voor finanrespeetievelljk f. 3302 en f. 3413. Op ee~voudige wijze k~n nu worden

I-3.1. Theoretische mogelijkheden
llet theoretisch besparingspotentieel is 125.000 GJ~h per Jaar. Het gaat
dus om ongeveer I000 kalvermes~erijen va~ beschreven afme=ing. Uit een

Pos~e~

Binnenlandse
toelevering

Totaal
bedrag
I000
gulden

%

1000
gulden

%

23.1BO

61

Buitenlandse
toeleverlng
I000
g~Lde~

Bepalende factoren zijn:
- Verlaging van investeringskosten door systeemvereenvoudlging es

1-1.3. Te realiseren mo~alljkheden 1990-2000

Totaal

3.g20

9

29.260

77

3.420

9

6.080

38.000

Tabel 1-4.: Leveringskarakteristiek complete inst~llatie.
Rekening houdefld met ongungtige llgging van collector daken en overige
ongunstige situaties bij zon~ewarmte-toepassisg wordt genoemd potentieel gecorrigeerd met een factor 0,7. Te realiseren zijn in deze pe-

%
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ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERSIE INVESTERINGEN
TECHNIEK
TYPE

: ZONNE-ENERGIE

BOILER VLAKKEPLAAT VEEHOUDERIa

CAEE~ i3,1

UNIT-SROOTTE: 100 M2 COLLECTOROPPERVLAK; 5 M30PELAOVAT
ENERSIE
IN-IOUTPUT : 6250 MS AE; BIJETOKEN 6250 M3
ENERSIEBEEP,: 6250 M3

EISEN GEBR: 150 KWH

ECONOMIE
INVESTERINS : F 38.000

F 6~I/M3

EXPLOITATIE : F 150

BEEPAARO

LEVENSOUUR: 15 JR

MARKT
POTENTIEEL

: 1000 INSTALLATIES

REALISATIE

: 350 INSTALLATIES

MARKT: F 13 MLN

LEVERINS
BOUWKUNÔIS

: 9 PRC

OUTILLASE NL: 61PRC
OUT. IMPORT : 16 PRO

INSTALLEREN : 14 PRC
TOEK~ MARKT : NEDERLANDS LEVERINOSAANDEEL CONSTANT

OPMERKINGEN

VOOR OITOANESPUNTEN ZIE RAPPORTASE RENTABILITEIT
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Techniek: ZONNE-ENERGIE

De zonnecollector bestaat uit een vlakke metaal- of kunststof plaat in

Case 2

sommige gevallen bedekt met een spectraal selectleve laag, waardoor

: Zonneboiler met vlakke plaat collector in woningen

zoveel mogelijk warmte wordt geabsorbeerd en zo weinig mogelijk

De hierna volgende rapportage handelt over de berelding van warmtapwater in woningen met behulp van een zonneboiler met vlakke plaat collec-

teruggestraald. Om de warmteverllezen te beperken wordt de absorber aan
de voorkant gelsoleerd me~ behulp van een afdekr~it van glas of
kunststof en aan de achterkant door middel van een laag isolatiemateriaal. Net collectoroppervlak bedraagt 3 à 4 m2. Het medium is een

2-1. BESPARINGSTECHIEK

waterachtige vloelstof of lucht. De inhoud van het opslagvat ligt
tussen de 120 en 150 liter.

2-1.1. Technlekbeschrijving
In Figuur g-l.l wordt het principe weergegeven van een zonneboiler met

2-1.2. Al~ernatieve mogelijkheden

naverwarming. Een zonneboiler moet worden gezien als een voorverwar-

Aiternatleve mogelijkheden voor het bereiden van warmwater met behulp

mingssysteem voor warmtapwatervoorziening. Het wordt aangesloten op een

van een zonneboiler zijn bestaande systemen als een gasgestookte CV-

naverwarmer, die bij onvoldoènde voorverwarming het tapwater op de

systeem in combinatie met een boiler~ een (modulerende) geiser en een

gewenste gebruikstemperatuur brengt. Het systeem bestaat uit een zonne-

gasgestookte- of elektrische boiler.

collector, leidingnet, een opslagvat en regelapparatuur.
2-1.3. Toekomstige ontwikkelingen 1990-2000

Er zijn ontwikkelingen in de richting van eollectoren met een hoger
rendement, Deze ontwikkeling gaat nog gepaard met een hogere prijs.
Aangezien verlaglng van deze prijs moet komen van serieproduktie valt
hier nog weinig over te zeggen~ omdat deze afhankelijk is van de toekomstlge ~rkt. De opbrengstverbeterlng zal tegen een aanvaardbare
prijs ~oeten geschleden.
Dallng van de investeringen va~ het gehele systeem zal moeten voortkomen uit systeem~ereenvoudiging. Door integratie van opslagvat, pomp,
regeling en beveillging zullen de installatiekosten dalen.
Het voorgaande is op basis van de huidige ontwikkeling. In september
1984 is een rapport ultgekomen~ dat uitvoerig de ontwikkeling van wat
genoemd wordt een tweede-generatie-zonne-verwarmingslnstallaties beschrijft. Dit is een in weze~ nieuw concept, gebaseerd Op de kennis die
er opgebouwd is van de mogelijkheden en problemen van de toepassing van

Figuur 2-1.1.: Principe van een zonneboiler met naverwarming

zonne-energie voor het verwarmen van warmtapwater en de verwarming van
ruimten. In dit concept kunnen deze beide vormen ge[ntegreerd worden
samen met een aantal passieve toepassingeo van zonne-energie, In dit
concept wordt eerder gedacht aan een collector oppervlak van i0 m3 dan
van 3 m2 en aan een opslagvat van 500 liter plaats van 150 liter.
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- 13.17 triciteit per j~ar.
2-1.4. Energetisch in-/out~ut sche~

2-2.3. Exploitatielasten
Uitgegaan wordt van een moderne zonneboiler met een collectoroppervlak
van 3 m2 en een opslagvat met een inhoud van 150 liter. Gedacht wordt

Voor bediening en onderhoud wordt 2 procent van de investeringen geno-

aan een indirect gesloten systeem met geforceerde circulatie en een

men of f. 50 per jaar.

waterachtige vloelstof als transportmedium.
De collectoropbrengst ontwikkelt zich in de richting van 400 kWh per m2

2-2.4. Rentabiliteitsaanduidin~

per jaar. Voor de opbrengst van het totale systeem wordt 1200 kWh per
jaar aangehouden. Het elektriciteitsverbrulk van een pomp van i0 W, die

Bij de keuze van de prijspaden is uitgegaan van het tarief voor klein-

1500 uur per jaar draait bedraagt 15 kWh.

verbruik.
In Tabel 2-2.4 is een overzicht gegeven van kosten, opbrengst en winst

2-2. RENTABILITEIT

aan het begin en aan het eind van de economische levensduur (15 jaar)
van de installatie.

Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde
en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparingen
en de exploltatielasten. Hiermee P.en een rentabiliteitsaenduiding wor-

Jaar

--Kosten-ExploitKapitaal

den berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investe-

Energie

Totaal

Opbrengst
Besparing

Guldens (1984)

ring en rekening houdend met de energieprijsontwikkeling vanaf 1990
(zie rapportage rentabiliteit).

Winst
Saldo

1990

125

50

3

178

151

27
23

39

1991

125

50

3

178

155

2004

125

50

4

179

50

4

179

218
184

2-2.1. Investeringen
Alle bedragen zijn exclusief BTW en inclusief installatiekosten. Ook
met subsidies is geen rekening gehouden. De investering voor de in deze

Gemid.

125

5

case behandeld zonneboiler wordt in 1984 gesteld of f. 3350. Dit bedrag
geldt voor de nieuwhouwseetor. De verwachting van de begeleidingscom-

Tabel 2-2.4.: Kosten, opbrengst en winst

missie "Nationaal Onderzoekprogram~ Zonne-energie" is, dat dit bij een
produktie van i000 stuks per jaar in de komende jaren rond de f. 2000
zal komen te liggen. Begin 1990 stelt deze commissie, dat hij een produktie van i0.000 stuks per jaar een prijs van ongeveer f 1300 wordt
bereikt. De levensduur wordt gesteld op 20 jaar.

2-2.2. Besparingen

De gemiddelde totale kosten bedragen f. 179 per jaar, waarvan:
- kapitaalslasten (afsehrijving en rente) : 70%
: 28%
- exploitatie (bediening en onderhoud)
: 2%
- energiekosten (elektriciteit)
De gemiddelde totale opbrengst bedraagt f. 184 per jaar en wordt gerealiseerd door besparing op aardgas. De kosten worden hiermee net over-

De besparing, die met genoemde zonneboiler wordt bereikt is 1200 kWh

troffen, zodat een gemiddelde winst van f. 5 per jaar wordt he-

thermisch per jaar. Vergeleken met een modulerende gasgeiserrendement,
is dit een besparing van 270 m3 aardgasequivalenten per jaar. Vergele-

reikt.

ken met een elektrische boiler is dat een besparing van 1500 kWh elek-

Op basis van de gegevens in Tabel 2-2.4 kan de kass~room (voor flnancleringskoste~) worden berekend. In de eerste twee Jaar bedraag~ zij

- verlagen installat~ekosten door integratie van onderdelen (Doe-hetzelf);

respectievelijk ~. 96 en ~. IOS. Op eenvoudlge wijze kan nu worden
ingezien dat de ~otale investering van f. 1300 in omstreeks ID,6 jaar
zal worden terugverdiend. De interne rentevoe~ bedraagt 5,1%.
Wanneer een Investeringspre~le van 15% wordt Ingecalculee~d bedraagt de
terugverdlentijd 9,4 jaar en d~ interne rentevoet 7,4%.

2-3. POTENTIEEL
2-3.1. Theoretische mogelijkheden

* watervoerend systeem, collectoroppervlak 2~5 m2
Tabel 2-3.1.: Marktprognose

Bepalende factoren zijn:
- energleprljs;
- ve~lagen prijs door vereenvoudlglng;

2-i,3. Te reallseren~kheden 1990-2000

ENERGIE ~TUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERGIE INVESTERINöEN
Poster
jaar 1984

Totaal
~edreg
lO00
gulden

~

O~twerpen
begeleiding

300

9

Bouwkundige
werkzaamheden

200

6

1850

55

Outillage

Blnnenlandse
toelever~ng

Buitenlandse
toelever£ng

I000
gulden

%

i000
gulden

%

1250

37

600

18
ENERGIE

Totaal

3350

i00

£NERGIEB£GP,: 270 M3 AE

EIGEN O£BR: 15 KWH

Tabel 2-4.: Leveringskarakteristiek installatie.

2-5. MARKTVE~HOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN

INVESTERING ~ F 1300 $i

F 4,9/M3 AE BEGPAARD

EXPLOITATIg : F 50
RENTABIL.

LEVENGDUUR: 15 JR

TVT: 11JR; IRVI 5,1 PROf GEMIDDELDE WINST: F 5/JR

MARKT
PDTENTIEEL

450.000 EENHEDEN

REALISATIE

100.000 EENHEDEN

MARKT: F 130 MLN

LEVERIN5
BOUNKUNDIG t 6 PRE

OPMERKINGEN

11 TE VERWAgHEN INVE~TERING IN %990
(VOOR ALLEEN DE ZONNE-ENERGIE VOORZIENINGEN)

~ VOOR UITGANGSPüNTEN ZIE RAPPORTAGE RENTABILITEIT
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Techniek: ZONNE-ENERGIE

Door het ontbreken van ee~ intermedialre kringloop met warmtewisselaar
en een eparte wa~tebuffer blijven ook de totale systeemkosten beperkt.
In serie met de zo~ne-eol%ectorem wordt een ketel gepleatst, die ~et

Als o~derdeel van de delailTapportage zonne-energie wordt in deze rap-

name in het voorselzoen de resterende warmtevraag dekt.

portage de toepa~sing va~ zo~ne-¢okle=toren voor zwembadverwarming
uitgewerkt.
3-i. gESPARINGSTECHIEK

Naast de toepassdng van zonne-energie voor de verwarml~g van het zwembassin zijn er enkele concurrerende technieken. Het afdekken van het
pdngsverliezen geeft een geperklng van de warmtevraag van ca. 30%.

In zonnecollectoren wordt energie uit zonne-strallng gebruikt om het
water van een openlueht zwembad te verwarmen. In feite is hlerh~j
slechts sprake van versterk~ng van de rol die atmosferische straling

- HR CV-ketels of ¢onvent%onele ketels met rookgaseondensor of plateau-

In het ~Igemeen geldt, dat het seizoengebonden karakter van de warmtevraag nadelig werkt op de rendabele toepasslngsmogelijkheden van kapitaal intensieve besparingstechnieken. Oombl-baden, dat wil zeggen overdekte es openlscht~assins in ~án complex, verkeren wat dat betreft in

3-1.3. Toekomstige ontwikkelingen 1990-2000

laire opbouw gemakkelijk aan te passen zijn aan de specifieke omstan~
briceerde standaardprodukten is verdere kostendaling mogelijk, ook b~j

~iguur 3-i.i.: Schema zwembadverwarmlng met zonne-collectoren

* Zie ESC-WR-84-11
¯ * Zie detadlrapportage afstandsverwarmlng

13.25 -
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Met behulp van mcroprocessor gestuurde regelingen kan een verder geop-

3-2.1. Investeringen

timaliseerde bedrijfsvoerdng leiden tot extra besparingen. Mogelijk zal
in de toekomst overgegaan worden op zwembadverwarmfng uitslultend met

De totale kosten van de installatie bedragen f. 54.000 of f. 257 per m2

zonne-collectoren, in dat geval vervalt de ketelinstallatie. Wel dient

collector. Hierbij is ervan uitgegaan dat ingrijpende aanpassingen aan
het verwarmingssysteem niet nodig zijn.

rekening gehouden te worden met een korter seizoen, lagere watertemperaturen in het voorsei~oen e~ sterkere fluctuatles van de bassintempe-

3-2.2. Besparinge~n

ratuur. Een zekere mate van verlies aan comfort en wellicht daardoor
inkomsten derving, is dus het gevolg.

Voor de toepassing bij zwembaden wordt gerekend met de e~ergletarieven

3-1.4. Energetisch in-output schema

voor de categorie klelngebruik.
In 1985 geldt hiervoor een aardgasprijs van 59,3 ct/m3, zodat met het
in deze case uitgewerkte systeem per seizoen ca. f. 8895 wordt be-

Het verbruikskental voor openluchtzwembaden in Nederland, uitgedrukt in
m3 gas per m2 bassinoppervlak verteont een grote sprelding. Cijfers van
44 tot 138 worden genoemd. Als gemiddelde wordt veelal ca- 80 m3/m2

3-2.3. Exploitatlelasten

gehanteerd. De besparing varieert met de verhouding tussen het gelnstalleerde collectoroppervlak en het bassinoppervlak. Openluchtbaden
verschillen sterk in bassinoppervlak en -vorm, een gemiddelde grootte
is 1600 m2. De gegevens in deze rapportage hebben betrekking op een
kleiner had van 850 m2 met een verhruikskental van 41 m3/m2 waarbij

De onderhoudskosten van de installatie zijn geheel als meerkosten toe
te rekenen~ ze zi~n geraamd op 2% van de investeringskosten of fo ii00

reeds bassinafdekking is toegepast. Het ge~nstalleerd colle¢toroppervlak is 210 m2, wat leidt tot een hesparing van ca- 15.000 m3 gas per

3-2.4. Rentabiliteitsaanduiding

seizoen of 43%. Gezien de modulair~ opbouw kunnen de cijfers represen-

Bij de keuze van de priJspaden is uitgegaam van het tarief voor klein-

tatief geacht worden voor grotere hassins.
De besparing per m2 collectoroppervlak bedraagt 70 m3 a.e. Het extra

verbruik.

elektriciteitsverbruik is door het ontbreken van een aparte circulatie-

aan het hegln en a~n het eind van de economis¢he levensduur (I0 jaar)

pomp verwaarlooshaar.

van de verwarming~inatallatie,

In Tabel 3-2.4 is een overzicht gegeven van kosten, opbrengst en winst

3-2. RENTABILITEIT

Jaar

Kapitaal

--Kosten-Exploit.

Het hoofdstuk rentabiliteit behandelt achtereenvolgens de verzamelde
en/of berekende gegevens ten aanzien van de investeringen, besparinge~
en de exploitatielasten. Hiermee kan een rentabiliteitsaanduiding worden berekend op basis van het huidige prijspeil (1984) voor de investe-

Energie

Opbrengst
Besparlng

Winst
$~Ido

8.090

8.370

280
540

Totaal

Guldens (1984)
1990

6.990

I.i00

mihil

6.990

i. I00

nihil

8.090

8.630

6.990
1999
Gemid. 6.990

i.i00

nihil

8.090

10.770

nihil

8,090

9.570

1991

ring en rekening houdend met de energieprijsontwikkellng vanaf 1990
(zie rapportage rentabiliteit).
l.lO0

Tabel 3-2.4.: Kosten, opbrengst en winst

2.680
1.480

- 13.27 -

- 13.28 -

De gemiddelde totale kosten bedragen f. 8090 per jaar, waarvan:

3-3,3. Te realiseren mogelijkheden 1990-2000

- kapitaalslasten (afschrijvlng en rente) : 86%
- exploitstle (bediening en onderhoud)

: 14%

De gemiddelde totale opbrengst bedraagt f. 9570 per jaar en wordt gereallseerd door besparing op aardgas. Zij overtreft de kosten, zodat een
gemiddelde winst van f. 14g0 per jaar resulteert.
Op basis van de gegevens in Tabel 3-2.4 kan de kasstroom (voor financierlngskosten) worden berekend. In de eerste twee jaar bedraagt zij
respectievelijk f. 7270 en f. 7530. ~envoudlg kan nu worden ingezien

Er bestaat een groot aantal alternatieve mogelijkheden, zie ook Paragraaf 3-1.2, die tezamen met het ruimteheslag als beperkende factor het
theoretisch potentieel verkleinen.
In de periode 1990-2000 zullen daardoor in maximaal 50% (schatting ESg)
van het aantal baden zonnecollectoren kunnen penetreren. Bovendien moet
er van ultgegaan worden dat bassin-afdekking in de meeste gevallen
gebruikt zal worden als eenvoudig en rendabel middel om de warmtevraag
te verminderen. Het colleetoroppervl~k per m2 bassin zal dan beperkt
blijven tot beneden de 0,4 m2/m2.
Indien conform het gehr~ikte voorbeeld een factor van 0,25 m2 collector
per m2 bassin wordt gehanteerd resul~eert:
150 baden met 1600 m2 à 0,25 m2/m2*70 m3/m2 = 4,2 min m3 a.e.
ovezeenkomend me~ een markt van fo 15 mln.

3-3.

POTENTIEEL

3-3.1. Theoretische mogelijkheden
Zonne-collectoren kunnen in principe in ieder openduchtbad, inclusief
degene die deel uitmaken van een comhibad~ toegepast worden. Het aantal
baden bedroeg in 1977 ca. 620~ aangenomen wordt dat daarvan 300 in de
periode 1990-2000 in aanmerking komen. De gemiddelde grootte is 1600 m2
basslnopp~rvlak.
Bij aanname van 0~2 tot 0,8 m~ collector per m2 bassin en 70 m~ a.e.
besparing per m2 collector leldt dit tot een theoretisch haalbare Besparing van 300*1600"(0,2 g 018)’70 = 6,7 g 27 mln m3 a.e. per jaar.

3-3.2. Bepalende factoren voor realisatie
Toepassin8 van zonne-collectoren voor zwembadverwarming is op zich
rendabel en een verdere koste~daling lijkt nog mogelijk.
Afdekking van het bassin verlaagt de warmtevraag, maar indien de verhouding t~ssen colleetoroppervlak en hassi~-oppervlak niet te hoog
wordt gekozen, heeft dit weinig invloed op de rentabiliteit van de
installatie.

3-4. LEVERINGSKAKAKTERI8TIEK
In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat voor de behandelde case de aandelen in de investering zijni onderverdeeld naar de volgende kenmerken:
- ontwerp;
- bouwkundige werkzaamheden;
- levering outillage;
- montage.
Hierbij wordt de outillage voorzover van toepassi~g, nader verdeeld in
de post fabricage en assemblage door de leverende firma. Van de voor de

ENERGIE STUDIE CENTRUM
KARAKTERISERING ENERGIE INVESTERINGEN
TECRNIEK
gulde~

: ZONNE-ENERGIE

%

Ontwerp en begeleiding

4.000

7

Bonwkundig

3.500

6

Outillage

72

Installeren

39.000
7.500

Totaal

54°000

I00

14

TYPE

~ ZWEMBADVERNARMING

CASE:

SECTOR

~ DIEN~T~N/R~CR~ATIE

DOC : 57

GMSCBRIdVINg~ ZONNE-COLLECTOREN VER~ARMEN GET Z~EMûAE~[N IN
COMBINATie MET EEN BESTAANDE OAS-GE~TOOKTE KET~L.
HET ZWEMBASSIN IS VOORZIEN VAN EEN AFDEKSYSTEEM
UNIT-GROBTTE: 210 M2 COLLEOTOROPPERVLAK ~1

Tabel 3-4°:

IN-/OUTPUT : 15.000 M~ AE~ BI~STOKEN 20.000 M3
ENERGIEBESP.: 15.000 M~ AE

~iervoor geldt alleen voor de post outillage dat er sprake is van een
import aa~deed van ~. g.o00 of 20%. Op de totale inves~erlng beslaa~

ECONOMIE

dit slechts 15%.

INVESTERING : F 54.000

F 3,6/M~ AE BEBPAARD

EXPLOITATIE : R 1100

LEVENBOUUR: 10 OR

3-5. MARKTVERHOUDINGEN EN TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN
Het valt niet aan te nemen dat het hoge Nederlandse leveringsaandeel

MARKT

van 85% zich in de toekomst zal wijzigen.
REALIBATIE : 4~2 MLN M3 AE %3

MARKT: F 15 MLN

LEVERIN~
BOUWKUNDIG : ~ PRO
OUTILLAGE NL: 58 PRO
OUT. IMPORT : 15 PRO
INSTALLEREN : 21 PRO
TOEK. MARKT : SEEN WIOZISINOEN TE VOORZIEN

OPMERKINGEN : %1 VOOR BUITENBAD VAN BBO M~
%2 AFHANKELI3K DEKKIN~SBRAAB ZONNE-ENERGIE
%3 BI~ 0~25 M2 COLLECTOR/ M2 BAS~IN
% VOOR OITGANGSPUNTEN ZIE RAPPORTAge RKNTABILITEIT

- 13.32 -

- 13,31 -
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INVESTEREN IN ENERGIEKOSTENBESPARING

Rapportage bij het onderzoek naar de
leveranties door het Nederlandse bedrijfsleven

Onderwerp : RENTABILITEIT
Rapporteur: B.J. Kruijswijk

Inhoud

Inleiding
Rentabiliteitskenmerken
Invoergegevens
Programmagebruik

Gebaseerd~ op informatie 1984/85

Deze rapportage beschrijft de uitgangspunten en berekeningswijze met
betrekking tot de rentabiliteit. De rapportage maakt deel uit van de
projectrapportage in het kader van het project IEB: Investeren in energiekostenbesparing zoals door het Energie Studie Centrum is uitge-

voerd.

basis van drie belangrijk geachte uitgangspunten:

Dit betekent dat een grote mate van flexibiliteit bij het invoeren
van de gegevens mogelijk dient te zijn.
4en, zonder uitgebreide instructie. De mogelijkheid tot interactief
gebrulk wordt hiermee gelmpllceerdo

Onderstaande fdguur geeft een geschematiseerd beeld van het rekenpro-

De ophrengst-zljde van de exploitatie betreft de besparingen in energlegebrulk en/of energiekosten (BgP i, BSP 2~ BSP 3). Ook hier bestaat
de mogelijkheid tot opgave van maximaal drie verschillende besparing-

Het verschil tussen opbrengsten en kosten levert het jaarlljks exploltatlesaldo op. Onderstaande tabel geeft een cljfervoorheeld.

Kap.lst. Bed./onh. Brndst. Alg./ov. Besparlng Exploitatie

Jaar

saldo

1990

25.000

I0.000

40.000

15.000

110.000

20.000

1991

25.000

10.000

41.000

15.500

111.500

20.000

1992

25.000

10.000

42.000

16.000

1993

25.000
25.000

43.000
44.000

16.500
17,000

20.000
20.000

1994

10.000
i0.000

113.000
114.500
116.000

20.000

125.000

50.000

210.000

80.000

Totaal

565.000

I00.000

De kapitaalslasten worden gevonden door de netto investeringen te verF~ Stroomschema rentabiliteitsprogramma

menlgvuldigen met een annu~teitenfactor. De annu[telt wordt berekend op
basis van de levensduur en de discontovoet:

Gedurende de exploitatie-periode worden vier kostensoorten onderscheiden:
- kapltaalslasten; bestaande uit afschrljvingen en rentekosten, berekend op basis van een annulteiten-factor;
- bediening en onderhoud (KBO); te geven in procenten van de kapitaalslasten.
Deze beide kostensoorten hebben een vast karakter, terwijl beide onderstaande kostensoorten variabel van aard zijn:

t+l

(i+ ioo)

terwijl de netto investering is gebaseerd op de aanvangsinvestering, de
levensduur, de restwaarde en de discontovoet:

In ~ Ia - (R x (I~----~------)
+ IO-~ÔO)n

- brandstofkosten (BRK I, BRK 2, BKK 3); maximaa! drie verschillende
brandstoffen kunnen worden aangegeven;
- algemene en overige kosten (AOK); te geven in procenten van de brandstofkosten.

waarin: p
n

= discontovoet in % (DV)
= levensduur in jaren (LD)

R

= restwaarde in guldens (RW)

Ia = aanvangsinvestering in guldens (INV)

De br~nds~ofkoste~ werden berekend door de jaarlijkse gebruikte hoe-

basis van het kasstroom-overzieht~ dat is samengesteld sit:

veelheig te ~ermenigvuldigen met een prijs per eenheldo De hoeveelheid
wordt voo~ gas, olie en kolen gegeven in Glgajoule en voor elektrici-

- de i~ves=ering (begin eerste jaar);

teit in kWho De prijs is afhankelijk van:
- gebruik=e brandstof~
- exploitatie jaar,
- gekozen sce~ario,
- gekozen tarief
(in Paragraaf 3 za! nader op de brands£ofprijzen worden in~egaan).
Investering

Wanneer meerdere brandstoffen worden gebruikt (maximaal 3) worden de

-/- I00.000

kosten eerst per brandstofsoort per jaar berekend en daarna opge-

De bespar~nge~ worden op dezelfde wijze berekend als de br~ndstofkosten

199g

+

45.000

1991

+

45.000

1992

+
+

45,000
45.000

1993

Bij dese cljferopstelling Is verondersteld dat opbrengsten en kosten
we=den ontvangen respectievelijk betaald aan het einde van het explolta~iejaar.
De terugverdientijd van het gelnves~eerde bedrag (- f. I00.000) is nu

wins~

f. 20.000

Het gemiddeld rendement is het quotiënt van gemiddelde winst e~ gemiddeld gelnvesteerd vermogen, waarbij:
I +R
Igem =

2

2 + f, 45.000 x 1 jaar = 2,2 jaar
l
= gemiddelde investering
gem
I
~ aanvangsinvestering (INV)

Er is van uitgegaan dat de investeringen in ëén tijdsmoment worden
gereallseerd. Wanneer een bouwperiode iN acht moet worden genome~ wordt

3. IN~7OERGEGEVENS

n

K

t

p t
t=i (i + Yôô)

De in totaal dertien invoergegevens die maximaal aan het progra~a
kunnen worden aangeboden staan allen bovenaan het schema van Figuur 1
weergegeven. De start van het betreffende programma begint aanvankelijk

waarin: p = rentepercentage
Kt- jaarlijkse kasstroom
n = levensduur (Jaren)
Voor de berekening van de netto contante waarde is een vaste discontovoet van 5% gekozen.

in het interactleve gedeelte, waarbij op beeldscherm de lijst van invoergegevens met enige aandulding omtrent hun dimensies wordt gegenereerd (zie Voorbeeld 3). Vervolgens wacht het programma op de gegevens
die dan kunnen worden ingetoetst; bijvoorbeeld in de volgende vorm:
IN~ = I00000, LD = 5, SJ - 1990, DV = 8.5 enz.

De interne rentevoet (1.R.V.) is die diseontovoet waarvoor geldt dat
N.C.W. = O; het rentepereentage dus waarbij de som der verdisconteerde
kasstromen nul is.
Voor beide juist genoemde kengetallen geldt dat de totale investering
wordt bijvoorbeeld door Ko, die negatief is. In het cljfervoorbeeld:
Ko = - f. i00.000
De kasstroomhedragen in de exploitatieperiode (K1 t/m Kn) leveren normaliter een positieve waarde op.

Voorbeeld

3.: Lijst van invoergegevens

Nadat de parameters zijn ingebracht, voert het programma een controle
op de invoergegevens uit. Deze controle kan resulteren in drie verschillende meldingen:
i~ PAKAMETER onbekend, bij invoer van een foutieve parameter-naam;
2. PARAMETER ontbreekt, bij verzulm een vitale waarde in te voeren;
3. SJ + LV 2010, wanneer de ingegeven waarde voor het startjaar tesamen
met de ingevoerde waarde voor de leve~sduur een overschrijding van
het laatste zichtjaar (t.w. 2010) veroorzaakt.

Het invoeren van brandstofkosten en besparingen geschiedt middels een

Voor de energiedragers: g~s (f/GJ)

uit 4 delen bestaand array: hoeveelheid/soort/scenario/type gegruikero

olie (f/GJ)

De laatste drie aanduidingen: soort/scenario/type gehruiker zijn noodzakelijk om vast te stellen welk prijspad moet worden gehanteerd bij de

kolen (f/GJ)

herekening der kosten respectievelijk besparingen. Het programma kent 5
soorten brandstoffen:

werden voor de periode 1985 tot en met 2010 ingevoerd:

- gas f/GJ;

egektricitelt (cnt/kWh)

- het centrale EZ-scenarlo (sten.E);
- het hoge EZ-scenarlo (scen.B),
middels het implementeren van de bedragen voor de jaren 1985~ 1990 en
2010.

- elektriciteit cnt/k~~;
- overige f/eenh.

Als bron werd daarbij het cijfermateriaal gebruikt zoals dat wordt
gegenereerd door het EgC-interactief prijzenprogramma, dat op haar

Per soort kunnen drie scenario~s worden onderscheiden:

beurt de EZ-scenario~s als inputbron hanteert.

- scenario A;

- Bij de gasprijzen worden 3 categorieën onderscheiden waarbij het

- scenario B;
scenario C.

middenverbruik een speciaal "tuinderstarief" vertegenwoordigd. Voor

Terwijl elk scenario bestaat uit drie verschi!lende tarleven:

door de Gasunie wordt gehanteerd. Bij de gehanteerde prijzen is geen

- kleinverbruikers K;
- middelverbruikers M;
grootverbruikers G.

het grootverbruikerstarief is uitgegaan van tarief III zone d, zoals

rekening gehouden met speciale tarieven voor pieklast- en standbygas.
- Bij de olieprijzen is alleen onderscheid in kleinv~rbruik (HBO) en
grootverbruik (stookolie) gemaakt.

De prijspaden lopen van 1985 tot en met 20!0 en kunnen worden ge[mplenteerd in 4e programmatuur m!ddels het definieren van ten minste twee
prijzen per prijspad. Het progra~a stelt in een subroutine daarna zelf
door lineaire inter- en extrapolatie de prijzen van de overige jaren in
de periode 1985 t/m 2010 vast. In Figuur 3 zijn drie voorbeelden gegeven van de wijze waarop de subroutine de prijspaden vaststelt. De met
een ¯ aangegeven punten zljn de ingevoerde prijsgegevens.

- De kolenprijzen betreffen alleen grootverbrulkerstarieven.
- Bij de elektriciteitsprijzen is wederom een onderscheid in 3 ~ategorieën aangebracht, waarbij het middenverbruik is gebaseerd op een
constante kostenaandeel op basis van 1750 draai-uren en het grootverbruikerstarief is gebaseerd op 5250 draai-uren.
Hierdoor ontstaan een groot aantal prijzenpaden, die middels de onderstaande codes die als invoergegevens (PRICES) in het rentabiliteitsprogramma kunnen worden ingevoerd.
PRICES (TYPE, SCEN, VERBR, JAAR)

TYPE

Gas

G = I

Olieprodukten
gteenkool

0 = 2
K = 3

Elektriciteit

E = 4

Central (EZ-centraal)
Baised (EZ-hoog)

C = 3

Alternative

A = I

Fignur 3.: Voorbeelden van inter/extra-polatie

SCEN

B = 2

~ERBR Kleinverbruik

K = i

Middelverhruik

M = 2

Grootverbruik

G = 3

Prijzen
variant

Verbruik

Jr

f/GJ

ct/m3 Code

Prijzen

Verbruik

variant

Categorie

Centraal

HBO

Categorie

Jr f/GJ

1985

19,28

1990

18,53

Code

O/C/K

2,3,1

11,82 O/C/G

2,3,3

2010 30,22
Centraal

Klein

Midden

Groot

Hoog

Klein

Midden

1985

17,06

1990

17,62

2010

28,86

1985

12,26 38,7

1990

11,36

2010

19,58

1985

12,10

1990

11,20

2010

19,42

1985

17,06

1990

19,38

2010

36,94

1985

12,26

1990

12,76

53,9

G/C/K

55,7

1990

11,28

91,2

2010

19,62

1985
1990

19,28 0/B/K
19,96

2010

38,70

G/C/M

1,3,2
Hoog

38,2

G/C/G

1,3,3

1985

12,10

1990

12,60

2010

25,35

HB0

Stookolle 1985

G/B/K

11,82 O/B/G

1990

12,78

2010

25,67

2,2,1

2,2,3

1,2,1

Tabel 3.2.: Prljzenpaden olleprodukten

G/B/M

1,2,2
Prijzen

2010 25,51
Groot

Stookolie 1985

1,3,1

G/B/G

1,2,3

Jr

f/GJ

Code

variant

Centraal

Tabel 3.1.: Prijzenpaden aardgas

Hoog

1985

7,60 K/C/G

1990

7,60

2010

9,20

1985

8,37 K/B/G

1990

8,95

2010

11,40

Tabel 3.3.: Prijzenpaden steenkool

3,3,3

3,2,3

4. PROGRAMMA GEBRUIK
Prijzen

Verbruik

variant

Categorie

Jr

ct/k~h Code

Het gebruik van het rekenprogramma vindt steeds plaats middels het
menu, dat door onderstaande opmerking op het beeldscherm wordt aangeduidt:

Centraal

Klein

Midden

Groot

1985

22,6

1990

22,1

2010

81,0

1985

21,2

1990

20,6

2010

29,4

1985

16,9

1990

16,3

2010

25,1

E/C/K

4,3,1

lluls ?
Het vraagteken ? duidt aan dat het progra~a wacht op een ~anduiding
E/C/M

4,8,2
welke aktle ondernomen moet worden. Er kan uit een vijftal mogelijkheden worden gekozen, te weten:

E/C/G

4,3,3

1 i = invoer
Het programma komt in de invoer-mode, zodat ~~n of meerdere invoergegevens kan worden gewijzlgd.

goog

Klein

Midden

Groot

1985

22,6

1990

23,2

E/B/K

2010

37,5

i985

21,2 g/B/M

1990

22,2

2010

35,8

1985

16,9 E/B/G

1990

17,9

2010

31,5

4,2,1
2 i,v = invoer volledig

4,2,2

3 u = uitvoer
4,2,3
Het programma komt in de uitvoer-mode, waarin alle noodzakelijke berekeningen worden uitgevoerd. In deze mode wordt eerst gicontroleerd of
alle vitale parameters een waarde hebben gekregen en consistent zijn.

Tabel 3.4.: Prijzenpaden elektriciteit

Zo niet~ dan wordt na het geven van een foutwaarschuwing automatisch
teruggekeerd naar de invoer-mode zodat de fout subiet kan worden hersteld of de ontbrekende parameter-waarde kan worden ingegeven. Zijn
alle ontbrekende en/of foutieve parameter-waarden op aanwijzing van het
programma alsnog ingevoerd c.q. gecorrigeerd, dan wordt wederom automatisch teruggekeerd naar de aanvankelijk gekozen uitvoer-mode, alwaar ~u
wel met de juiste gegevens de noodzakelijke berekeningen worden uitgevoerd. Ten bewijze dat dit inderdaad is gebeurd~ verschijnen op beeldscherm de waarden van drie kengetallen:
¯ gemiddelde winst;
¯ gemiddeld rendement;
¯ terugverdientijd,

waarna wordt teruggeleid naar de menu-keuze:
~!uIs ?

5. ~LOTOPMERKINGEN

De door het progra~a gebruikte files zijn:
($)OUTPUT : om eventuele "execution-time di~gnostics" op te vanden

4 u.v = uitvoer volledig
Het programma komt in de ultvoer-mode met dezelfde kenemerken als bij 3

$ESCIN

: door het programma geconneete file voor invoer

$ESCOUT

: door het programma geeonnecte file voor uitvoer

ESCLIST

: door het programma weggeschreven sequential file (u,v-op-

ESCDUMP

: dumpfile, waarop bij be~indiglng de momentane waarden der

reeds is aangegeven. Nu echter wordt tevens een volledig overzicht
gegeven van:

tic)

- de gegeven parameterwaarden;

parameters worden geschreven.

- de gekozen brandstofprijspaden;
- de jaarlijkse kostenbedragen;
- de jaarlijkse brandstofbesparingen;
- het volledige kostenoverzicht;
- de drie bovengenoemde kengetallen.

Het programma bevat een aantal interne consistentie ¢hecks. Indien
hieraan niet wordt voldaan STOPT het programma met vermelding van de
subroutine naam waar de run op een controle is vastgelopen alsmede een
afgekorte fout-melding.

Tevens worden al deze output-gegevens opgeslagen in een datafile waarvan tenslotte via een printer een hardcopy kan worden gemaakt. Het
programma keert tenslotte weer automatisch terug naar de I/U/S
keuze
5 S = stop
De sessie wordt beëindigd, De momentane parameterwaarden worden opgeslagen in een speciaal daarvoor gecreëerde file. Bij een volgende sessie worden deze opgeslagen parameterwaarden als uitgangspunt genomen.
Het programma wordt verlaten en het commando wordt teruggegeven aan het
systeem.
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