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SMART GRID:
NAAR EEN DUURZAAM EN BETROUWBAAR EL EKTRISCH NET

Welk soort grid?

Keuzes:
1.. Men kan maximale autonomie stimuleren per verbruiker/producent
of ..men kan de eilandfunctie ontmoedigen ( wat vandaag het geval is)
2.. Men kan grootschalig evenwichten realiseren tussen noord- en zuid europa
of ..men kan per regio , stad en dorp de productie en verbruik in evenwicht brengen
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Vaststelling: het piekverbruik van elektrische stroom is problematisch:
De fluctuaties in het verbruik
zijn zeer groot

Het winterverbruik is veel groter dan het zomerverbruik
Woningbouw : vooral de pieken de s’ochtends en de s’avonds zijn extreem hoog

Industrie: ochtendpiek bij het opstarten van de productie
Gezien de weersafhankelijke groene productie van stroom nog veel grotere onregelmatigheid
vertoont stelt zich een probleem veel acuter.
Zo zal stroom aangeboden worden op momenten dat er weinig vraag is .
Men moet dus voorkomen
dat men stroom op het net injecteert op het ogenblik dat het niet nodig is .
dat men stoom afneemt als er te weinig aanbod is
Een slim net zal dus nooit deze fluctuaties tussen vraag en aanbod kunnen opvangen zonder
tijdelijke opslag, dit blijkt uit alle studies.
Oplossing
Deze opslag kan grootschalig op kleinschalig opgevangen worden.
Grootschalige opslag
Het is duidelijk dat men voor de grootschalige opslag achterloopt , er is nog veel onderzoek
en ontwikkeling nodig.
Nadeel grootschalig: immense transportstromen, dure netweken, risicovol.
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Zie bijlage 1
Kleinschalige opslag
Voor de kleinschalige opslag van elektriciteit en warmte zijn de technieken operationeel, bij
massale toepassing zullen de prijzen voor iedereen betaalbaar worden.
Aandachtspunt: zo veel mogelijk een intern evenwicht na te streven ts. vraag en productie
Men kan opteren voor een verplichte decentrale opslag per productie eenheid zodat het
verbruik in evenwicht is met de productie
Zie bijlage 2

CONCLUSIE:
1.. Compromis: gemengd systeem
Gezien niet iedereen een productie en opslag kan
voorzien, zeker niet in de steden, zal men naar een gemengd systemen moeten evolueren.
Op het platteland heeft meer mogelijkheden voor kleinschalige opslag, in de stad voor
grootschalige opslag.
2.. Beperking opslag voor weersonafhankelijke systemen is een economische noodzaak
het gebruik van biomassa (energiegewassen) is daarom onmisbaar om de
weersonafhankelijkheid te bufferen .
Kernvraag : hoeveel ha landbouwgrond kunnen we hiervoor ter beschikking stellen?
Met 10 % van de landbouwoppervlakte kan men 20 % van de woningen in ons land van
energie voorzien. op basis van PPO of pellets.. Dit is het ganse platteland.
Dit kan meer zijn indien men overweegt om de voedingswijze te veranderen van dierlijke
naar plantaardige eiwitten: plantaardige eiwitten vragen slechts 1/16 van de
landbouwoppervlakte.
Op 14 jaar tijd verminderde de productie van dierlijke eiwitten met 7 %
Deze tendens kan versneld worden met aangepaste stimuleringsmaatregelen zodat elk jaar de
dierlijke productie afneemt met 2 % ten gunste van plantaardige producten.
Dat geeft tegen 2040 een resultaat van 60 % minder dierlijke producten,
wat een grote oppervlaktewinst betekent aan extra landbouwgrond voor energiegewassen:
Huidig gebruik aan landbouwgrond in Belgie voor dierlijk voedsel:
23 % van 1.038.734 ha akkerland = 238.908 ha + 496.339 ha weiland = 735.247 ha
Voor plantaardige eiwitten is nodig: 735.247 / 16 = 45.952 ha
Dit geeft een ruimte winst van ong. 690.000 ha
In 2040: 60 % van 690.000 geeft 414.000 ha die vrijkomen in Belgie voor energiegewassen,
414.000 ha voor energiegewassen is goed voor 414.000 ha / 0,16 ha/won= 2.587.500
woningen , dit is de helft van de woningen ons land..
Nog een bijkomend voordeel: de voedingsresten en plantenoverschotten die men nu aan de
dieren geeft kan gecomposteerd worden en dit geeft extra methaangas voor het
gasdistributienet. Zodoende kan men de energie nodig voor het koken op CO2 neutrale wijze
realiseren.
Bijkomende winst: de broeikasgassen van de dieren verdwijnen grotendeels.
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ALTERNATIEF SLIM GRID
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BIJLAGE 1
The Smart Grid: Beyond the Concept
In mijn vorige post over The Smart Grid heb ik me eigenlijk vooral beperkt tot het concept
ervan. En door een aantal reacties op de post van Smarter Turbine Placement ben ik weer
gaan opzoeken wat de nieuwe evolutie en ontwikkelingen zijn omtrent de Smart Grid. Maar
heel wat bedrijven en organisaties werken momenteel aan de Smart Grid. Er wordt zeer veel
aandacht besteed in de zogenaamde software en de hardware, dit gaat van Google met
hun PowerMeters tot MIT & Cisco met de Connected Home. Deze zijn dus vooral gericht op
de terugkoppeling van het elektriciteitsverbruik/productie van de particulieren naar het
producenten van elektriciteit. Deze technologieën zijn dan ook de eerste stap voor het
opstarten van de Smart Grid. Want men kan enkel maar juist handeling als men in bezit is
over de juiste data.
Een onderdeel die mede
bepalend is voor het slagen
van de Smart Grid is de
mogelijkheid tot opslag van
elektriciteit.
En hierover zijn er maar
weinig nieuwe
ontwikkelingen en projecten.
Momenteel wordt dit nog
maar in een zeer beperkte
mate gedaan. Meestal zijn
deze installatie op zeer grote
schaal uitgevoerd en zijn ze
meestal onder het beheer van
overheidsbedrijven of de
elektriciteitsmaatschappij. Maar via de juiste regelgeving kan dit ook dit ook gedaan worden
door andere bedrijven en zelfs ook particulieren. De regelgeving die hiervoor nodig is, is een
variabele prijs die bepaald is door vraag en aanbod en je moet vergoed worden als er gebruik
wordt gemaakt van door u opgeslagen energie, dit werd ook aangehaald in de post van EV's
Give Power Back to the Grid.

Opslag van energie kan op heel veel
verschillende manieren gebeuren. Het
kan op een chemische, biologische,
elektrochemische, elektrische,
mechanische of thermisch. Dus er is
zeker keuze genoeg. Een veel
toegepaste methode is met een
pompcentrale. Deze pomp water van
het een bassin naar een hoger gelegen
bassin. En wanneer ze het dan weer
naar beneden laten stromen drijft het
via een turbine een generator aan.
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Daarnaast worden accu's ook veel gebruikt in gelijkstroom-elektriciteitsnetten. Dit is meestal
op een kleinere schaal.
Een andere technologie die ook op grote schaal kan uitgevoerd worden is het comprimeren
van lucht. Lucht wordt met een compressor onder een verhoogde druk opgeslagen in een oude
mijn of een soortgelijke geografische structuur. De lucht krijgt in de mijn een verhoogde

temperatuur en kan dan via een turbine elektriciteit gaan opwekken.
Wanneer men energie op een thermische manier gaat opslaan gebeurt dit door het smelten van
zout. Deze warmte kan de gerecupereerd worden om er dan elektriciteit mee te gaan
opwekken.
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En andere methode is door waterstofgas te gaan produceren.
Met opslag van energie kun je eigenlijk geld gaan besparen/verdienen door energie op het ene
moment van de dag te gaan opslaan en op een ander moment van de dag deze weer
beschikbaar te stellen. De opslag van energie kan zeer voordelig zijn indien een bedrijf veel
energie vraagt bij het opstarten van een installatie of machine. Dit zorgt voor een piek in het
verbruik. Men kan het elektriciteitsnet ontlasten om hiervoor opgeslagen energie te gebruiken.
Want dan moeten de elektriciteitscentrales niet meer in staat zijn om deze pieken te kunnen
opvangen. Indien een bedrijf zelf zijn energie kan opslaan is dit nog voordeliger want dan kan
je bijvoorbeeld energie opslaan tijdens de dal momenten van een dag, en dan is dus de prijs
veel lager. Maar deze energie kan ook door de bedrijven opgewekt worden op een
hernieuwbare manier (recuperatie van warmte van het productieproces, windmolens,
zonnepanelen) en is deze dus nog een keer veel goedkoper indien men dit piekverbruik van
het net haalt. Plus kan het bedrijf de opgeslagen energie op een ander moment terug gaan
"verkopen" aan iemand anders.
Om nog een terug te komen op mijn voorbeeld: stel je eens een bedrijf voor dan moet de
verwarming en dergelijke 's morgen op volle kracht draaien om het afkoelde gebouw te gaan
opwarmen. Dit zorgt voor een piek in het verbruik. Maar gelukkig heeft men tijdens de nacht
energie opgeslagen op het goedkoopste moment van de nacht. Eenmaal dat het gebouw
opgewarmd is ligt het energieverbruik weer een heel stuk lager, gedurende de dag zijn er ook
dal momenten in de vraag naar elektriciteit. Dus kan het bedrijf op dit moment terug
elektriciteit gaan opslaan doordat de prijs dan terug laag is. En wanneer dan 's avonds er terug
een piek is in de vraag is naar elektriciteit doordat heel veel mensen thuis komen van hun
werk en de tv, radio, verwarming, lichten en dergelijke aanleggen. Dan is de prijs weer een
stuk hoger en kan het bedrijf de opgeslagen elektriciteit gaan verkopen en doet het er winst
op. En gans hetzelfde geldt voor huizen.
Maar daarnaast moeten de elektriciteitsmaatschappijen ook de mogelijkheid hebben om
energie te gaan opslaan. Want wanneer ze meer en meer hernieuwbare bronnen gaan
gebruiken waarvan de productie niet constant is, zullen ze de pieken en dallen in de productie
moeten zien af te vlakken. Hiervoor kunnen ze naast hun eigen installaties ook gebruik gaan
maken van de private installaties om energie op te slaan. De bediening en de regeling hiervan
wordt mogelijk gemaakt door de communicatiemogelijkheden tussen de maatschappijen en de
verbruikers. Dit is dan wel, door de eerder vernoemde regelgeving, tegen een bepaalde
vergoeding.
Zoals je merkt zit er veel toekomst in opslag van energie. Dus nu men nog in de ontwerp-,
onderzoeks- en testfase zit van de The Smart Grid, is het misschien nodig om ook beginnen
met onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen van deze systemen. Dit is nodig zodat het
opstarten van de The Smart Grid niet moet wachten op het opbouwen van energieopslagmogelijkheden.
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BIJLAGE 2
KLEINSCHALIGE THERMISCHE OPSLAG
OP NIVEAU VAN DE WONING
Gangbare techniek:
zonneboiler van 500 liter .
Goed om één zonloze dag te overbruggen.
Nieuwe techniek:
zonneboiler van 500 liter .
Goed om 7 zonloze dagen te overbruggen.
Kostprijs : 3.500 euro

OPSLAG ELECTRICITEIT
Dimensionering opslag:
Voor een gemiddelde woning volstaan een zestal gel-batterijen :
6 stuks 2000 VA x 6 = 12000 VA
Ruimtebehoefte is beperkt: 20 cm x 6 = 120 cm breedte en 22
cm diepte
De meerkost voor een zestal gel-batterijen bedraagt 4000 euro
per woning
Dit is echter VOORLOPIG nog veel te duur vanwege de kleine
productie-hoeveelheden.
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BIJLAGE 3
BETAALBARE KLEINSCHALIGE OPSLAG VAN ELECTRISCHE ENERGIE
IS NADERBIJ DANK ZIJ HET ONDERZOEK VOOR DE ELECTRISCHE AUTO.
1. De kostprijs van de elektrische batterijen zou de volgende drie tot vier jaar met 50 procent
dalen.
2. Over een periode van zes jaar moet de energie-densiteit van de batterijen verdubbelen of
verdrievoudigen."

Betaalbare elektrische wagen met aanvaardbare actieradius op komst
06 juni 2011, 08:25
Over zes jaar moet het mogelijk zijn om een betaalbare elektrische wagen met een
actieradius van meer dan 550 kilometer te kopen. Dat heeft Steven Chu, de
Amerikaanse minister van energie, gezegd ter gelegenheid van de opening van het
vijfhonderdste elektrische oplaadstation van het netwerk ChargePoint Amerika van
Coulomb Technologies. Met een dergelijke actieradius wordt elektrisch vervoer volgens
de Amerikaanse minister een bijzonder interessant alternatief voor de huidige
energiebronnen.
"Steven Chu benadrukt dat de batterij het hart van de elektrische wagens vormt," merkt de
Amerikaanse krant The Los Angeles Times op. "De beperkte capaciteit en hoge kostprijs van
de batterijen vormen de belangrijkste hindernis voor de doorbraak van de elektrische wagen.
Daarom zal de Amerikaanse overheid volgens de minister investeren in onderzoek dat de
kostprijs van de elektrische batterijen de volgende drie tot vier jaar met 50 procent kan doen
dalen. Bovendien zou over een periode van zes jaar de energie-densiteit van de batterijen
moeten verdubbelen of verdrievoudigen."
Daardoor zouden elektrische wagens met een aankoopprijs van 25.000 dollar minstens 550
kilometer kunnen afleggen vooraleer de batterijen opnieuw zouden moeten worden
opgeladen. Steven Chu voegde er aan toe dat de investeringen in batterij-onderzoek in het
kader van de American Recovery and Reinvestment Act de volgende jaren moet leiden tot de
bouw van minstens dertig nieuwe Amerikaanse batterijfabrieken. "Dat zal bijdragen tot de
energiezekerheid van de Verenigde Staten en duurzame banen helpen creëren," merkte de
minister nog op. (MH)
(Gebaseerd op: Express.be)

