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Samenvatting

SAMENVATTING
Elektriciteitsproductie met behulp van geothermische warmte wordt al decennia lang toegepast op
allerhande locaties in de wereld. Ook in België is er een interessant potentieel voor de toepassing
van geothermische elektriciteitsproductie in zogenaamde binaire geothermische energiecentrales.
Door het combineren van elektriciteitsproductie met warmtelevering kan van de voordelen van
beide genoten worden. Elektriciteitsproductie zal ervoor zorgen dat al de geothermische energie
steeds nuttig gebruikt kan worden. Warmtelevering zal zorgen voor een lokale verankering en een
potentiele verhoging van de opbrengsten die gegenereerd kunnen worden.
Locaties die interessant zijn voor warmtelevering zijn locaties met een hoge energiedensiteit
zoals bijvoorbeeld stadskernen en bedrijventerreinen. Voor deze locaties geldt echter het kip of het
ei verhaal voor geothermie en warmtenetten: enerzijds zijn geothermiecentrales interessant op
locaties waar er reeds warmtenetten liggen. Anderzijds zijn warmtenetten interessant op locaties
waar er goedkoop warmte beschikbaar is zoals bijvoorbeeld in de nabijheid van geothermiecentrales. De markt van warmtenetten is in Vlaanderen sterk aan het evolueren en mogelijks kan
geothermie deze opgang versterken. Locaties waar geen investeringen in dure warmtenetten nodig
zijn voor geothermische warmtelevering zijn glastuinbouwzones, subtropische zwembaden en
energie-intensieve bedrijven met voldoende warmtevraag op lage temperatuur.
Indien de lokale elektriciteitsproductie de consumptie overstijgt, moet deze elektriciteit op het net
gezet worden en afgevoerd worden naar andere verbruikslocaties. Hiervoor is een aansluiting
nodig op het elektriciteitsnet. Om een toelating tot parallelwerking op het openbaar distributienet
te bekomen moet een aanvraag worden gedaan bij de distributienetbeheerder. Op basis van het
aansluitvermogen wordt het spanningsniveau bepaald waarop de installatie gekoppeld kan worden
aan het elektriciteitsnet:

Gezien het thermisch vermogen van de geothermische bronnen en de rendementen voor
elektriciteitsproductie zullen ORC installaties in de meeste gevallen een aansluitvermogen hebben
tussen 250 kVA en 15 MVA. Ze zullen bijgevolg ingekoppeld worden op middenspanning (> 1 kV en
< 36 kV).
Wat betreft klantenaansluitingen en meer bepaald aansluitingsaanvragen van productie-installaties
willen de netbeheerders zoveel mogelijk een positief antwoord kunnen bieden binnen een
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redelijke termijn. Dat moet gepaard gaan met de doelstellingen die de netbeheerders, bij een
optimale ontwikkeling van de netinfrastructuur, viseren: de kost voor ontwikkeling en beheer van
de netten beheersen en de milieu-impact van deze infrastructuur op de omgeving zo laag mogelijk
houden. Om een globaal beeld van de totale kosten te bekomen voor de aansluiting op het
elektriciteitsnet is het nodig om de drie niveaus die een rol spelen bij de aansluitbaarheid op te
tellen:
1. Aansluitbaarheid
2. Transformatiecapaciteit van het distributienet naar het Elia net
3. Capaciteit van het plaatselijk vervoernet of transmissienet
De aansluiting van een netgebruiker gebeurt afhankelijk van het vermogen via één of meerdere
aansluitingsvelden en aansluitingskabels. Gezien de aansluitingskabels meestal de grootste kost
van de aansluiting vormen is nabijheid een doorslaggevende criterium voor de keuze van de locatie
van het onderstation. Bij een keuzemogelijkheid tussen aansluitspanningen worden de lagere
verlieskosten en mogelijk het minder aantal kabels bij hogere spanning afgewogen tegen de
duurdere installatiekosten. Alle elektriciteitsproductie van decentrale productie-eenheden die niet
in de distributienetten lokaal wordt verbruikt, moet via de transformatoren in de koppelpunten
tussen het distributienet en het Elia-net naar het plaatselijk vervoernet of transmissienet van Elia
worden vervoerd. Deze transformatoren en de netten moeten daartoe over voldoende capaciteit
beschikken. Elia onderzoekt dit effect aan de hand van loadflowanalyses.
De knelpuntzones voor aansluiting van decentrale productie en mogelijk nieuwe knelpuntzones
worden op regelmatige basis gepubliceerd op de site van de VREG. De enige regio gelegen boven
de kolenkalklaag waar reeds in het vorig rapport een knelpunt werd gedetecteerd is de regio
Noorderkempen. Een mogelijk nieuwe knelpuntzone is de TS Ravels.
Een van de absolute noodzaken is het beheer van het evenwicht tussen verbruik en productie. De
introductie van een grote hoeveelheid bijkomende decentrale productie-eenheden heeft een
belangrijke impact op dit beheer. Bij de massale verhoging van het aandeel decentrale productie in
het Belgische regelsysteem, zullen deze eenheden moeten deelnemen aan een zeker ‘flexibiliteit’
tot af- en opregelen. In geval van grote productie- of vraagafwijkingen die de regelmogelijkheden
van de klassieke eenheden overstijgen zullen de decentrale eenheden in staat moeten zijn om
systeemdiensten te leveren.
De inzet van geothermische centrales voor primaire frequentieregeling is technisch zeker haalbaar.
De ORC turbine en synchrone generator die veelal in deze installaties wordt gebruikt zijn uitermate
geschikt om het vermogen aan te passen aan de frequentie, zowel wat betreft het op- als afregelen
van het vermogen. Dit is in fel contrast met wind en fotovoltaische centrales (PV) die niet geschikt
zijn om opregelvermogen te leveren tenzij men deze constant curtailed om opregelvermogen
beschikbaar te hebben. Bovendien is een geothermische centrale de klok rond beschikbaar
aangezien de productie geen intermitterend karakter heeft.
Stel dat er 1000 MW aan geothermische centrales zouden opgesteld zijn in België, dan zouden deze
centrales volgens de conservatieve en state-of-the-art schatting respectievelijk 75 en 150 MW aan
primaire reserves kunnen bieden. In vergelijking met de 82 MW aan primaire reserves die in 2014
nodig waren, dekken deze centrales dus bijna of volledig de vraag naar primaire reserves. Vraag is
natuurlijk of het wenselijk is om geothermische centrales voor deze netdienst in te zetten.
Geothermische centrales kunnen als geen andere hernieuwbare energiebron de basisproductie en
intermediaire productie bieden die de huidige conventionele centrales bieden. Indien er een
overproductie dreigt van PV en wind, kunnen de geothermische centrales hun vermogen afregelen
zoals de STEG-centrales dat vandaag doen.
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Zelfs zonder boringen kost een geothermische centrale minimaal 2500 €/kW voor een
watergekoelde ORC centrale. Neemt men daarentegen een 1 kW/kWh batterij dan kan men reeds,
bij een batterijprijs van 500 €/kW, voor 700 €/kW primaire regeling verzorgen met deze batterij. Dit
lijkt techno-economisch een betere oplossing dan tientallen MW aan dure geothermische
productie onbenut te laten om een dienst te verrichten die veel goedkopere batterijen ook kunnen
leveren.
De geothermische centrale is technisch perfect in staat om een deel van zijn vermogen te reserveren voor de levering van secundaire reserves, zoals bewezen in Hawaii. Deze reserves kunnen niet
geboden worden door batterijen aangezien de secundaire reserves verscheidene uren enkel uit
opregelvermogen of afregelvermogen kunnen bestaan. Dit vormt geen probleem voor de
geothermische centrale.
Vermits alle centrales van de secundaire reserves in parallel werken, zal in de praktijk de af- of
toename van de productie maar een fractie van de gereserveerde 15% bedragen. Dit houdt in dat
de geothermische centrale in de praktijk redelijk dicht bij zijn 100% nominaal vermogen kan blijven
produceren. De vergoeding voor de provisie van de secundaire reserves bedraagt ongeveer 32 euro
per MW per uur. De prijs voor de levering van de reserve is gebaseerd op de brandstofkost (of in
dit geval de productiekost per eenheid onttrokken warmte) en de Belpex prijs van de dag voordien.
In België wordt er zo’n 400 MW aan tertiaire productie reserve voorzien. De vergoeding voor deze
reserve bestaat uit een provisie van de tertiaire reserve en een activatie van de reserve. In tegenstelling tot de primaire en secundaire reserve wordt deze reserve haast nooit aangesproken, zodat
de opbrengst voor deze reserve in de praktijk bijna volledig bestaat uit de provisie vergoeding.
Deze bedraagt ongeveer 5 tot 6 euro per MW per uur. Gezien de hoge kapitaalkost van geothermische centrales lijkt het niet aangewezen om deze centrales voor dit type reserve te gebruiken.
Aangezien de geothermische centrales meestal uitgerust zijn met een synchrone generator met
een power factor van 0,8, zou de centrale reactieve energie kunnen leveren aan het transmissienet. Deze case is wellicht het meest realistisch indien de centrale rechtstreeks verbonden is met
het Elia onderstation via een directe/aparte kabel tussen de geothermische centrale en het
onderstation. De synchrone generator is zowel geschikt voor primaire spanningsregeling (verplicht
voor units van meer dan 25 MVA) als voor tertiaire spanningsregeling die via communicatie met de
netbeheerder wordt geactiveerd.
Eilandwerking binnen de installatie van de netgebruiker is toegestaan. Eilandwerking waarbij het
openbare distributienet betrokken is (en dus het netaansluitingspunt onder spanning blijft), is niet
toegestaan. Overgang naar eilandbedrijf is slechts toegestaan als de spanningskwaliteit van het
distributienet buiten de grenzen valt. Een decentrale productie-eenheid die in eilandbedrijf werkt
mag opnieuw gekoppeld worden aan het openbaar distributienet indien voldaan is aan de voorwaarden om te synchroniseren (1) de spanning moet dezelfde amplitude en fasevolgorde hebben
als het net, (2) de frequentie moet hetzelfde zijn als het net (3) de fasehoek moet dezelfde zijn als
het net. Minimale afwijkingen (minder dan 5% spanningsverschil en faseverschil) zijn toegestaan,
maar de verschillen mogen geen bruuske spanningsvariatie groter dan 4% veroorzaken. Een
synchrocheck-relais evalueert deze verschillen en laat toe om de installatie terug in parallel met het
net te laten werken als aan alle voorwaarden is voldaan. Vooraleer de decentrale productieeenheid in eilandbedrijf gaat, moet ze wel proberen om zo lang mogelijk gekoppeld te blijven aan
het distributienet.
Om de betrouwbaarheid van elektriciteitslevering te beschrijven wordt vaak gebruik gemaakt van
kengetallen zoals bvb SAIFI of SAIDI. SAIFI of System Average Interruption Frequency Index geeft
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het gemiddeld aantal onderbrekingen aan dat een consument kan verwachten per jaar. Het SAIFI
getal voor België voor elektriciteitslevering in 2012 bedroeg 0,811. SAIDI of System Average
Interruption Duration Index geeft de gemiddelde duurtijd aan dat een consument niet kan
beschikken over elektriciteit. Het SAIDI getal voor België voor elektriciteitslevering in 2012 bedroeg
39,45 minuten2. Voor beide kengetallen is enkel het ongepland aantal onderbrekingen in rekening
gebracht. Dit komt doordat er geen geplande onderbrekingen voor België gerapporteerd werden in
2012. Met de huidige problematiek rond leveringszekerheid en gebruik van het afschakelplan
zouden beide kengetallen wel kunnen oplopen door de toevoegingen van geplande uitval.
Door de aanwezigheid van geothermie in combinatie met ORC die voorzien is op eilandwerking
kunnen deze onderbrekingen opgevangen worden. Een netgekoppelde ORC verhoogd bijgevolg de
leveringszekerheid van elektriciteit voor een bepaalde cluster. De opgegeven beschikbaarheid van
ORC in combinatie met geothermie opgegeven door de leveranciers bedraagt 95%. Deze data is
gebaseerd op gerapporteerde vollasturen van operationele installaties. De 5% onbeschikbaarheid is
voornamelijk te wijten aan gepland onderhoud. Door een goede planning van het onderhoud, als
het elektriciteitsnet niet zwaar belast is, kan de mogelijkheid op elektriciteitsuitval bijgevolg sterk
gereduceerd worden.

1
2

CEER Benchmarking report 5.1 on the continuity of electricity supply, Revised version: 11 February 2014
CEER Benchmarking report 5.1 on the continuity of electricity supply, Revised version: 11 February 2014

ETE/1410166/2015-0001

IV

Inhoud

INHOUD
Verspreidingslijst _________________________________________ Error! Bookmark not defined.
Samenvatting ___________________________________________________________________ I
Inhoud _________________________________________________________________________ V
Lijst van tabellen________________________________________________________________ VII
Lijst van figuren _______________________________________________________________ VIII
HOOFDSTUK 1.

Inleiding _______________________________________________________ 1

HOOFDSTUK 2.

Elektriciteitsproductie ____________________________________________ 3

2.1.

Elektriciteitsproductie met behulp van geothermische warmte uit de kolenkalklaag

2.2. Overzicht interessante locaties waar warmtelevering en elektriciteitsproductie kunnen
gecombineerd worden

3
5

HOOFDSTUK 3.
Aansluiting van decentrale productie-installaties die in parallel werken met
het distributienet 8
3.1.

Aansluitingscode

3.2.

Exploitatie

8
11

3.3. Voornaamste obstakels voor de integratie van decentrale elektriciteitsproductie
11
3.3.1.
Aansluitbaarheid ____________________________________________________ 12
3.3.2.
Transformatiecapaciteit van het distributienet naar het Elia net_______________ 12
3.3.3.
Capaciteit van het plaatselijk vervoernet of transmissienet___________________ 13
3.3.4.
Aspecten verbonden met het evenwichtsbeheer ___________________________ 14
3.3.5.
Knelpuntzones voor decentrale productie ________________________________ 15
HOOFDSTUK 4.

Leveren van netdiensten met een geothermische centrale ______________ 17

4.1.

Levering van primaire reserves

17

4.2.

Levering van secundaire reserves

19

4.3.

Levering van tertiare reserves

20

4.4.

Levering van reactief vermogen

21

HOOFDSTUK 5.

Voorwaarden om over te gaan op eilandwerking ______________________ 22

5.1.

Voorwaarden om over te gaan op eilandwerking

22

5.2.

In overweging te nemen bij eilandbedrijf:

23

HOOFDSTUK 6.

Simulaties met betrekking tot zelfvoorzienendheid en leveringszekerheid _ 25

6.1.

Aannames simulaties zelfvoorzienendheid

26

6.2.

Case 1: Eén groot bedrijf

28

6.3.

Case 2: Industriegebied+zwembad+residentiele woningen

32
ETE/1410166/2015-0001

V

Inhoud

6.4.

Case 3: Glastuinbouwzone

34

6.5.

Case 4: Nieuwe woonwijk van 1000 woningen

37

6.6.

Case 5: Bestaande woonwijk van 1000 woningen

38

6.7.

Case 6: Industriegebied met meerdere kleinere bedrijven

40

6.8.

Leveringszekerheid

42

HOOFDSTUK 7.

Besluit ________________________________________________________ 44

Literatuurlijst __________________________________________________________________ 49
Bijlage A _________________________________________________Error! Bookmark not defined.

ETE/1410166/2015-0001

VI

Lijst van tabellen

LIJST VAN TABELLEN
Tabel 1: Lindal diagram ____________________________________________________________ 5
Tabel 2: Spanningsniveau in functie van het aansluitvermogen ____________________________ 8
Tabel 3: Indeling warmtevraag in temperatuursklasses voor het uitvoeren van de simulaties ____ 27

ETE/1410166/2015-0001

VII

Lijst van figuren

LIJST VAN FIGUREN
Figuur 1: Elektrisch vermogen dat geproduceerd kan worden per productieboring_____________ 4
Figuur 2: Vermogen elektriciteitsproductie met aanduiding potentieel interessante
puntwarmtevragers __________________________________________________________ 6
Figuur 3: Vermogen elektriciteitsproductie met aanduiding zones met een hoge energiedensiteit. 7
Figuur 4: Aankoppelen van decentrale productiebronnen op het laagspannings- of
middenspanningsnet _________________________________________________________ 9
Figuur 5: Aansluitingsaanvraag_____________________________________________________ 10
Figuur 6: Aansluitkosten decentrale productie ________________________________________ 12
Figuur 7: Correctiefactor netto rendement in functie van de buitentemperatuur._____________ 26
Figuur 8: Correctiefactor netto rendement in functie van het debiet. ______________________ 27
Figuur 9: Configuratie gecombineerde warmtelevering enelektriciteitsproductie _____________ 28
Figuur 10: Warmte- en elektriciteitsvraag van één groot bedrijf. __________________________ 29
Figuur 12: Verduidelijking opbouw simulatiemodel zelfvoorzienendheid____________________ 30
Figuur 13 (Eén groot bedrijf): Links: de verwarmingskosten; midden kosten voor energie en rechts
totale kosten. Op de horzontale as is het aantal boorputten weergegeven en op de vertikale as
het aantal ORC installaties.____________________________________________________ 31
Figuur 14: Percentage van de elektriciteitsverbruik dat door de geothermie gedekt is._________ 31
Figuur 15: Elektriciteitsvraag van de bedrijven waaraan elektriciteit geleverd kan worden. _____ 32
Figuur 16: Warmtevraagprofielen: __________________________________________________ 33
Figuur 17 (Industriegebied+zwembad+residentiele woningen): Links: de verwarmingskosten;
midden kosten voor energie en rechts totale kosten. Op de horzontale as is het aantal
boorputten weergegeven en op de vertikale as het aantal ORC installaties. _____________ 34
Figuur 18 (Industriegebied+zwembad+residentiele woningen): percentage van het totale
energieverbruik (thermisch + elektrisch) dat door de geothermie gedekt is. _____________ 34
Figuur 19: Warmte- en elektriciteitsvraag voor een glastuinbouwbedrijf. ___________________ 35
Figuur 20 (glastuinbouwzone): Links: de verwarmingskosten; midden kosten voor energie en rechts
totale kosten. Op de horzontale as is het aantal boorputten weergegeven en op de vertikale as
het aantal ORC installaties.____________________________________________________ 36
Figuur 21 (glastuinbouwzone): percentage van het totale energieverbruik (thermisch + elektrisch)
dat door de geothermie gedekt is. ______________________________________________ 36
Figuur 22: warmt- en elektriciteitsvraag voor een nieuwe woonwijk van 1000 woningen. ______ 37
Figuur 23 (nieuwbouwwijk): Links: de verwarmingskosten; midden kosten voor energie en rechts
totale kosten. Op de horzontale as is het aantal boorputten weergegeven en op de vertikale as
het aantal ORC installaties.____________________________________________________ 38
Figuur 24 (nieuwbouwwijk): percentage van het totale energieverbruik (thermisch + elektrisch) dat
door de geothermie gedekt is. _________________________________________________ 38
Figuur 25: warmt- en elektriciteitsvraag voor een woonwijk van 1000 bestaande woningen. ____ 39
Figuur 26 (bestaande woonwijk): Links: de verwarmingskosten; midden kosten voor energie en
rechts totale kosten. Op de horzontale as is het aantal boorputten weergegeven en op de
vertikale as het aantal ORC installaties. __________________________________________ 39
Figuur 27 (bestaande woonwijk): percentage van het totale energieverbruik (thermisch +
elektrisch) dat door de geothermie gedekt is. _____________________________________ 40
Figuur 28: Energievraag industriegebied met meerdere kleinere bedrijven __________________ 41
Figuur 29 (industriegebied met meerdere kleinere bedrijven): Links: de verwarmingskosten;
midden kosten voor energie en rechts totale kosten. Op de horzontale as is het aantal
boorputten weergegeven en op de vertikale as het aantal ORC installaties. _____________ 41
Figuur 30 : (industriegebied met meerdere kleinere bedrijven): percentage van het totale
energieverbruik (thermisch + elektrisch) dat door de geothermie gedekt is. _____________ 42
ETE/1410166/2015-0001

VIII

Lijst van figuren

ETE/1410166/2015-0001

IX

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1. INLEIDING

Elektriciteitsproductie met behulp van geothermische warmte wordt al decennia lang toegepast op
allerhande locaties in de wereld. Ook in België is er een interessant potentieel voor de toepassing
van geothermische elektriciteitsproductie in zogenaamde binaire energiecentrales. Bij deze
centrales wordt de warmte die vervat zit in de geothermische pekel omgezet naar een binair
medium dat vervolgens gebruikt kan worden in een thermodynamische cyclus voor de productie
van elektriciteit. Deze thermodynamische cyclus is vaak een organische Rankine cyclus en de
installaties worden dan ook ORC’s genoemd (Organic Rankine Cycle). Ook in het vervolg van dit
rapport zal de term ORC gebruikt worden voor elektriciteitsproductie-eenheden gevoed met
geothermische warmte.
Hoofdstuk 2 beschrijft de mogelijkheden van elektriciteitsproductie met behulp van geothermische
warmte in Vlaanderen. Hoofdstuk 3 geeft de procedure voor het bekomen van een netaansluiting
en de mogelijke knelpunten voor de integratie van ORC’s op het elektriciteitsnet. Hoofdstuk 4
beschrijft de diensten die aan het net geleverd kunnen worden met behulp van ORC’s. Hoofdstuk 5
beschrijft de mogelijkheden en voorwaarden om over te gaan op eilandwerking. Hoofdstuk 6 geeft
simulatieresultaten weer voor enkele relevante clusters met betrekking tot zelfvoorzienendheid
van energie met behulp van geothermische warmte. Ten slotte wordt een algemeen besluit
geformuleerd in Hoofdstuk 7.
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HOOFDSTUK 2. ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

Bij de selectie van interessante locaties voor geothermiecentrales wordt zowel gekeken naar
potentiële warmte-afnemers als naar de mogelijkheden voor elektriciteitsproductie. Dit hoofdstuk
bespreekt elektriciteitsproductie met behulp van geothermische warmte afkomstig uit de
kolenkalklaag in Vlaanderen.
2.1.

ELEKTRICITEITSPRODUCTIE MET BEHULP VAN GEOTHERMISCHE WARMTE UIT DE KOLENKALKLAAG

Het rendement van elektriciteitsproductie is onder andere afhankelijk van de temperatuur van de
pekel die uit de ondergrond gehaald kan worden. Aangezien de kolenkalklaag een schuin aflopende
laag is in noordoostelijke richting nemen de temperaturen in de ondergrond en bijgevolg ook het
rendement van elektriciteitsproductie toe in noordoostelijke richting.
Figuur 1 toont het elektrisch vermogen dat geproduceerd kan worden uit 1 doublet waarbij het
debiet de P50 waarde aanneemt. De P50 waarde kan beschouwd worden als de meest realistisch
waarde aangezien er 50% kans is dat het opgepompte debiet groter of gelijk is aan deze waarde.
Enkel de gebieden waarbij de temperatuur van de geothermische pekel 100°C overstijgt worden in
rekening gebracht. In de simulaties werd verondersteld dat elektriciteit geproduceerd wordt met
een 1-traps condensatieturbine met uitkoeling van de geothermische pekel naar 65°C waarbij de
condensor luchtgekoeld is (Walraven et al., 2015). De simulaties zijn uitgevoerd met isobutaan als
organisch medium. De opgegeven elektrische vermogens zijn deze voor ontwerpomstandigheden
van debiet en buitentemperatuur (nominaal debiet en 10°C buitentemperatuur). Zoals uit de figuur
blijkt kan er in het noordoosten van Limburg ongeveer 4 MWe geproduceerd worden per geothermisch doublet. Het elektriciteitsverbruik van de geothermische bronpompen is niet meegenomen
in deze berekening.
Het produceren van elektriciteit met behulp van de binaire conversietechnologie uit geothermische
warmte heeft volgende voordelen:
1) de geproduceerde elektriciteit kan altijd nuttig gebruikt worden (dekken van het
eigenverbruik en het resterende deel verkopen al dan niet via het elektriciteitsnet);
2) De elektriciteit kan lokaal geproduceerd worden en op het elektriciteitsnet geplaatst worden. De turbine/generatorset kan in de nabijheid van de geothermische boringen geplaatst
worden;
3) Een stabiele duurzame elektriciteitsproductie kan van groot belang worden in het wijzigende energielandschap.
Een minder gunstige eigenschap is het relatief lage rendement voor elektriciteitsproductie van ca.
10 tot 15% afhankelijk van de beschikbare temperatuur. Dit houdt in dat ongeveer 85 tot 90% van
de geothermische warmte verloren gaat naar de atmosfeer via de condensor van de turbine. Er
dient te worden opgemerkt dat deze warmte bij het vinden van geschikte warmtevragers gerecupereerd kan worden.
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Figuur 1: Elektrisch vermogen dat geproduceerd kan worden per productieboring
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2.2.

OVERZICHT INTERESSANTE LOCATIES WAAR WARMTELEVERING EN ELEKTRICITEITSPRODUCTIE KUNNEN
GECOMBINEERD WORDEN
Onder de momenteel geldende parameters voor investeringskosten, elektriciteitsprijzen, rendementen voor elektriciteitsproductie, … wordt in de literatuur een ondergrens van 150°C
aangenomen voor een financieel haalbare productie van elektriciteit uit geothermische boringen.
Uiteraard zijn er vele factoren die sterk case afhankelijk zijn zoals bv. verkoopprijzen elektriciteit,
subsidiemechanismen, enz. De rendabiliteit van lage temperatuur geothermische projecten kan
verhoogd worden door het leveren van warmte aan geschikte afnemers. Een lijst van mogelijke
verwarmingstoepassingen met indeling naar het temperatuursniveau wordt gegeven in het
zogenaamde Lindal diagram (zie Tabel 1).
Tabel 1: Lindal diagram

Net als elektriciteitsproductie biedt warmtelevering met behulp van geothermische warmte een
aantal voordelen:
1) Warmtelevering zorgt voor een lokale verankering;
2) Dij de levering van warmte zijn er slechts beperkte conversieverliezen;
3) Het duurzaam verwarmen en koelen van wijken/gebouwen via warmtenetten kent een
toenemende interesse de afgelopen jaren.
Warmtelevering heeft in vele gevallen een seizoensafhankelijk karakter. Aangezien warmtevragers
tot op heden slechts sporadisch verbonden zijn via warmtenetten vergt het typisch hoger investeringskosten om een grote warmte-afzet te genereren. Bovendien is het onzeker hoe de warmtevraag zal evolueren in een bepaalde wijk of regio.
Warmtelevering en elektriciteitsproductie kunnen gecombineerd worden om van de voordelen van
beide te genieten:
 Elektriciteitsproductie zal ervoor zorgen dat al de geothermische energie steeds nuttig
gebruikt kan worden;
 Warmtelevering zal zorgen voor een lokale verankering en een potentiele verhoging van de
opbrengsten die gegenereerd kunnen worden.
Naarmate de temperatuur van de verwarmingstoepassingen daalt, zijn warmtevragers beter
geschikt voor warmtelevering via geothermische warmte. Dit komt doordat bij lage temperatuur
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warmtevragers, de injectietemperatuur van de geothermische pekel gereduceerd kan worden. Het
gevolg hiervan is dat er een groter vermogen uit geothermische boringen gehaald kan worden.
Voor geothermieprojecten is het bijgevolg interessant om warmtevragers op een zo laag mogelijke
temperatuur te hebben. Naast de gevraagde temperatuur van de verwarmingstoepassing wordt de
geschiktheid van een warmtevrager bepaald door:
 Afstand tot de geothermiecentrale
 Geschiktheid van het traject voor het leggen van warmteleidingen
 Temperatuurstraject van de gevraagde warmte
 Gevraagd vermogen aan warmte in functie van de tijd
 Kosten voor inkoppeling van de warmte bij de warmte-afnemer
 Warmtetarieven
 …
Warmtetoepassingen die in onze regio frequent voorkomen en over het algemeen geschikt zijn
voor geothermische warmtelevering zijn glastuinbouwzones, subtropische zwembaden en energieintensieve bedrijven met voldoende warmtevraag op lage temperatuur. Deze warmtevragers zijn
gunstig omwille van de grootte van de warmtevraag, het warmtevraagprofiel en de temperatuur
van de gevraagde warmte.

Figuur 2: Vermogen elektriciteitsproductie met aanduiding potentieel interessante
puntwarmtevragers
Indien de temperatuur van de gevraagde warmte beneden de 60°C is, kan de restwarmte die in de
geothermische pekel vervat zit nadat er elektriciteit geproduceerd werd, gebruikt worden voor
warmtelevering. Figuur 2 toont het vermogen van elektriciteitsproductie per doublet in combinatie
met de potentieel interessante puntwarmtevragers. Het voordeel van deze grote puntwarmtevragers is dat er mogelijks voldoende warmte-afzet is zonder dat er grote kosten gemaakt moeten
ETE/1410166/2015-0001

6

HOOFDSTUK 2 Elektriciteitsproductie

worden voor de aanleg van warmtenetten. Indien er potentieel interessante warmtevragers op
beperkte afstand van elkaar gelegen zijn kunnen zij verbonden worden via een warmtenet. Voor de
grote bedrijven werd beroep gedaan op publieke data van het benchmark- en auditconvenant.
Regio’s die eveneens interessant zijn voor warmtelevering omwille van de hoge energiedensiteit
zijn stadskernen en bedrijventerreinen. Voor deze regio’s geldt echter het kip of het ei verhaal:
enerzijds zijn geothermiecentrales interessant op locaties waar er reeds warmtenetten liggen.
Anderzijds zijn warmtenetten interessant op locaties waar er goedkoop warmte beschikbaar is
zoals bijvoorbeeld in de nabijheid van geothermiecentrales.
Figuur 3 toont het vermogen van elektriciteitsproductie met aanduiding van zones met een hoge
energiedensiteit. Waar Figuur 2 gebruikt kan worden voor het bepalen van de huidige interessante
locaties voor geothermiecentrales, is Figuur 3 voornamelijk interessant voor inschatting van het potentieel voor geothermiecentrales indien de markt van de warmtenetten verder ontwikkeld wordt.

Figuur 3: Vermogen elektriciteitsproductie met aanduiding zones met een hoge energiedensiteit.
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HOOFDSTUK 3. AANSLUITING VAN DECENTRALE PRODUCTIE-INSTALLATIES DIE IN
PARALLEL WERKEN MET HET DISTRIBUTIENET

Indien de lokale elektriciteitsproductie de consumptie overstijgt, moet deze elektriciteit op het net
gezet worden en afgevoerd worden naar andere verbruikslocaties. Dit hoofdstuk bespreekt de
aansluiting van decentrale productie-installaties op het elektriciteitsnet. In eerste instantie wordt
de aansluitingscode beknopt besproken, vervolgens wordt de exploitatie aangehaald en ten slotte
worden de voornaamste obstakels voor integratie van decentrale productie besproken aan de
hand van de studie “Onthaalcapaciteit decentrale productie in Vlaanderen” uitgevoerd door VITO,
Eandis, Infrax en Elia in 2012.
3.1.

AANSLUITINGSCODE

Om een toelating tot parallelwerking op het openbaar distributienet te bekomen moet een aanvraag worden gedaan bij de distributienetbeheerder. De minimaal gevraagde gegevens zijn: de
identiteit en contactgegevens van de aanvrager, rechten van de aanvrager ten aanzien van gebouw
en installatie, het grondplan van de plaats van afname of injectie, de technische karakteristieken
van de installaties en de informatie die nodig is voor het toekennen van het verbruiksprofiel. Op
basis van het aansluitvermogen wordt het spanningsniveau bepaald waarop de installatie gekoppeld kan worden aan het elektriciteitsnet (Tabel 2).
Tabel 2: Spanningsniveau in functie van het aansluitvermogen

Gezien het thermisch vermogen van de geothermische bronnen en de rendementen voor elektriciteitsproductie zullen ORC installaties in de meeste gevallen een aansluitvermogen hebben tussen
250 kVA en 15 MVA. Ze zullen bijgevolg ingekoppeld worden op middenspanning (> 1 kV en < 36
kV).
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Figuur 4 toont de verschillende manieren van aansluiting op het distributienet. B1 is een decentrale
productiebron met een vermogen kleiner dan 250 kVA. Deze bron zal normaliter gekoppeld
worden aan het laagspanningsnet indien de kabel over voldoende capaciteit beschikt. Indien de
lokale productie de consumptie overstijgt zal het overschot aan elektriciteit via een middenspanning-/laagspanningstransformator op het middenspanningsnet gezet worden. B2 is een decentrale
productiebron met een vermogen tussen 250 KVA en 15 MVA (cf. ORC’s). Dit vermogen is te groot
om te injecteren in het laagspanningsnet en deze bron wordt bijgevolg (al dan niet via een transformator) rechtstreeks op het middenspanningsnet gekoppeld.

Figuur 4: Aankoppelen van decentrale productiebronnen op het laagspannings- of
middenspanningsnet
Globaal genomen zijn er drie soorten aansluitingen:
 De eenvoudige aansluiting op laagspanning met een aansluitvermogen kleiner dan 25 kVA.
Hier zijn geen uitbreidingen of netversterkingen nodig en het spanningsniveau met of
zonder injectie is steeds lager dan 400 V.
 De tijdelijke aansluiting zoals bijvoorbeeld voor bouwterreinen of manifestaties. De aansluitingen worden tijdelijk in gebruik genomen en kunnen uiteindelijk vervangen worden
door definitieve aansluitingen. Ook voor deze tijdelijke aansluitingen zullen geen uitbreidingen of netversterkingen worden uitgevoerd.
 De aansluitingen die niet onder de twee bovengenoemde aansluitingen vallen zijn de aansluitingen waarvoor een studie nodig is.
De aansluitingsprocedure voor aankoppeling op het distributienet en de geldende termijnen
worden getoond in Figuur 5. De netbeheerder doet een eerste evaluatie van de aanvraag tot
aansluiting van de decentrale productie-installatie. In functie van de aard van het project en het
type decentrale productie-installatie kan de netbeheerder aanvullende informatie vragen om de
aanvraag ten gronde te evalueren. Bij aanvaarding bezorgt de netbeheerder de aansluitingsvoorschriften bepaald door het Technisch Reglement voor Distributie en de bijzondere exploitatievoorwaarden opgelegd door de DNB. Op basis van de plannen die ingediend worden door de aanvrager,
evalueert de netbeheerder de conformiteit van het project met de aansluitingsvoorschriften. Bij
conformiteit zal de netbeheerder zijn akkoord geven voor de realisatie van het project.
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De aansluiting met studie bevat een oriënterende studie en een detailstudie. De conclusie van de
oriënterende studie bevat onder andere specifieke elementen (technisch, wettelijk of andere)
verbonden aan de ligging van de voorgenomen aansluiting of aanpassing, schema, noodzakelijke
elementen voor in conformiteit brengen van installaties, eventuele studie van filters, compensatietoestellen, stabiliteit van het plaatselijk vervoernet, indicatieve termijnen voor aansluitingswerken
of aanpassingswerken, indicatieve raming van de uitvoeringskosten… . Uit de detailstudie volgt een
offerte of een gemotiveerde weigering van de aanvraag.

Figuur 5: Aansluitingsaanvraag
De netbeheerders kunnen aansluitingen met een flexibele toegang aanbieden. Dit maakt het
mogelijk om bijkomende decentrale productie toe te laten in zones waar de aansluitingscapaciteit
in feite al is bereikt op voorwaarde dat de nodige mechanismen worden voorzien voor modulering
van deze eenheden tijdens periodes die kritiek zijn voor de veiligheid van het net. Deze flexibele
toegang kan een oplossing bieden voor mogelijke knelpunten op het distributienet, bij transformatiecapaciteit op het plaatselijk vervoernet of transmissienet. De aldus aangesloten eenheden
zouden bijvoorbeeld productiebeperkingen opgelegd krijgen wanneer de betrouwbaarheid van de
bevoorrading in het gedrang komt. Afhankelijk van de specifieke situatie kan deze flexibele toegang
een tijdelijk dan wel definitief karakter krijgen.
Complementair hiermee kunnen er, op basis van technisch-economische overwegingen die steeds
gehanteerd worden bij het opstellen van de investeringsplannen van de netbeheerders, ook
netversterkingen worden voorzien. Hierbij is het echter cruciaal dat de netbeheerders, net als voor
de aansluiting van klassieke centrales, ruim op voorhand op de hoogte zijn van de precieze locatie
van de geplande productie-eenheden en voldoende zekerheid hebben over de effectieve realisatie,
zodat ze ten gepaste tijde voor de aansluiting vereiste netaanpassingen kunnen uitvoeren. De
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termijn voor het verkrijgen van de vergunningen en toelatingen voor de ontwikkeling van verbindingen in het net, wegen vaak zwaar door op de uitvoeringsplannen. De tijd die nodig is voor de
aanleg van de vereiste transmissie-infrastructuur en de termijnen voor het verkrijgen van de
vergunningen zijn vaak niet verenigbaar met de gewenste uitvoertermijnen die in de aanvragen de
projectontwikkelingen zijn opgenomen.
3.2.

EXPLOITATIE

De decentrale productie-installatie dient beheerd te worden in overeenstemming met de specifieke technische voorschriften zoals opgenomen in document C10/11 van Synergrid en de bijzondere
bepalingen zoals opgenomen in de aansluitingsvoorwaarden. Ingeval van een vermoeden van nietconformiteit van de installaties van een eindgebruiker of onregelmatigheden op het netwerk,
behoudt de DNB zich het recht voor om op elk ogenblik de goede werking van de installatie te
controleren of te laten controleren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een simulatie van een
spanningsonderbreking. Indien dergelijke controle aantoont dat de decentrale productie-installatie
niet in overeenstemming is met deze technische voorschriften of de aansluitingsvoorwaarden, zullen de kosten van deze controle gedragen worden door de beheerder van de decentrale productieinstallatie.
Indien het onderzoek en/of testen aantonen dat een installatie niet beantwoordt aan de opgelegde
eisen dan wordt de gebruiker door de DNB aangemaand om binnen een redelijke termijn de
vereiste wijzigingen aan te brengen. Indien de gebruiker van het distributienetwerk niet de nodige
aanpassingen heeft uitgevoerd binnen de toegestane termijn, dan kan de DNB, na een ultieme
ingebrekestelling, met kopie aan de gewestelijke regulator indien het technisch reglement voor
distributie dit voorziet, de aansluiting tijdelijk stopzetten op het einde van de termijn vastgelegd in
de ultieme ingebrekestelling. Iedere wijziging of uitbreiding aan de decentrale productie-installatie
dient, samen met de nodige documentatie, schriftelijk overgemaakt te worden aan de DNB.
3.3.

VOORNAAMSTE OBSTAKELS VOOR DE INTEGRATIE VAN DECENTRALE ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

Wat betreft klantenaansluitingen en meer bepaald aansluitingsaanvragen van productie-installaties
willen de netbeheerders zoveel mogelijk een positief antwoord kunnen bieden binnen een redelijke termijn. Dat moet gepaard gaan met de doelstellingen die de netbeheerders, bij een optimale
ontwikkeling van de netinfrastructuur, viseren: de kost voor ontwikkeling en beheer van de netten
beheersen en de milieu-impact van deze infrastructuur op de omgeving zo laag mogelijk houden.
Om een globaal beeld van de totale kosten te bekomen voor de aansluiting op het elektriciteitsnet
is het nodig om de drie niveaus die een rol spelen bij de aansluitbaarheid op te tellen:
1. Aansluitbaarheid;
2. Transformatiecapaciteit van het distributienet naar het Elia net;
3. Capaciteit van het plaatselijk vervoernet of transmissienet.
De kosten voor inkoppeling van decentrale productie kunnen beperkt worden door duidelijke
beleidskeuzes voor welbepaalde zones en een planmatige aanpak van de ontwikkeling, waarbij op
het gebied van ruimtelijke ordening zowel op gewestelijk als provinciaal niveau de geschikte
inplantingslocaties worden vastgelegd. Werk maken van een volledig beeld voor toekomstige sites
voor decentrale productie in dezelfde regio zou er kunnen voor zorgen dat bepaalde clusters met
de laagste kost voor de samenleving eerst ontwikkeld worden. In het kader van de ondersteuningsmechanismen pleiten de netbeheerders voor het invoeren van een incentive voor de producenten
om te kiezen voor de aansluitingen met de optimale impact op de kosten van de netontwikkeling.
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3.3.1.

AANSLUITBAARHEID

De aansluiting van een netgebruiker gebeurt afhankelijk van het vermogen via één of meerdere
aansluitingsvelden en aansluitingskabels. Gezien de aansluitingskabels meestal de grootste kost
van de aansluiting vormen is nabijheid meestal het doorslaggevende criterium voor de keuze van
het onderstation. Bij een keuzemogelijkheid tussen aansluitspanningen worden de lagere verlieskosten en mogelijk het minder aantal kabels bij hogere spanning afgewogen tegen de duurdere
installatiekosten. In de hier beschouwde vermogens genieten de lagere spanningen normaal de
voorkeur – eventueel te combineren met het afstandscriterium.
Afhankelijk van het geval kunnen de aansluitingskosten fluctueren tussen quasi nihil (bij gebruik
van bestaande aansluitingen) en de kostprijs van een nieuwe aansluiting. In het energiebesluit is
opgenomen dat de totale aansluitingskost voor de aanvrager van een productie-installatie op basis
van hernieuwbare bronnen beperkt moet blijven. De meerkosten moeten worden gedragen door
de netbeheerders en gesolidariseerd over de overige klanten. De toepassing van dit artikel heeft
uiteraard een impact op de kostenverdeling tussen de producent en de gemeenschap.
Figuur 6 verduidelijkt dit principe. De producent zal enkel de kost van de aansluiting dragen tot het
dichtstbijzijnde punt op het net, ook al wordt de aansluiting uitgevoerd op het dichtstbijzijnde
transformatorstation. Voor een aansluiting op het distributienet omvat dit op vandaag de kost van
de kabel tot aan het dichtstbijzijnde net (vooropgesteld door de oranje stippellijn). De netbeheerder zal echter de kost van de gehele lengte van de kabel tot aan het meest aangewezen punt
(voorgesteld door de volle oranje lijn) moeten dragen. Omwille hiervan zal er voor de aanvrager
dan ook geen verschil zijn voor een aanvraag in de buurt van een transformatorstation of veraf
gelegen van een transformatorstation. De aanvrager of producent zal in beide gevallen een
ongeveer even grote kost dragen terwijl de werkelijke totale kost sterk zal verschillen in beide
gevallen. De producent heeft dus geen enkele incentive om rekening te houden met de totale kost
voor de gemeenschap bij de keuze voor de locatie van de decentrale productie.

Figuur 6: Aansluitkosten decentrale productie
3.3.2.

TRANSFORMATIECAPACITEIT VAN HET DISTRIBUTIENET NAAR HET ELIA NET

Alle elektriciteitsproductie van decentrale productie-eenheden die niet in de distributienetten
lokaal wordt verbruikt, moet via de transformatoren in de koppelpunten tussen het distributienet
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en het Elia-net naar het plaatselijk vervoernet of transmissienet van Elia worden vervoerd. Deze
transformatoren moeten daartoe over voldoende capaciteit beschikken. Traditioneel worden deze
transformatiemogelijkheden zodanig voorzien, dat er ook bij een verlies van één transformator nog
steeds voldoende capaciteit beschikbaar blijft voor het volledige aansluitvermogen. Hierdoor
ondervinden netgebruikers in geval van panne of onderhoud geen hinder. De reservecapaciteit die
bij aanwezigheid van alle transformatoren beschikbaar is, kan gebruikt worden voor ‘flexibele’
decentrale productie, die mag onderbroken worden zodra een transformator moet gemist worden.
Het effectief gebruik van deze flexibele capaciteit gebeurt geval per geval in overleg tussen Elia, de
DNB en de netgebruiker.
Traditioneel worden aan decentrale producenten geen capaciteitsbeperkingen – verbonden met
het gedrag van de andere netgebruikers – opgelegd. Opdat de transformatiecapaciteit steeds toereikend zou zijn, moeten er met betrekking tot de mogelijkheden voor elke decentrale producent
dus adequate schattingen worden gehanteerd over het gedrag van de aanwezige verbruikers en
andere decentrale producenten. Hierdoor kan er binnen een distributienet, in periodes van groter
dan minimaal verbruik of kleinere dan maximale decentrale productie, nog bijkomende ‘flexibele
restcapaciteit’ voor decentrale productie beschikbaar zijn.
Wanneer het totaal potentieel in het onderliggend distributienet aan te sluiten decentrale
productie per transformatorstation wordt vergeleken met de resterende transformatiecapaciteit,
kan worden vastgesteld of er een mogelijk capaciteitstekort bestaat of niet. Naast de bestaande
transformatie-infrastructuur is de resterende onthaalcapaciteit ook afhankelijk van de bestaande
aansluitingen en capaciteitsreserveringen (die ontstaan door lopende aanvragen). Deze gegevens
fluctueren relatief sterk waardoor de resterende capaciteit zowel kan stijgen als dalen.
Bij een tekort aan traditionele transformatiecapaciteit wordt steeds nagegaan in hoeverre er nog
voldoende flexibele transformatiecapaciteit beschikbaar is om de behoefte te dekken. Om een
gebrek aan transformatiecapaciteit op te lossen bestaan er drie mogelijkheden 1) het verhogen van
de capaciteit 2) het verschuiven van het aansluitingspunt naar een ander punt of een hoger spanningsniveau 3) het gebruik van flexibele restcapaciteit. Het verhogen van de traditionele capaciteit
vereist een versterking van de fysiek aanwezige transformatiecapaciteit in het koppelpunt.
Afhankelijk van de bestaande situatie zijn een aantal varianten mogelijk, gaande van de eenvoudige
vervanging van bestaande transformatoren door transformatoren met een hogere capaciteit, tot
de uitbreiding met verschillende transformatoren in antenne op nieuw aan te leggen kabels
inclusief nieuwe middenspanningcabines.
De tweede mogelijkheid bestaat erin om transformatieknelpunten te vermijden door het
overhevelen van de aansluiting van de decentrale productie in het onderliggende distributienet
naar een naburig distributienet met meer capaciteit, of door de decentrale productie rechtstreeks
aan het Elia net aan te sluiten indien daardoor het globaal economisch optimum wordt bereikt. Het
verhogen van flexibele onthaalcapaciteit is gebaseerd op het in gebruik nemen van transformatoren die vandaag in reserve beschikbaar zijn, voor ‘snelle overname’ bij panne van de hoofdtransformator. Op dergelijke transformatoren kan bijvoorbeeld een aparte middenspanningscabine voor
onthaal van flexibele decentrale productie aangesloten worden.
3.3.3.

CAPACITEIT VAN HET PLAATSELIJK VERVOERNET OF TRANSMISSIENET

Het plaatselijk vervoernet of transmissienet kan op drie vlakken een impact hebben op de
capaciteit die ter beschikking kan worden gesteld. Om een veilige en betrouwbare werking van het
net te verzekeren moet 1) de impact nagegaan worden van de benodigde capaciteit om de teveel
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geproduceerde elektriciteit te vervoeren 2) rekening worden gehouden met het kortsluitvermogen
en 3) de spanningskwaliteit worden bewaakt.
Indien het vermogen van nieuwe decentrale productie-installaties niet goed op het lokale
verbruiksniveau is afgestemd, wordt er meer geproduceerd dan nodig is om aan het verbruik in
bepaalde zones van het net te voldoen. Dit lokale productieoverschot moet uiteindelijk door het
plaatselijk vervoernet of transmissienet van Elia (na transformatie) verder naar andere
verbruiksplaatsen worden vervoerd. Elia onderzoekt dit effect aan de hand van loadflowanalyses.
Deze loadflowanalyses laten toe de verdeling van de stromen op het net te evalueren voor één of
meer specifieke werkingspunten. Een werkingspunt wordt gekenmerkt door een bepaalde
netconfiguratie, een beschikbaar productiepark, een bepaalde import- en transitsituatie en een
zeker belastingsniveau voor elk lokaal verbruik. Voor deze modellering van het
elektriciteitstransmissienet is het nodig over volgende gegevens te beschikken:
 de netelementen en de wijze waarop ze met elkaar verbonden zijn;
 de productie-eenheden en invoer/uitvoer van elektriciteit;
 de lokale verbruiken.
Vertrekkend van een bepaalde netstructuur en een set van belastingen en producties wordt in een
loadflowanalyse uitgerekend hoe de vermogensstromen zich verdelen over het net.
De eerste controle is bij aanwezigheid van alle netelementen, belastingen en producties (N
toestand, d.i. alle elementen N zijn aanwezig) waarbij gecontroleerd wordt of alle
vermogenstromen door het net binnen de toegelaten limieten blijven. In de optiek dat elk element
moet kunnen gemist worden (bijvoorbeeld omwille van onderhoud, of een storing) met zo weinig
mogelijk impact voor de netgebruikers is een volgende controle bij uitval van een willekeurig
element (N-1 toestand, d.i. één willekeurig element uit de netelementen, belastingen of producties
is afwezig). Blijven ook dan nog de vermogensstromen door het net binnen de toegelaten limieten?
Indien sommige netelementen overbelast zijn, wordt gezocht naar oplossingen zoals bijv. een
andere uitbating van de bestaande netstructuur, netversterkingen, of beperken van de toegelaten
productie tijdens de afwezigheid van kritische netelementen (via de flexibele toegang).
Een tweede begrenzing die in acht moet worden genomen betreft het maximale kortsluitvermogen
in elk punt van het net. Dit is het vermogen dat vrijkomt als er een kortsluiting optreedt. Dit
vermogen mag niet uitstijgen boven het kortsluitniveau, dit is de capaciteit van de
schakelapparatuur die deze kortsluitingen moet kunnen afschakelen om schade aan de installaties
te vermijden (cf. het principe van de zekering in de elektriciteitskast bij iedereen thuis). Elke
productie-installatie draagt bij tot het aanwezige kortsluitvermogen en dus vormt de
bovenvermelde grens ook een begrenzing voor het aantal productie-installaties per netgedeelte.
Bij het bereiken van die bovengrens moeten bijkomende productie-installaties geweigerd worden
ofwel moeten netten opgesplitst worden. In sommige gevallen bestaat de oplossing uit een
verzwaring van de schakelapparatuur. In derde instantie dient ook nog overal in het net de
spanningskwaliteit te worden verzekerd.
3.3.4.

ASPECTEN VERBONDEN MET HET EVENWICHTSBEHEER

Een van de absolute noodzaken is het beheer van het evenwicht tussen verbruik en productie. De
introductie van een grote hoeveelheid bijkomende decentrale productie-eenheden heeft een
belangrijke impact op dit beheer. Om de onvoorspelbare fluctuaties in de productie van deze
eenheden te kunnen opvangen, dient Elia immers te beschikken over voldoende compenserende
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regelmogelijkheden: voor meer productie of minder verbruik in geval van een productietekort, of
voor het verminderen van de productie of verhogen van het verbruik bij een productieoverschot.
Bij de massale verhoging van het aandeel decentrale productie in het Belgische regelsysteem,
zullen deze eenheden moeten deelnemen aan een zeker ‘flexibiliteit’ tot af- en opregelen. In geval
van grote productie- of vraagafwijkingen die de regelmogelijkheden van de klassieke eenheden
overstijgen zullen de decentrale eenheden in staat moeten zijn om systeemdiensten te leveren. De
netdiensten die diepe geothermie zou kunnen leveren worden besproken in hoofdstuk 3..
3.3.5.

KNELPUNTZONES VOOR DECENTRALE PRODUCTIE

De knelpuntzones voor aansluiting van decentrale productie en mogelijk nieuwe knelpuntzones
worden op regelmatige basis gepubliceerd op de site van de VREG. De tekst in deze paragraaf is
gebaseerd op het rapport van de VREG met betrekking tot de investeringsplannen 2014-2016 van
de elektriciteitsnetbeheerders in het Vlaamse gewest gepubliceerd op 29 oktober 2013.
 Opvolging knelpuntzone: Regio Noorderkempen
De enige regio binnen het gebied dat met de huidige stand van de kennis in aanmerking komt voor
diepe geothermie waar reeds in het vorig rapport een knelpunt werd gedetecteerd is de regio
Noorderkempen. Uit de verschillende aanvragen die de distributienetbeheerder heeft ontvangen
blijkt dat er een groot potentieel is voor decentrale productie. Voor het zuiden van deze regio werd
door Elia al een project voor netversterking opgestart dat ondertussen reeds enige tijd gerealiseerd
is. De installatie van een kabelverbinding op 150 kV naar TS Rijkevorsel en een nieuwe transformator 150/15 kV creëert ruimte voor een vermogen van 50 MW. Het potentieel is echter veel groter
dan de ruimte die door de versterking in Rijkevorsel mogelijk werd gemaakt.
Gezien er om historische redenen in het gebied rond Hoogstraten-Meer geen infrastructuur op
36 kV of 70 kV aanwezig is, is een versterking van het 150 kV-net nodig. Zo moet een nieuwe verbinding op 150 kV naar Meer aangelegd worden. In Meer moet een nieuw onderstation opgericht
worden met een directe transformatie vanuit het 150 kV-net. Deze projecten zijn voorzien tegen
2016. Voor de bouw van deze elektrische verbinding heeft de Vlaamse overheid zijn bevoegdheden
gedelegeerd naar de provincie. Conform deze beslissing heeft de provincie Antwerpen het initiatief
genomen en is de opstelling van het plan-MER en de PRUP, die beide nodig zijn voor het oprichten
van de verbinding en voor de ontwikkeling van de clusterzone Hoogstraten-Meer, nog lopende in
het voorjaar van 2013.
Om tegemoet te komen aan de dossiers die in wacht staan rond en ten noorden van Hoogstraten
en als eerste stap in de totaaloplossing voorziet Elia om een bijkomende transformator in TS
Hoogstraten te installeren die gevoed wordt door een kabel 150 kV tussen TS Rijkevorsel en TS
Hoogstraten. Deze oplossing dient beschouwd te worden als eerste stap in de ontwikkeling van het
net om het volledige potentieel aan decentrale productie in de regio Rijkevorsel-Hoogstraten-Meer
aan te sluiten. Deze bijkomende injectie maakt tevens een ontlasting mogelijk van TS Rijkevorsel
waardoor er terug meer ruimte vrijkomt voor aansluiting van decentrale productie in de omgeving
van Rijkevorsel.
De grote vermogens (o.a. windmolenparken en grotere WKK-projecten) zullen aangesloten worden
op een nieuw aan te leggen distributienet op 36 kV. De bestaande 15 kV-netten worden door de
distributienetbeheerder verder versterkt en uitgebreid om de kleinere vermogens (PV’s en kleinere
ETE/1410166/2015-0001
15

HOOFDSTUK 3 Aansluiting van decentrale productie-installaties die in parallel werken met het
distributienet
WKK’s) op de bestaande lokale infrastructuur toe te laten. De op vandaag bestaande windmolenparken, die uitbreiding voorzien, zullen worden ingepast in de nieuwe 36 kV netten om maximaal
ruimte te maken op het 15 kV-net. De uitgewerkte scenario’s zijn zodanig opgebouwd dat deze
plannen kunnen worden geïntegreerd in het langetermijnplanproces van de Provincie. De
resultaten van het planproces worden verwachten vanaf 2016. Er werd begin 2013 in samenwerking met de veiling van Hoogstraten een bevraging uitgevoerd van de lokale tuinders in de ruime
regio van de Noorderkempen. Op vandaag heeft deze bevraging ook effectief geresulteerd in een
aantal nieuwe en bijkomende aanvragen waarop de MS-netten verder zullen ontwikkeld worden.
Bijkomende aansluitingen zullen mogelijk zijn vanaf begin 2015.
 Mogelijk nieuw knelpunt: TS Ravels
Op vandaag is er op TS Ravels geen traditionele onthaalcapaciteit (Gtrad) meer beschikbaar volgens
ELIA. Er is een aanvraag lopende om een extra windmolenpark van 15 MVA in de regio aan te
sluiten. Daarnaast wenst een WKK-klant te verzwaren van 4 MVA naar 8 MVA. In afwachting van de
plaatsing van een nieuwe 50 MVA-transformator in de post Ravels, gekoppeld aan de aanleg van
een nieuwe 70 kV-kabel vanuit Koekhoven wordt door ELIA een flexibele onthaalcapaciteit (Gflex
15’ oplossing voor de windmolens en Gflex 0”-oplossing voor de WKK’s) voorgesteld. Meer
specifiek betreft het hier een probleem van spanningshuishouding, de bestaande decentrale
producties verhogen de spanning als gevolg van het capacitieve gedrag van de aanwezige
infrastructuur die aan dit transformatorstation is gekoppeld. De bijkomende aansluiting dient cf.
het advies van de transmissienetbeheerder in N-1 situatie onmiddellijk te worden gereduceerd of
de bijkomende injectie zou inductief moeten kunnen compenseren. De modaliteiten “Gflex” zijn
onderwerp van bespreking tussen ELIA en de distributienetbeheerders.

ETE/1410166/2015-0001

16

HOOFDSTUK 4 Leveren van netdiensten met een geothermische centrale

HOOFDSTUK 4. LEVEREN VAN NETDIENSTEN MET EEN GEOTHERMISCHE CENTRALE

4.1.

LEVERING VAN PRIMAIRE RESERVES

De levering van primaire reserves door een geothermische centrale zijn mogelijk indien voldaan
wordt aan de volgende technische voorwaarden opgelegd door Elia:
1. Uitgerust zijn met een automatisch regelsysteem voor de snelheid, de rotatie of de
frequentie. Dankzij deze apparatuur zullen de productie-eenheden of industriële processen
automatisch frequentieschommelingen in het net kunnen detecteren en erop reageren
door hun primaire reserve te activeren.
 Compatibiliteit met geothermische centrale: Aangezien het merendeel van de geothermische productie-eenheden uitgerust is met een automatische snelheidsregeling, moet
de producent slechts een minimum investeren om de primaire reserve te kunnen
leveren. Dit zou geen obstakel mogen vormen aangezien de geothermische centrale
het vermogen continu kan aanpassen tussen 25 en 125% van het nominale vermogen
en dus meer of minder vermogen kan leveren als de primaire frequentieregeling om
een aanpassing van het vermogen vraagt.
2. Over een systeem beschikken dat de frequentie van het net kan aflezen;
 Compatibiliteit met geothermische centrale: Frequentie wordt door de meterinstallatie
van Elia doorgegeven aan de geothermische centrale. Dit vormt geen obstakel.
3. De helft van de gecontracteerde primaire reserve binnen maximum 15 seconden kunnen
leveren terwijl de volledige reserve beschikbaar moet zijn na 30 seconden en op dit
niveau moet blijven gedurende minstens 15 opeenvolgende minuten;
 Compatibiliteit met geothermische centrale: De vermogensaanpassing van de
geothermische centrale moet voldoende hoog zijn om hieraan te voldoen. Het vermogen gereserveerd voor primaire reserves is meestal maar een deel van het totale
vermogen, wat maakt dat de vermogensstijging/daling t.o.v. het primair reserve
vermogen groter wordt.
o Uit het rapport van Aspen (p21) blijkt dat geothermische centrales een
normale vermogensaanpassing kunnen voorleggen van 15% van het nominaal
vermogen per minuut. De toelaatbare vermogenaanpassing in “Flexible Operation Mode” is dubbel zo groot en bedraagt 30 % van het nominaal vermogen
per minuut. Op basis hiervan kan men 2 schattingen maken voor de bijdrage
aan de primaire reserves door geothermische centrales:
 Conservatieve bijdrage primaire reserve: Uitgaande van een lineaire
vermogenaanpassing en 15% Pnom stijging/daling per minuut, kan 7,5%
van het nominaal vermogen voorzien worden voor primaire reserves
aangezien dit vermogen op 30 s kan aangesproken worden.
 State-of-the-art bijdrage primaire reserve: Uitgaande van een lineaire
vermogenaanpassing en 30% Pnom stijging/daling per minuut, kan 15%
van het nominaal vermogen voorzien worden voor primaire reserves
aangezien dit vermogen op 30 s kan aangesproken worden. Een tweede factor die deze schatting ondersteunt is dat het volle vermogen van
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de primaire reserve zelden wordt aangesproken. De periode gedurende dewelke meer dan 25% van het primaire regelvermogen wordt gebruikt bedraagt amper 16 uur per jaar in Duitsland 3, dus in de praktijk
zal de vermogenschommeling te wijten aan de primaire frequentieregeling gedurende 99,64% van de tijd minder dan 4% van het
nominale vermogen bedragen.
4. De installatie moet 24 uur op 24 beschikbaar zijn.
 Compatibiliteit met geothermische centrale: Aangezien de geothermische centrale
geen intermitterend karakter heeft en een hoge beschikbaarheid van meer dan
95% kan voorleggen, is de beschikbaarheid van deze centrale geen probleem.
De prijs voor symmetrische primaire reserve is gemiddeld 40 tot 50 euro per MW per uur. Deze
prijs dekt zowel de reservatie als de activering van de primaire reserve. Asymmetrisch primaire
reserve waarbij er alleen maar vermogen naar beneden wordt geregeld is veel minder interessant
omdat de prijs daarvan maar 2 tot 3 euro per MW per uur bedraagt.
Conclusie primaire reserve:
De inzet van geothermische centrales voor primaire frequentieregeling is technisch haalbaar. De
ORC turbine en synchrone generator die veelal in deze installaties wordt gebruikt zijn uitermate
geschikt om het vermogen aan te passen aan de frequentie, zowel wat betreft het op- als afregelen
van het vermogen. Dit is in fel contrast met wind en fotovoltaische centrales (PV) die niet geschikt
zijn om opregelvermogen te leveren tenzij men deze constant curtailed om opregelvermogen
beschikbaar te hebben.
Bovendien is een geothermische centrale de klok rond beschikbaar aangezien de productie geen
intermitterend karakter heeft. Ook dit is in fel contrast met wind en PV die door hun intermitterend karakter niet geschikt zijn voor deze service. Gezien de vermogenaanpassing beperkt is, kan
niet het hele vermogen gebruikt worden voor primaire frequentieregeling, maar dit is ook niet het
geval bij conventionele regelcentrales. Stel dat er 1000 MW aan geothermische centrales zouden
opgesteld zijn in België, dan zouden deze centrales volgens de conservatieve en state-of-the-art
schatting respectievelijk 75 en 150 MW aan primaire reserves kunnen bieden. In vergelijking met
de 82 MW aan primaire reserves die in 2014 nodig waren, dekken deze centrales dus bijna of
volledig de vraag naar primaire reserves.
Vraag is natuurlijk of het wenselijk is om geothermische centrales voor deze netdienst in te zetten.
Geothermische centrales kunnen als geen andere hernieuwbare energiebron de basisproductie en
intermediaire productie bieden die de huidige conventionele centrales bieden. Indien er een
overproductie dreigt van PV en wind, kunnen de geothermische centrales hun vermogen dan
afregelen zoals de STEG-centrales dat vandaag doen. Zelfs zonder boringen kost een geothermische
centrale minimaal 2500 €/kW voor een watergekoelde ORC centrale. Neemt men daarentegen een
1 kW/kWh batterij dan kan men reeds, bij een batterijprijs van 500 €/kW, voor 700 €/kW primaire
regeling verzorgen met deze batterij. Dit lijkt techno-economisch een betere oplossing dan
tientallen MW aan dure geothermische productie onbenut te laten om een dienst te verrichten die
veel goedkopere batterijen ook kunnen leveren.

3

http://www.iea.org/media/workshops/2014/egrdenergystorage/Leuthold.pdf, 70 GW Ppiek & 570 MW
Pprimair in Duitsland is grosso modo vergelijkbaar met 13,5 GW Ppiek & 82 MW Pprim in Belgie
ETE/1410166/2015-0001

18

HOOFDSTUK 4 Leveren van netdiensten met een geothermische centrale

4.2.

LEVERING VAN SECUNDAIRE RESERVES

Net als de primaire reserve is de secundaire reserve een reserve die doorlopend gebruikt kan
worden door Elia om de netstabiliteit te vrijwaren. De secundaire reserve kan zowel gebruikt
worden voor opwaartse als neerwaartse vermogenaanpassingen. In 2014 was er ongeveer 140 MW
aan secundaire reserves voorzien in België. Deze bestaat uit aparte reserves voor 140 MW aan opwaartse productie en voor 140 MW aan neerwaarste productie die aan verschillende leveranciers
kan toegekend worden.
De secundaire reserve wordt automatisch geactiveerd via een bericht dat de dispatching van Elia
rechtstreeks naar de dispatching van de geothermische centrale stuurt. Sinds 2014 is het minimum
vermogen om mee te doen aan de secundaire reserve verlaagd van 5 MW voorheen naar 1 MW.
Om mee te doen aan de secundaire reserves moet de installatie voorzien zijn van betrouwbare
communicatie voor real-time informatie-uitwisseling, duplicatie van de communicatieketen, bij
voorkeur gebaseerd op Elcom en Tase2 protocols.
 Compatibiliteit met geothermische centrale: Deze communicatie kan een belangrijke meerkost vertegenwoordigen, aangezien de hele communicatieketen aan
hoge standaarden moet voldoen en moet gedupliceerd worden. Deze meerkost zal
in het nadeel spelen van de kleinere centrales, zoals geothermische centrales, aangezien de meerkost voor communicatie via een kleiner beschikbaar secundair
vermogen moet terugverdiend worden.
Alle eenheden opereren in parallel en moeten binnen 30 seconden het afgesproken vermogen
kunnen leveren en dit gedurende minstens 15 minuten aanhouden.
 Compatibiliteit met geothermische centrale: Vermits binnen 30 seconden het
gecontracteerde vermogen moet kunnen geleverd worden, gelden dezelfde
restricties als bij de primaire regeling en mag maximaal 7,5 tot 15% van het
nominale vermogen voorzien worden voor secundaire frequentieregeling.
De secundaire frequentieregeling wordt voorzien door generators/lasten en is onafhankelijk van de
primaire frequentieregeling. Bovendien kan een enkele centrale maximaal 50 MW aan secundaire
reserves leveren.
 Compatibiliteit met geothermische centrale: Hetzelfde regelvolume kan dus niet
gelijktijdig gebruikt worden voor primaire en secundaire reserves. Dit betekent dat
een centrale die primaire en secundaire reserves wil leveren en die voorzien is van
een state-of-the-art vermogenaanpassing bijvoorbeeld 5% van haar nominaal
vermogen kan gebruiken voor primaire reserves en 10% van haar nominaal vermogen kan gebruiken voor secundaire reserves.
120 MW van de 140 MW wordt op dit ogenblik gecontracteerd op jaarbasis en 20 MW wordt
gecontracteerd op maandbasis.
 Compatibiliteit met geothermische centrale4: 20 tot 30% van de primaire en secundaire reserves mogen op maandelijkse basis aangeschaft worden: Dit kan nuttig
zijn voor de geothermische centrales omdat zij dan per maand kunnen beslissen of
ze (a) beschikbaar zijn, (b) welk vermogen beschikbaar is voor primaire/secundaire
reserve regeling aangezien het vermogen van de centrale varieert met de
temperatuur.

4

http://www.elia.be/en/suppliers/purchasing-categories/energy-purchases/Ancillary-Services-VolumesPrices
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Dat geothermische centrales kunnen ingezet worden voor secundaire reserves bewijst de Puna
Geothermal Venture in Hawaï5: “Geothermal’s dispatching benefits are being used optimally today
at Ormat’s Puna geothermal facility in Hawaii. The facility was recently expanded with a contract
that dedicates eight of its 38 MW to providing flexible capacity for grid support. Puna is the only
plant that has dedicated ancillary services, but the capability exists for most binary geothermal
plants built in the past decade;”
=> Deze centrale stelt dus maar liefst 21% van de totale capaciteit ter beschikking voor
netdiensten!
Dat deze netdiensten gebruikt worden voor secundaire reserves blijkt hieruit: “The geothermal
plant provides dispatchable energy, Automatic Generator Control (AGC) remotely and
automatically controlled by HELCO System Operator. Allows increase of renewables in the HELCO
portfolio while providing a balanced and responsive grid6.”
Conclusie secundaire reserve:
Een geothermische centrale is technisch in staat om een deel van zijn vermogen te reserveren voor
de levering van secundaire reserves, zoals bewezen in Hawaii. Aangezien de primaire reserves
goedkoper kunnen geleverd worden door andere productie-eenheden of batterijen lijkt het beter
om de primaire reserves aan hen over te laten. Dit laat dan toe om het vermogen dat beschikbaar
is voor primaire en secundaire reserves volledig te wijten aan de secundaire reserves. Deze
reserves kunnen niet geboden worden door batterijen aangezien de secundaire reserves
verscheidene uren enkel uit opregelvermogen of afregelvermogen kunnen bestaan. Dit vormt geen
probleem voor de geothermische centrale.
In principe kan de centrale werken aan 100% van zijn nominaal vermogen en 15% reserveren voor
afregeling. Het dient onderzocht te worden gedurende welke periode het regelvermogen op 115%
kan gehouden worden, aangezien de centrale dan ook zou kunnen meedoen aan secundaire
opregelvermogens, wat een aparte aanbieding is aan Elia.
Vermits alle centrales van de secundaire reserves in parallel werken, zal in de praktijk de af- of
toename van de productie maar een fractie van de gereserveerde 15% bedragen. Dit houdt in dat
de geothermische centrale in de praktijk redelijk dicht bij zijn 100% nominaal vermogen kan blijven
produceren. De vergoeding voor de provisie van de secundaire reserves bedraagt ongeveer 32 euro
per MW per uur. De prijs voor de levering van de reserve is gebaseerd op de brandstofkost (of de
kost per eenheid geproduceerde warmte) en de Belpex prijs van de dag voordien.
4.3.

LEVERING VAN TERTIARE RESERVES

In België wordt er zo’n 400 MW aan tertiaire productie reserve voorzien7. De vergoeding voor deze
reserve bestaat uit een provisie van de tertiaire reserve en een activatie van de reserve. In
tegenstelling tot de primaire en secundaire reserve wordt deze reserve haast nooit aangesproken,
zodat de opbrengst voor deze reserve in de praktijk bijna volledig bestaat uit de provisie
vergoeding. Deze bedraagt ongeveer 5 tot 6 euro per MW per uur. Gezien de hoge kapitaalkost van

5

https://geoenergist.wordpress.com/2014/03/26/flexibility-benefits-make-geothermal-the-highest-bar-fortodays-changing-grids/
6
http://ivres.ivedc.com/media/managed/speakerpresentations/Sullivan_Bob.pdf
7
http://www.elia.be/en/suppliers/purchasing-categories/energy-purchases/Ancillary-Services-VolumesPrices
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geothermische centrales lijkt het niet aangewezen om deze centrales voor dit type reserve te
gebruiken.
Een mogelijkheid om deze tertiaire reserve toch te leveren via geothermische centrales, bestaat
door gebruik te maken van het vermogen dat tot dusver nog niet gebruikt werd tussen 115% en
125% van het nominaal vermogen. De eerste 15% boven het nominaal vermogen zijn voorzien voor
de secundaire reserves en kunnen niet uitgebreid worden omwille van de snelheid waarmee het
vermogen dient te stijgen. De “laatste” 10% zouden kunnen gebruikt worden voor tertiare
reserves, maar deze moeten dan wel kunnen aangehouden worden totdat de congestie of de
onbalans in de regelzone is verdwenen. Vraag is dus opnieuw hoe lang de geothermische centrale
een productie van 125% van het nominaal vermogen kan aanhouden.
4.4.

LEVERING VAN REACTIEF VERMOGEN

Aangezien de geothermische centrales meestal uitgerust zijn met een synchrone generator met
een power factor van 0,8, zou de centrale reactieve energie kunnen leveren aan het
transmissienet. Deze case is wellicht het meest realistisch indien de centrale rechtstreeks
verbonden is met het Elia onderstation via een directe/aparte kabel tussen de geothermische
centrale en het onderstation. De synchrone generator is zowel geschikt voor primaire
spanningsregeling (verplicht voor units van meer dan 25 MVA) als voor tertiaire spanningsregeling
die via communicatie met de netbeheerder wordt geactiveerd.
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5.1.

VOORWAARDEN OM OVER TE GAAN OP EILANDWERKING8

paragraaf 2.11: Eilandwerking binnen de installatie van de netgebruiker is toegestaan. Eilandwerking waarbij het openbare distributienet betrokken is (en dus het netaansluitingspunt onder
spanning blijft), is niet toegestaan. Overgang naar eilandbedrijf is slechts toegestaan als de
spanningskwaliteit van het distributienet buiten de grenzen vermeld in 2.13 (zie verder) valt.
paragraaf 2.12 en 3.3.5: Een decentrale productie-eenheid die in eilandbedrijf werkt mag opnieuw
gekoppeld worden aan het openbaar distributienet indien voldaan is aan de voorwaarden om te
synchroniseren. Dit houdt voor de decentrale productie-eenheid in dat (1) de spanning dezelfde
amplitude en fasevolgorde moet hebben als het net, (2) dezelfde frequentie heeft als het net en (3)
dezelfde fasehoek als het net. Minimale afwijkingen (minder dan 5% spanningsverschil en
faseverschil) zijn toegestaan, maar de verschillen mogen geen bruuske spanningsvariatie groter dan
4 % veroorzaken. Een synchrocheck-relais evalueert deze verschillen en laat toe om de installatie
terug in parallel met het net te laten werken als aan alle voorwaarden is voldaan.
paragraaf 2.13: Vooraleer de decentrale productie-eenheid in eilandbedrijf gaat, moet ze wel
proberen om zo lang mogelijk gekoppeld te blijven aan het distributienet. Onder de volgende
omstandigheden moet de eenheid netgekoppeld blijven en mag ze niet in eilandbedrijf gaan:
 De spanning varieert met maximaal plus/min 10 procent van de meegedeelde spanning
op het aansluitingspunt van de eenheid op het middenspanningsnet.
 Installaties groter dan 1 MVA moeten een spanningsdip tot 85% van de restspanning
gedurende 1,5 s aankunnen en tot 70% van de restspanning gedurende 0,2 s.
 De installatie moet permanent blijven werken als de frequentie 49 tot 51 Hz bedraagt
en minstens 30 minuten blijven werken als de frequentie [47.5,49] en ]51,51.5] Hz
bedraagt.
 Op het ogenblik dat de frequentie 50.2 Hz overschrijdt, moet het actief vermogen van
de installatie ogenblikkelijk dalen met 40% van P(50.2Hz) per Hz. P(50.2Hz) is het
vermogen van de installatie op het ogenblik dat de frequentie 50.2 Hz overschreed. De
installatie zal zijn vermogen blijven variëren volgens deze karakteristiek zolang de
frequentie tussen 50.2 Hz en 51.5 Hz blijft. Als het beschikbaar vermogen daalt onder
het gemoduleerd vermogen volgens de karakteristiek, dan wordt het beschikbaar
vermogen aangelegd.
 Als de frequentie kleiner is dan of gelijk aan 47.5 Hz is of groter is dan of gelijk aan 51.5
Hz, dan moet de installatie ogenblikkelijk losgekoppeld worden en mag de installatie
dus in eilandbedrijf gaan werken.
 De productie-installatie mag zich pas terug aankoppelen aan het net als de frequentie
minstens 60 seconden in het bereik [47.5-50.05] Hz gebleven is.
 De installatie moet ook blijven doordraaien in de aanwezigheid van flicker,
harmonischen en fase-onbalans (maximaal 20 A fase-onbalans) zolang deze binnen de
normen blijven.
8

Specifieke technische voorschriften voor decentrale productie-installaties die in parallel werken met het
distributienet (C10/11 – revisie 4 juni 2012):
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paragraaf 3.2:
Uitschakeling van de installatie in het geval van eilandwerking waarbij een deel van het
distributienet in eiland gaat, dus meer dan alleen de installatie waar de geothermische centrale
deel van uitmaakt:
 Vectorsprong: (ogenblikkelijke of vertraagde) uitschakeling bij de detectie van een
vectorsprong die de drempelwaarde van 7° overschrijdt. Deze functie kan uitgeschakeld
worden wanneer de spanningen van de 3 fasen lager zijn dan 80% om ongewenste
uitschakelingen bij spanningsdips tegen te gaan;
 Df/dt: Ogenblikkelijke of vertraagde uitschakeling bij detectie van een frequentieverloop
van 1Hz/s. Om ongewenste uitschakelingen ten gevolge van een oscillatie van de
generator te vermijden mag een vertragingstijd ingesteld worden van 0,1s en mag
bovendien deze functie uitgeschakeld worden voor frequentievariaties die kleiner zijn
0,2Hz.
In deze gevallen is het vooral belangrijk dat een deel van het distributienet niet ongeconctroleerd
in eiland blijft werken, aangezien het misschien de bedoeling was om het geïsoleerde deel
spanningsloos te maken voor werkzaamheden. De installatie waartoe de geothermische centrale
behoort mag wel in eilandbedrijf gaan op voorwaarde dat zij niet langer geconnecteerd is met het
geïsoleerd deel van het distributienet.
5.2.
•

•

•

IN OVERWEGING TE NEMEN BIJ EILANDBEDRIJF:
De machine die het mechanisch vermogen van de ORC turbine omzet naar een elektrisch
vermogen en de netkoppeling verzorgt, moet in eilandbedrijf niet alleen het actief vermogen
van de installatie dekken, maar ook voldoende reactief vermogen kunnen leveren. Deze
machine kan een generator zijn die indirect op het net hangt via een vermogenelektronische
inverter of een synchrone generator die rechtstreeks op het net gekoppeld is. In beide
voorbeelden is het mogelijk om een netkoppeling te maken die enkel voldoende vermogen
heeft om het volledige actieve vermogen om te zetten, maar geen ruimte heeft voor de
productie van reactief vermogen. In de datasheets van de Ormatt ORC staat bijvoorbeeld wel
dat er gebruik wordt gemaakt van een synchrone generator met power factor 0,8. Deze
installatie kan dus een reactief vermogen leveren dat 60% bedraagt van het nominale actieve
vermogen tegelijkertijd met het nodige actieve vermogen. Een synchrone generator met power
factor 0,8 is echter duurder dan een SG met power factor 1 omwille van de dikkere wikkelingen
en hogere stromen, dus er is een meerkost aan verbonden.
In eilandbedrijf wordt vaak gebruik gemaakt van batterijen om het intermitterend karakter van
hernieuwbare energiebronnen zoals PV en wind op te vangen. Dit is echter niet nodig voor
geothermische centrales aangezien zij zelf hun vermogen kunnen aanpassen aan de vraag.
Zoals eerder vermeld zijn geothermische centrales technisch perfect in staat om een beperkt
deel van hun nominaal vermogen te gebruiken voor primaire en secundaire reserves. In
eilandbedrijf kunnen zij daarom bepaalde vermogenvariaties opvangen op voorwaarde dat de
stijging/daling van andere bronnen (PV of wind) of lasten in het eiland geen te grote
transiënten vertonen.
Alhoewel geen opslag nodig is omdat de geothermische centrale de last kan “volgen”, blijft er
wel het probleem dat de geothermische installatie een minimumvermogen heeft van ongeveer
25% van het nominaal vermogen. Indien de vraag van het net in eilandbedrijf onder deze
ondergrens duikt, moet dit vermogen opgevangen worden door een andere voeding terwijl de
ORC wacht op een herstart. Deze andere voeding kan bijvoorbeeld batterijopslag zijn of een
ETE/1410166/2015-0001
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dieselgenerator. Als voorbeeld gebruiken we een eiland met een realistische geothermische
centrale van 4 MW met een minimum vermogen van 1 MW. Indien de afname daalt onder
MW moet ofwel een batterij ofwel een dieselgenerator de productie overnemen. De ORC
wordt ondertussen op stand-by gehouden voor een warme start indien het vermogen terug
groter wordt dan 1 MW.
o

Batterijopslag kan een valabel alternatief zijn indien het minimum vermogen van de
geothermische centrale lager is dan het maximale laadvermogen van de batterijen. In
dit geval zou de batterij dus met minimaal 1 MW moeten kunnen opgeladen worden
zodat de geothermische centrale belast met de batterij en de eiland-last boven zijn
minimaal vermogen blijft. Een batterij van 1 MW en 1 MWh zou een systeemkost
hebben van ongeveer 450 k€, wat oploopt tot ongeveer 1300 k€ voor een batterij van
1 MW en 4 MWh.
 Component kost: 450 €/kW voor een batterij van 1 MW en 1 MWh: 250 k€ aan
cellen per MWh, 100 k€ aan omvormers en 100 k€ aan systeemintegratie9.
De geothermisch centrale dekt dan de last bij vermogens tussen 1 en 4 MW, terwijl de
batterij de last dekt bij vermogens onder de 1 MW. In dit geval zou het wel nuttig zijn
om het minimumvermogen van de geothermische centrale te verlagen naar 10% van
het nominaal vermogen wat mogelijk is volgens de Aspen (zie onder) studie10. Op die
manier overlappen de centrale en de batterij in het vermogenbereik van 400 kW tot
1 MW zodat de geothermische centrale kan beginnen met een warme herstart als de
belasting gedurende voldoende tijd boven 400 kW blijft of als de batterij dreigt leeg te
geraken. Het voordeel van deze optie is dat alle energie afkomstig is uit hernieuwbare
energie aangezien de batterij wordt bijgeladen met energie uit de geothermische
centrale.

o

Een tweede optie is het gebruik van dieselgeneratoren die de last dekken van zodra de
belasting minder dan 1 MW bedraagt. Ook hier is het aangewezen om het minimumvermogen van de geothermische centrale te verlagen naar 10% van het nominaal
vermogen. Op deze manier heeft de geothermische centrale tijd om op te starten als
de belasting meer dan 400 kW bedraagt. De kost voor deze dieselgenerators bedraagt
ongeveer 250 tot 320 k€. Dit is beduidend minder dan de 450 tot 1300 k€ voor de
batterij. Het nadeel van deze optie is dat de energie nu voor een deel moet voorzien
worden door fossiele brandstoffen. De brandstofkost van de dieselgeneratoren is ook
hoog in vergelijking met de “brandstofkost” van de geothermische centrale, zodat de
batterij toch het overwegen waard wordt indien de belasting gedurende langere
periodes onder de 1 MW blijft11.
o 15 k€ voor 100 kVA => Kost aan noodstroomaggregaten voor 1 MW: 150 k€ tot
220 k€ en identieke 100 k€ aan systeemintegratie.

9

http://www.iea.org/media/workshops/2014/egrdenergystorage/Leuthold.pdf
http://www.ormat.com/sites/default/files/Geothermal%20Valuation%20Project%20%20February_2013.pdf
11
www.ts24.be/product_info.php/info/116309/Kipor-Silent-Diesel-Aggregaat-KDE60SS3/: 11 k€ voor 50 kVA
10
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HOOFDSTUK 6. SIMULATIES MET BETREKKING TOT ZELFVOORZIENENDHEID EN
LEVERINGSZEKERHEID

Het is mogelijk dat een bedrijf of een cluster van bedrijven met behulp van diepe geothermie
volledig zelfvoorzienend wordt voor warmte , elektriciteit en/of koude. De voornaamste beperking
voor het bekomen van zelfvoorzienendheid van energie is de temperatuur van de gevraagde
warmte12. Indien deze temperatuur hoger is dan de temperatuur van geothermische pekel is het
niet mogelijk om met behulp van diepe geothermie volledig zelfvoorzienend te zijn op vlak van
energie.
Indien warmte geleverd wordt in parallel met de elektriciteitsproductie krijgt warmtelevering
normaliter voorrang op elektriciteitsproductie omwille van economische redenen. Indien er echter
problemen zijn op het elektriciteitsnet of er dreigen zich problemen voor te doen kan er beslist
worden om meer elektriciteit te gaan produceren indien het vermogen van de ORC toereikend is.
In dit geval zal een gasketel, normaliter sowieso voorzien als backup, instaan voor de warmtelevering en kan de elektriciteitsoutput via de ORC verhoogd worden. De elektriciteitsproductie kan met
andere woorden flexibel gestuurd worden.
De productie van koude met behulp van diepe geothermie kan op 2 manieren worden bekomen.
(1) gebruik van geothermische warmte in ad-of absorptiekoelmachines. De minimum benodigde
temperatuur bedraagt 70°C, of (2) het gebruik van de geproduceerde elektriciteit in de ORC voor
aandrijving van klassieke compressiekoelmachines.
Om zelfvoorzienend te kunnen zijn, is met verschillende aspecten rekening gehouden. Zo is er een
kleine kans dat één enkele ORC uitvalt. Indien de zelfvoorzienende wijk of bedrijvencluster hiervan
afhangt, komt ze in de problemen. Om dit probleem op te lossen, worden meerdere ORC’s in
parallel gebruikt, waardoor het uitvallen van ORC installaties minder kritisch wordt. Er is een kansmodel gebruikt om het uitvallen van deze installaties na te rekenen. Dit om het simultaan uitvallen
van meerdere installaties mee te nemen in de gesimuleerde resultaten.
Een tweede aspect waarmee rekening wordt gehouden, is het onderhoud van ORC installaties. Een
ORC installatie ligt enkele dagen per jaar stil voor onderhoud. Dit onderhoud is weliswaar gepland,
waardoor het simultaan stilleggen van meerdere installaties op kritische momenten vermeden kan
worden.
Voor de bepaling van de benodigde installaties voor het bekomen van zelfvoorzienendheid werden
simulaties uitgevoerd voor verschillende types energievragers:
1. Eén groot bedrijf;
2. Industriegebied + zwembad + residentiele woningen;
3. Glastuinbouwzone;
4. Nieuwe woonwijk van 1000 woningen;
5. Bestaande woonwijk van 1000 woningen;
6. Industriegebied met meerdere kleinere bedrijven.
12

Indien de temperatuur van de warmtevraag beperkt hoger is dan de temperatuur van de geothermische
pekel kunnen hoge temperatuur warmtepompen worden ingeschakeld om de temperatuur op te krikken.
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6.1.

AANNAMES SIMULATIES ZELFVOORZIENENDHEID

Enkel de regio boven de kolenkalklaag met een brontemperatuur boven 100°C wordt beschouwd
voor elektriciteitsproductie of de combinatie van elektriciteitsproductie met warmtelevering. Voor
de simulaties uitgevoerd in deze en volgende paragrafen wordt gebruik gemaakt van gemiddelde
waardes voor deze regio:
 Temperatuur geothermische pekel: 141°C met een standaarddeviatie van 29°C. De minimum temperatuur bedraagt 100°C terwijl de maximum temperatuur 203°C bedraagt.
 Verwacht netto elektrisch vermogen ORC: 1623 kW per productieboring met een
standaarddeviatie van 457 kW. Het minimum vermogen per productieboring wordt geschat
op 759 kW terwijl het maximum vermogen 2203 kW bedraagt.
 Verwacht thermisch vermogen indien de pekel uitgekoeld worden naar 65°C: 18 MW met
een minimum van 15 MW en een maximum van 21 MW.
De simulaties voor het elektrisch vermogen van de ORC per productieboring werden uitgevoerd
met volgende aannames:
 1-traps luchtgekoelde ORC waarbij de brine uitgekoeld wordt naar 65°C;
 Isobutaan als werkingsmedium;
 Moduleerbaar tussen 25% en 125% van het ontwerpdebiet;
 Beschikbaarheid van 95%;
 Onbeschikbaarheid grotendeels te wijten aan gepland onderhoud
o Jaarlijks onderhoud van 3 dagen
o 4 jaarlijks onderhoud van 8 dagen
o 6 jaarlijks onderhoud van 12 dagen
 Duurtijd koude opstart: 2 - 4 uur;
 Duurtijd warmte opstart: 5 minuten;
 Synchronisatie tijdens operatie: continu;
 Correctiefactor netto rendement buitentemperatuur: zie Error! Reference source not
found.Figuur 7;
 Correctiefactor netto rendement debiet: zie Figuur 8.

Figuur 7: Correctiefactor netto rendement in functie van de buitentemperatuur.
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Figuur 8: Correctiefactor netto rendement in functie van het debiet.
Er worden zowel energiestromen als kasstromen weergegeven als simulatieresultaat. Voor de
financiële resultaten werden volgende aannames gebruikt:
 Aankoopprijs elektriciteit: 110 euro/MWh;
 Verkoopprijs elektriciteit: 50 euro/MWh;
 Brandstofkost: 38,6 euro/MWh.
Tabel 3 toont de indeling van de warmtevraag in temperatuurklassen voor het uitvoeren van de
simulaties. Meer informatie over deze schattingen wordt gegeven in onderstaande paragrafen.
Aangezien warmtetransport en de omzetting van warmte tussen verschillende fluïda steeds temperatuurverliezen met zich meebrengen wordt er een zekere marge genomen tussen de temperatuur
van de pekel en de maximale temperatuur waaraan warmte geleverd kan worden. De waardes
gehanteerd in deze tabel zijn eigen schattingen die enkel ter ondersteuning van de simulaties
dienen. De effectieve waardes dienen geval per geval bepaald te worden. Meer gedetailleerde
informatie over de warmtevraag en indeling naar temperatuurniveaus kan teruggevonden worden
in de volgende paragrafen.
Tabel 3: Indeling warmtevraag in temperatuursklasses voor het uitvoeren van de simulaties
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Figuur 9 toont de configuratie voor gecombineerde warmtelevering en elektriciteitsproductie
vanuit een geothermische bron. Per geothermische productieboring is er 18000 kW thermisch
vermogen beschikbaar voor medium temperatuur warmtelevering en/of elektriciteitsproductie via
een ORC. In het lage temperatuurgebied is er bijkomend 7100 kW beschikbaar voor warmtelevering. Indien deze warmte niet aangewend kan worden voor warmtelevering is het niet mogelijk
om deze warmte te gebruiken voor elektriciteitsproductie. Bij de gebruikte simulaties krijgt
warmtelevering steeds voorrang op elektriciteitsproductie. Indien de 7100 kW thermisch vermogen
ontoereikend is voor de warmtelevering op lage temperatuur wordt warmte op medium temperatuur gebruikt. Het beschikbaar thermisch vermogen voor warmtelevering op lage temperatuur
bedraagt bijgevolg 25100 kW voor deze simulaties.

Figuur 9: Configuratie gecombineerde warmtelevering en elektriciteitsproductie

6.2.

CASE 1: EÉN GROOT BEDRIJF

Uiteraard zijn er zeer grote verschillen in energievraagprofielen van grote bedrijven. Het zijn de
productieprocessen die de energievraagprofielen bepalen en deze verschillen van bedrijf tot
bedrijf. Figuur 10 toont een warmte- en elektriciteitsvraagprofiel van één groot bedrijf. Hetgeen
typisch is aan de grote bedrijven is dat zij een eerder uitgevlakt profiel hebben voor elektriciteit. De
elektriciteitsvraag schommelt tussen de 9 en 9,4 MW. De terugval in de zomer kan te wijten zijn
aan de jaarlijkse sluiting of shut down van de installaties. Het gedeelte van de warmtevraag dat kan
ingevuld worden met behulp van diepe geothermie heeft in deze simulatie een seizoensafhankelijk
karakter. Enkel de medium temperatuur warmtevraag, met een temperatuur gelegen tussen 65°C
en 120°C, kan voorzien worden met behulp van geothermie.
Voor het bepalen van de zelfvoorzienendheid werd gebruik gemaakt van een simulatiemodel. De
werking van het simulatiemodel kan aangetoond worden met behulp van Figuur 11. Deze figuur
illustreert de werking van het model wanneer 2 geothermische productieputten en één ORC
installatie van 3.5 MWe gebruikt worden voor de energievoorziening van één groot bedrijf met de
energieprofielen zoals hierboven beschreven.
 Er wordt vertrokken van de totale geothermische energie die beschikbaar is op medium
temperatuur. Deze is weergegeven in de figuur bovenaan in het zwart.
 Het groot bedrijf heeft een fluctuerende warmtevraag op medium temperatuur, deze is
weergegeven in de bovenste figuur in het rood. Indien de warmtevraag systematisch onder
ETE/1410166/2015-0001
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Heat Demand (MW)



het aanbod valt, is deze site zelfvoorzienend op vlak van warmte. In dit voorbeeld is dit het
geval.
De energie die niet gebruikt wordt voor warmtelevering, wordt door de ORC installaties(s)
gebruikt om elektrische energie te produceren. Het rendement van deze installatie varieert
in functie van de buitentemperatuur zoals weergegeven in Figuur 7. Dit zorgt ervoor dat
voor eenzelfde hoeveelheid warmte, er in de winter beduidend meer elektrische energie
gemaakt kan worden.
Er is ook rekening gehouden met de betrouwbaarheid van de ORC installaties. De maximale
elektriciteitsproductie met behulp van 2 geothermische productieboringen wordt weergegeven in het zwart. Sporadisch valt één van de ORC installaties voor een korte tijd uit. Dit
kan een grote inpakt hebben op de leveringszekerheid.
Deze betrouwbaarheid, tezamen met de temperatuurafhankelijke efficiëntie en de beschikbaree geothermische energie bepalen hoeveel elektrische energie er geproduceerd kan
worden. Deze is weergegeven in het blauw.
Om elektrisch zelfvoorzienend te kunnen zijn, moet deze elektrische energie in 99 % van de
tijd groter zijn dan de energieconsumptie (weergegeven in cyaan in Figuur 11). Dit is
duidelijk niet het geval.
De resterende energie zal dus op de markt gekocht moeten worden (weergegeven in het
groen in Figuur 11).
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Figuur 10: Warmte- en elektriciteitsvraag van één groot bedrijf.

In het voorbeeld dat hier is uitgewerkt is de installatie thermisch zelfvoorzienend, maar elektrisch
niet. Deze simulatie wordt voor iedere case doorgerekend met een verschillend aantal geothermische productieputten en een verschillend aantal ORC installaties. Voor de ORC installaties wordt
steeds aangenomen dat zij een vermogen hebben van 3,5 MWe. De kleinste combinatie die
voldoet wordt gebruikt.
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Figuur 11: Verduidelijking opbouw simulatiemodel zelfvoorzienendheid
Figuur 12 toont de simulatieresultanten met betrekking tot zelfvoorzienendheid. De figuren geven
het minimum aantal boorputten en ORC installaties om zelfvoorzienend te zijn op vlak van warmte
‘links), elektriciteit (midden) en de combinatie van beide (rechts).
De totale verwarmingskosten in afwezigheid van geothermie bedragen circa 7,1 MEUR. Door de
gebruik van 1 geothermische doublet kunnen de kosten voor verwarming gereduceerd worden tot
circa 0,5 MEUR. Door de indienstname van een 2de productieboring kunnen ook deze
verwarmingskosten vermeden worden en is de installatie zelfvoorzienend op vlak van warmte.
Indien er nog meer productieboringen in dienst worden genomen heeft dit uiteraard geen impact
op de kosten voor verwarming.
De totale elektriciteitskost in afwezigheid van geothermie bedraagt circa 8,5 Meuro. Door de
indienstname van 1 productieboring en 1 ORC van 3,5 MWe kunnen deze kosten slechts beperkt
gereduceerd worden. Dit komt doordat warmtelevering steeds voorrang krijgt op
elektriciteitsproductie. De eerste geothermische productieboring wordt bijgevolg nagenoeg
volledig gebruikt voor warmtelevering. Door de indienstname van meerdere productieboringen
komt er meer warmte beschikbaar voor elektriciteitsproductie. Het boren van meer dan 4
geothermische productieboringen is enkel zinvol indien er geïnvesteerd wordt in een bijkomende
ORC. Bij een opgesteld ORC vermogen van 10,5 MWe kan de installatie grotendeels zelfvoorzienend zijn op vlak van elektriciteit. Een bijkomende ORC zal enkel werken indien 1 van de 3
bestaande ORC’s uit dienst is omwille van gepland of ongepland onderhoud. Als thermische input
voor het zelfvoorzienend zijn op vlak van warmte en elektriciteit zijn er 9 productieboringen nodig.
De opbrengst door de indienstname van de laatste productieboring is eerder beperkt.
De rechtse figuur toont de totale energiekosten in functie van het aantal geothermische
productieboringen en aantal ORC installaties. Uit deze figuur blijkt duidelijk dat de eerste paar
geothermische productieboringen de grootste winst opleveren. Dit komt voornamelijk doordat
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warmtelevering economisch gezien rendabeler is als elektriciteitsproductie (door het beperkt
rendement van de ORC). De resultaten die hier getoond worden, hangen uiteraard sterk af van het
gekozen bedrijf. Daarom is het moeilijk om deze resultaten te extrapoleren naar andere grote
bedrijven.
Figuur 13 geeft het percentage van de elektriciteitsverbruik dat gedekt kan worden in functie van
het aantal geothermische productieboringen en ORC installaties.
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Figuur 12 (Eén groot bedrijf): Links: de verwarmingskosten; midden kosten voor energie en rechts
totale kosten. Op de horzontale as is het aantal boorputten weergegeven en op de vertikale as het
aantal ORC installaties.
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Figuur 13: Percentage van de elektriciteitsverbruik dat door de geothermie gedekt is.
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6.3.

CASE 2: INDUSTRIEGEBIED + ZWEMBAD + RESIDENTIELE WONINGEN

Dit voorbeeld is het meest complexe systeem dat bestudeerd is en bestaat uit verschillende bedrijven, een subtropisch zwembadcomplex en een residentieel warmtenet. De geproduceerde
elektriciteit kan gebruikt worden voor elektriciteitslevering aan 2 bedrijven aangezien zij een aanzienlijk verbruik hebben, en de elektriciteitskabels niet over publiek domein hoeven voor elektriciteitslevering. Het elektriciteitsconsumptieprofiel van deze bedrijven wordt getoond in Figuur 14.
Het eerste bedrijf heeft een vrij continue elektriciteitsvraag variërend tussen 500 kW en 900 kW.
Het tweede bedrijf een meer variërende elektriciteitsvraag waarbij er duidelijke blokken zijn van
hoog en laag elektriciteitsverbruik. De elektriciteitsvraag varieert tussen 2 MW en 6 MW.

Figuur 14: Elektriciteitsvraag van de bedrijven waaraan elektriciteit geleverd kan worden.
De warmtevraagprofielen van deze cluster worden gegeven in Figuur 15. Voor twee bedrijven
waren geen data beschikbaar en is gebruik gemaakt van synthetische lastprofielen. Het 3de bedrijf
heeft de grootste warmtevraag en hier is meetdata van beschikbaar. De warmtevraag piekt tot
ongeveer 10 MW in de winter en kent een stabiele basislast van 1 MW in de zomer. Voor het
residentiele stadsverwarmingsnet is gebruik gemaakt van simulaties en conversiefactoren om te
komen tot een warmtevraagprofiel. Uit de figuur blijkt dat het residentieel warmtenet van 1000
woningen een piekwarmtevraag heeft van circa 5 MW.
Eén van de bedrijven in deze cluster is nieuw op te richten en kan bijgevolg worden uitgerust met
een lage temperatuur warmteafgiftesysteem. Het gevolg hiervan is dat dit bedrijf gebruik kan
maken van de restwarmte van de elektriciteitsproductie voor verwarmingstoepassingen. Voor de
andere warmtevragers gebeurt warmtelevering steeds in parallel met de elektriciteitsproductie.
Hoewel de warmtevraag toch aanzienlijk is, kan met behulp van 1 geothermische productieboring
voldaan worden aan de warmtevraag. Vanaf 4 productieboringen en 2 ORC installaties kan de
elektriciteitsbehoefte gedekt worden. Bij de indienstname van meer geothermische productieboringen zal al de elektriciteit die geproduceerd wordt, verkocht moeten worden aan het net. Voor
verkoop van elektriciteit aan het net gelden lagere tarieven, in vergelijking met het zelfverbruik van
elektriciteit aangezien distributiekosten vermeden kunnen worden. Vervolgens is nagegaan welke
installatie nodig is om autonoom te kunnen werken. Figuur 17 geeft de fractie van de energiedekking weer.
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Figuur 15: Warmtevraagprofielen
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Figuur 16 (Industriegebied + zwembad + residentiele woningen): Links: de verwarmingskosten;
midden kosten voor energie en rechts totale kosten. Op de horizontale as is het aantal boorputten
weergegeven en op de verticale as het aantal ORC installaties.
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Figuur 17 (Industriegebied + zwembad + residentiele woningen): percentage van het totale
energieverbruik (thermisch + elektrisch) dat door de geothermie gedekt is.

6.4.

CASE 3: GLASTUINBOUWZONE

Een glastuinbouwzone heeft traditioneel een grote warmtevraag: enerzijds om de temperatuur in
de kassen voldoende hoog te houden in de winter en het tussenseizoen, anderzijds om het
vochtgehalte in de kassen te controleren in het tussenseizoen en de zomer. De elektriciteitsvraag is
ETE/1410166/2015-0001
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zeer beperkt in vergelijking met de warmtevraag. Elektriciteit wordt voornamelijk gebruikt voor
circulatie van de warmte en luchtbehandeling. Voor deze case is aangenomen dat de warmte- en
elektriciteitsbehoefte een gelijkaardig profiel hebben.

Heat Demand (MW)

Een aspect dat eveneens van belang is voor glastuinbouw en dat gerelateerd is aan de warmtevoorziening is de CO2-bemesting. Traditioneel wordt CO2 afgevangen uit de rookgassen van een
WKK of aardgasketel. Indien warmte geleverd wordt met behulp van diepe geothermie moet de
CO2 via een andere weg geleverd worden. Een mogelijkheid is de aankoop van zuivere CO2 maar
dat is een dure oplossing. Een andere mogelijkheid bestaat erin om geothermie te combineren met
WKK’s voor warmtelevering. Gezien de grootte van de warmtevraag is het perfect mogelijk om
beide warmteproductiemethodes te combineren in een cluster van glastuinbouwbedrijven. Op
deze manier kan een bepaald deel van de warmte voorzien worden met geothermie en kan er
bijgestookt worden met WKK’s zodat de teelten voldoende CO2 krijgen. De leveringszekerheid is
hier in het bijzonder belangrijk omdat de oogst verloren dreigt te gaan bij te late temperaturen.
Het elektriciteit- en warmtevraagprofiel wordt getoond in Figuur 18.
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Figuur 18: Warmte- en elektriciteitsvraag voor een glastuinbouwbedrijf.
Glastuinbouwbedrijven zijn interessant voor geothermie aangezien zij veel warmte nodig hebben
op lage temperatuur en zij slechts een beperkte hoeveelheid elektriciteit verbruiken. In deze
simulatie is een combinatie van 4 tuinders onderzocht. Figuur 19 geeft de resultaten weer voor de
economische analyse. In de linker figuur wordt het aantal boorputten weergegeven om aan de
warmtevraag te voldoen. Gezien de warmtevraag op lage temperatuur is, is er 25100 kW thermisch
vermogen beschikbaar voor warmtelevering. Uit de figuur blijkt dit niet duidelijk door de discretisatie maar 1 geothermisch doublet is net onvoldoende voor het bekomen van zelfvoorzienendheid
op vlak van warmte. Een twee productieboring zal enkel in de momenten van zeer hoge warmtevraag warmte kunnen leveren. In de praktijk zou men ervoor kunnen opteren om deze warmteETE/1410166/2015-0001
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vraag in te dekken met behulp van gasketels. Vanaf 1 productieboringen zijn ook de kosten voor
elektriciteit op jaarbasis negatief. Dit wil echter niet zeggen dat men zelfvoorzienend kan zijn op
vlak van elektriciteit en warmte met behulp van 1 geothermisch doublet. De negatieve
elektriciteitskosten zijn te wijten aan het feit dat in de zomer veel elektriciteit geproduceerd kan
worden die verkocht wordt aan het net. Op jaarbasis is de installatie minstens energieneutraal,
maar men is niet momentaan zelfvoorzienend. De autonome werking is weergegeven in Figuur 20.
Ook hier is te zien dat met slechts 1 ORC installatie en 2 boorputten de volledige energiebehoefte
gedekt kan worden.
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Figuur 19 (glastuinbouwzone): Links: de verwarmingskosten; midden kosten voor energie en rechts
totale kosten. Op de horizontale as is het aantal boorputten weergegeven en op de verticale as het
aantal ORC installaties.
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Figuur 20 (glastuinbouwzone): percentage van het totale energieverbruik (thermisch + elektrisch)
dat door de geothermie gedekt is.
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6.5.

CASE 4: NIEUWE WOONWIJK VAN 1000 WONINGEN

Heat Demand (MW)

De warmte- en elektriciteitsvraag voor een woonwijk bestaande uit 1000 nieuwe woningen is
weergegeven in Figuur 21. De gebruikte data zijn een extrapolatie van het opgemeten verbruik in
bestaande woningen. Hiervoor is het warmteverbruik en elektriciteitsverbruik gemeten in een
100 tal woningen. Deze zijn bestaande woningen, waarvoor we de warmtevraag herschaald
hebben naar nieuwbouwwoningen. Deze tijdseries zijn gecombineerd om zo het verbruik van een
1000 nieuwe woningen te schatten.
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Figuur 21: warmt- en elektriciteitsvraag voor een nieuwe woonwijk van 1000 woningen.
Om deze nieuwbouwwijk van 1000 woningen van warmte te voorzien volstaat 1 boorput, zoals
blijkt uit Figuur 22. Het is zelfs zo dat 1 geothermisch doublet voldoende vermogen levert om 5000
nieuwbouwwoningen in de winter van warmte te voorzien. In de praktijk zullen dit nog meer
woningen zijn doordat gelijktijdigheidsfactoren in rekening kunnen worden gebracht voor de
warmtevraag. Hierdoor daalt de verhouding piekwarmtevraag/totale warmtevraag. Geothermie is
uitermate geschikt voor het leveren van warmte en elektriciteit aan warmtenetten op lage
temperatuur. Figuur 23 geeft weer wat de minimale configuratie moet zijn om autonoom te
kunnen werken. Ook hier volstaat een systeem van één ORC installatie en één boorput.
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Figuur 22 (nieuwbouwwijk): Links: de verwarmingskosten; midden kosten voor energie en rechts
totale kosten. Op de horzontale as is het aantal boorputten weergegeven en op de vertikale as het
aantal ORC installaties.
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Figuur 23 (nieuwbouwwijk): percentage van het totale energieverbruik (thermisch + elektrisch) dat
door de geothermie gedekt is.

6.6.

CASE 5: BESTAANDE WOONWIJK VAN 1000 WONINGEN

In Figuur 24 is de warmte- en elektriciteitsvraag van 1000 bestaande woningen weergegeven. Deze
data zijn gebaseerd op een extrapolatie van het energieverbruik bij een kleine honderd gezinnen.
Hiervoor zijn we opnieuw vertrokken van de gemeten warmte en elektriciteitsvraag van een 100 tal
ETE/1410166/2015-0001
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Heat Demand (MW)

gezinnen. Deze data zijn gecombineerd om zo het verbruik van een 1000 bestaande woningen in te
schatten. In tegenstelling tot nieuwbouwwoningen, is het warmteverbruik hier aanzienlijk hoger.
Dit blijkt uit de piekwarmtevraag.
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Figuur 24: warmt- en elektriciteitsvraag voor een woonwijk van 1000 bestaande woningen.
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Figuur 25 (bestaande woonwijk): Links: de verwarmingskosten; midden kosten voor energie en
rechts totale kosten. Op de horizontale as is het aantal boorputten weergegeven en op de verticale
as het aantal ORC installaties.
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De situatie voor een bestaande woonwijk is grotendeels vergelijkbaar met deze voor een nieuwe
woonwijk met dit verschil dat de warmtevraag aanzienlijk lager is en dat de warmtevraag op
medium temperatuur is in plaats van lage temperatuur. De warmte kan voorzien worden met één
boorput, zoals weergegeven in de linker figuur in Figuur 25. De verwachtte elektriciteitsbehoefte is
identiek en ook hier volstaat dus een installatie van één boorput met één ORC installatie. Ook voor
de combinatie van warmte en elektriciteit volstaat deze installatie (zie rechter figuur).
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Figuur 26 (bestaande woonwijk): percentage van het totale energieverbruik (thermisch + elektrisch)
dat door de geothermie gedekt is.

6.7.

CASE 6: INDUSTRIEGEBIED MET MEERDERE KLEINERE BEDRIJVEN

De elektriciteitsvraag van een KMO-zone is gegeven in Figuur 27. Er is gebruik gemaakt van
synthetische lastprofielen. De consumptie volgt hier duidelijk een wekelijkse periodiciteit met een
dal in de weekends. Het verbruik schommelt tussen 3 en 10 MW. Een soortgelijke variatie zien we
in de warmtevraag. De warmtevraag piekt tot 5,5 MW in de winter een valt terug tot 3,5 MW in de
zomer.
Voor deze case “industriegebied met meerdere kleinere bedrijven” zijn de resultaten, geïntegreerd
over één jaar weergegeven in Figuur 28. Om gemiddeld uit de kosten te geraken en aan de
warmtevraag te voldoen, volstaat één enkele boorput. Om autonoom te werken zijn de resultaten
weergegeven in Figuur 29. Deze toont het percentage van het energieverbruik dat door een
geothermische centrale gedekt kan worden.
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Figuur 27: Energievraag industriegebied met meerdere kleinere bedrijven
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Figuur 28 (industriegebied met meerdere kleinere bedrijven): Links: de verwarmingskosten; midden
kosten voor energie en rechts totale kosten. Op de horzontale as is het aantal boorputten
weergegeven en op de vertikale as het aantal ORC installaties.
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Figuur 29 : (industriegebied met meerdere kleinere bedrijven): percentage van het totale
energieverbruik (thermisch + elektrisch) dat door de geothermie gedekt is.

6.8.

LEVERINGSZEKERHEID

Om de betrouwbaarheid van elektriciteitslevering te beschrijven wordt vaak gebruik gemaakt van
kengetallen zoals SAIFI of SAIDI. SAIFI of System Average Interruption Frequency Index geeft het
gemiddeld aantal onderbrekingen aan dat een consument kan verwachten per jaar. Dit kengetal
kan berekend worden als:
𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =

∑ 𝜆𝑖 𝑁𝑖
𝑁𝑡

Met 𝜆𝑖 de storingsfactor, 𝑁𝑖 het aantal consumenten voor de locatie i en 𝑁𝑡 het totaal aantal
consumenten dat voorzien wordt van elektriciteit. Het SAIFI getal voor België voor elektriciteitslevering in 2012 bedroeg 0,8113.
SAIDI of System Average Interruption Duration Index geeft de gemiddelde duurtijd aan dat een
consument niet kan beschikken over elektriciteit. Dit kengetal kan berekend worden als:
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =

13

∑ 𝑈𝑖 𝑁𝑖
𝑁𝑡
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Met 𝑈𝑖 de duurtijd van een onderbreking op locatie i, 𝑁𝑖 het aantal consumenten voor de locatie i
en 𝑁𝑡 het totaal aantal consumenten dat voorzien wordt van elektriciteit. Het SAIDI getal voor
België voor elektriciteitslevering in 2012 bedroeg 39,45 minuten14.
Voor beide kengetallen is enkel het ongepland aantal onderbrekingen in rekening gebracht. Dit
komt doordat er geen geplande onderbrekingen voor België gerapporteerd werden in 2012. Met
de huidige problematiek rond leveringszekerheid en gebruik van het afschakelplan zouden beide
kengetallen wel kunnen oplopen door de toevoegingen van geplande uitval.
Door de aanwezigheid van geothermie in combinatie met ORC die voorzien zijn op eilandwerking
kunnen deze onderbrekingen opgevangen worden. Een netgekoppelde ORC verhoogd bijgevolg de
leveringszekerheid van elektriciteit voor een bepaalde cluster. De opgegeven beschikbaarheid van
ORC in combinatie met geothermie opgegeven door de leveranciers bedraagt 95%. Deze data is
gebaseerd op gerapporteerde vollasturen van operationele installaties. De 5% onbeschikbaarheid is
voornamelijk te wijten aan gepland onderhoud. Door een goede planning van het onderhoud, als
het elektriciteitsnet niet zwaar belast is, kan de mogelijkheid op elektriciteitsuitval bijgevolg sterk
gereduceerd worden.
Zoals reeds eerder aangehaald in HOOFDSTUK 5 is het doorgaans een economische afweging of
men opteert voor noodstroomaggregaten of de ORC geschikt maar voor te werken in eilandwerking.
Afhankelijk van de economische activiteiten die plaats vinden in een cluster kan elektriciteitsuitval
leiden tot zeer grote economische schade. Elektriciteitsuitval bij een groot bedrijf waarbij een deel
van de productie verloren gaat en waarbij de productie terug moet worden opgestart, kan zeer
grote economische schade hebben. Naargelang de gevolgen groter zijn kan men ervoor opteren
om extra noodstroomvoorzieningen in te bouwen. Indien geothermiecentrales verbonden worden
met elkaar zal dit eveneens leiden tot een verhoogde leveringszekerheid.

14

CEER Benchmarking report 5.1 on the continuity of electricity supply, Revised version: 11 February 2014
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HOOFDSTUK 7. BESLUIT

Elektriciteitsproductie met behulp van geothermische warmte wordt al decennia lang toegepast op
allerhande locaties in de wereld. Ook in België is er een interessant potentieel voor de toepassing
van geothermische elektriciteitsproductie in zogenaamde binaire geothermische energiecentrales.
Door het combineren van elektriciteitsproductie met warmtelevering kan van de voordelen van
beide genoten worden. Elektriciteitsproductie zal ervoor zorgen dat al de geothermische energie
steeds nuttig gebruikt kan worden. Warmtelevering zal zorgen voor een lokale verankering en een
potentiele verhoging van de opbrengsten die gegenereerd kunnen worden.
Locaties die interessant zijn voor warmtelevering zijn locaties met een hoge energiedensiteit
zoals bijvoorbeeld stadskernen en bedrijventerreinen. Voor deze locaties geldt echter het kip of het
ei verhaal voor geothermie en warmtenetten: enerzijds zijn geothermiecentrales interessant op
locaties waar er reeds warmtenetten liggen. Anderzijds zijn warmtenetten interessant op locaties
waar er goedkoop warmte beschikbaar is zoals bijvoorbeeld in de nabijheid van
geothermiecentrales. De markt van warmtenetten is in Vlaanderen sterk aan het evolueren en
mogelijks kan geothermie deze opgang versterken. Locaties waar geen investeringen in dure
warmtenetten nodig zijn voor geothermische warmtelevering zijn glastuinbouwzones, subtropische
zwembaden en energie-intensieve bedrijven met voldoende warmtevraag op lage temperatuur.
Indien de lokale elektriciteitsproductie de consumptie overstijgt, moet deze elektriciteit op het net
gezet worden en afgevoerd worden naar andere verbruikslocaties. Hiervoor is een aansluiting
nodig op het elektriciteitsnet. Om een toelating tot parallelwerking op het openbaar distributienet
te bekomen moet een aanvraag worden gedaan bij de distributienetbeheerder. Op basis van het
aansluitvermogen wordt het spanningsniveau bepaald waarop de installatie gekoppeld kan worden
aan het elektriciteitsnet:

Gezien het thermisch vermogen van de geothermische bronnen en de rendementen voor
elektriciteitsproductie zullen ORC installaties in de meeste gevallen een aansluitvermogen hebben
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tussen 250 kVA en 15 MVA. Ze zullen bijgevolg ingekoppeld worden op middenspanning (> 1 kV en
< 36 kV).
Wat betreft klantenaansluitingen en meer bepaald aansluitingsaanvragen van productie-installaties
willen de netbeheerders zoveel mogelijk een positief antwoord kunnen bieden binnen een
redelijke termijn. Dat moet gepaard gaan met de doelstellingen die de netbeheerders, bij een
optimale ontwikkeling van de netinfrastructuur, viseren: de kost voor ontwikkeling en beheer van
de netten beheersen en de milieu-impact van deze infrastructuur op de omgeving zo laag mogelijk
houden. Om een globaal beeld van de totale kosten te bekomen voor de aansluiting op het
elektriciteitsnet is het nodig om de drie niveaus die een rol spelen bij de aansluitbaarheid op te
tellen:
1. Aansluitbaarheid
2. Transformatiecapaciteit van het distributienet naar het Elia net
3. Capaciteit van het plaatselijk vervoernet of transmissienet
De aansluiting van een netgebruiker gebeurt afhankelijk van het vermogen via één of meerdere
aansluitingsvelden en aansluitingskabels. Gezien de aansluitingskabels meestal de grootste kost
van de aansluiting vormen is nabijheid meestal het doorslaggevende criterium voor de keuze van
de locatie van het onderstation. Bij een keuzemogelijkheid tussen aansluitspanningen worden de
lagere verlieskosten en mogelijk het minder aantal kabels bij hogere spanning afgewogen tegen de
duurdere installatiekosten. Alle elektriciteitsproductie van decentrale productie-eenheden die niet
in de distributienetten lokaal wordt verbruikt, moet via de transformatoren in de koppelpunten
tussen het distributienet en het Elia-net naar het plaatselijk vervoernet of transmissienet van Elia
worden vervoerd. Deze transformatoren en de netten moeten daartoe over voldoende capaciteit
beschikken. Elia onderzoekt dit effect aan de hand van loadflowanalyses.
De knelpuntzones voor aansluiting van decentrale productie en mogelijk nieuwe knelpuntzones
worden op regelmatige basis gepubliceerd op de site van de VREG. De enige regio gelegen boven
de kolenkalklaag waar reeds in het vorig rapport een knelpunt werd gedetecteerd is de regio
Noorderkempen. Een mogelijk nieuwe knelpuntzone is de TS Ravels.
Een van de absolute noodzaken is het beheer van het evenwicht tussen verbruik en productie. De
introductie van een grote hoeveelheid bijkomende decentrale productie-eenheden heeft een
belangrijke impact op dit beheer. Bij de massale verhoging van het aandeel decentrale productie in
het Belgische regelsysteem, zullen deze eenheden moeten deelnemen aan een zeker ‘flexibiliteit’
tot af- en opregelen. In geval van grote productie- of vraagafwijkingen die de regelmogelijkheden
van de klassieke eenheden overstijgen zullen de decentrale eenheden in staat moeten zijn om
systeemdiensten te leveren.
De inzet van geothermische centrales voor primaire frequentieregeling is technisch zeker en vast
haalbaar. De ORC turbine en synchrone generator die veelal in deze installaties wordt gebruikt zijn
uitermate geschikt om het vermogen aan te passen aan de frequentie, zowel wat betreft het opals afregelen van het vermogen. Dit is in fel contrast met wind en fotovoltaische centrales (PV) die
niet geschikt zijn om opregelvermogen te leveren tenzij men deze constant curtailed om
opregelvermogen beschikbaar te hebben. Bovendien is een geothermische centrale de klok rond
beschikbaar aangezien de productie geen intermitterend karakter heeft.
Stel dat er 1000 MW aan geothermische centrales zouden opgesteld zijn in België, dan zouden deze
centrales volgens de conservatieve en state-of-the-art schatting respectievelijk 75 en 150 MW aan
primaire reserves kunnen bieden. In vergelijking met de 82 MW aan primaire reserves die in 2014
nodig waren, dekken deze centrales dus bijna of volledig de vraag naar primaire reserves. Vraag is
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natuurlijk of het wenselijk is om geothermische centrales voor deze netdienst in te zetten.
Geothermische centrales kunnen als geen andere hernieuwbare energiebron de basisproductie en
intermediaire productie bieden die de huidige conventionele centrales bieden. Indien er een
overproductie dreigt van PV en wind, kunnen de geothermische centrales hun vermogen dan
afregelen zoals de STEG-centrales dat vandaag doen.
Zelfs zonder boringen kost een geothermische centrale minimaal 2500 €/kW voor een
watergekoelde ORC centrale. Neemt men daarentegen een 1 kW/kWh batterij dan kan men reeds,
bij een batterijprijs van 500 €/kW, voor 700 €/kW primaire regeling verzorgen met deze batterij. Dit
lijkt techno-economisch een betere oplossing dan tientallen MW aan dure geothermische
productie onbenut te laten om een dienst te verrichten die veel goedkopere batterijen ook kunnen
leveren.
De geothermische centrale is technisch perfect in staat om een deel van zijn vermogen te reserven
voor de levering van secundaire reserves, zoals bewezen in Hawaii. Deze reserves kunnen niet
geboden worden door batterijen aangezien de secundaire reserves verscheidene uren enkel uit
opregelvermogen of afregelvermogen kunnen bestaan. Dit vormt geen probleem voor de
geothermische centrale.
Vermits alle centrales van de secundaire reserves in parallel werken, zal in de praktijk de
afname/toename van de productie maar een fractie van de gereserveerde 15% bedragen. Dit
houdt in dat de geothermische centrale in de praktijk redelijk dicht bij zijn 100% nominaal
vermogen kan blijven produceren. De vergoeding voor de provisie van de secundaire reserves
bedraagt ongeveer 32 euro per MW per uur. De prijs voor de levering van de reserve is gebaseerd
op de brandstofkost (in het geval van geothermie de productiekost per eenheid onttrokken
warmte) en de Belpex prijs van de dag voordien.
In België wordt er zo’n 400 MW aan tertiaire productie reserve voorzien. De vergoeding voor deze
reserve bestaat uit een provisie van de tertiaire reserve en een activatie van de reserve. In
tegenstelling tot de primaire en secundaire reserve wordt deze reserve haast nooit aangesproken,
zodat de opbrengst voor deze reserve in de praktijk bijna volledig bestaat uit de provisie
vergoeding. Deze bedraagt ongeveer 5 tot 6 euro per MW per uur. Gezien de hoge kapitaalkost van
geothermische centrales lijkt het niet aangewezen om deze centrales voor dit type reserve te
gebruiken.
Aangezien de geothermische centrales meestal uitgerust zijn met een synchrone generator met
een power factor van 0,8, zou de centrale reactieve energie kunnen leveren aan het
transmissienet. Deze case is wellicht het meest realistisch indien de centrale rechtstreeks
verbonden is met het Elia onderstation via een directe/aparte kabel tussen de geothermische
centrale en het onderstation. De synchrone generator is zowel geschikt voor primaire
spanningsregeling (verplicht voor units van meer dan 25 MVA) als voor tertiaire spanningsregeling
die via communicatie met de netbeheerder wordt geactiveerd.
Eilandwerking binnen de installatie van de netgebruiker is toegestaan. Eilandwerking waarbij het
openbare distributienet betrokken is (en dus het netaansluitingspunt onder spanning blijft), is niet
toegestaan. Overgang naar eilandbedrijf is slechts toegestaan als de spanningskwaliteit van het
distributienet buiten de grenzen valt. Een decentrale productie-eenheid die in eilandbedrijf werkt
mag opnieuw gekoppeld worden aan het openbaar distributienet indien voldaan is aan de
voorwaarden om te synchroniseren (1) de spanning moet dezelfde amplitude en fasevolgorde
hebben als het net, (2) de frequentie moet hetzelfde zijn als het net (3) de fasehoek moet dezelfde
zijn als het net. Minimale afwijkingen (minder dan 5% spanningsverschil en faseverschil) zijn
toegestaan, maar de verschillen mogen geen bruuske spanningsvariatie groter dan 4 % veroorETE/1410166/2015-0001
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zaken. Een synchrocheck-relais evalueert deze verschillen en laat toe om de installatie terug in
parallel met het net te laten werken als aan alle voorwaarden is voldaan. Vooraleer de decentrale
productie-eenheid in eilandbedrijf gaat, moet ze wel proberen om zo lang mogelijk gekoppeld te
blijven aan het distributienet.
Om de betrouwbaarheid van elektriciteitslevering te beschrijven wordt vaak gebruik gemaakt van
kengetallen zoals bv SAIFI of SAIDI. SAIFI of System Average Interruption Frequency Index geeft
het gemiddeld aantal onderbrekingen aan dat een consument kan verwachten per jaar. Het SAIFI
getal voor België voor elektriciteitslevering in 2012 bedroeg 0,8115. SAIDI of System Average
Interruption Duration Index geeft de gemiddelde duurtijd aan dat een consument niet kan
beschikken over elektriciteit. Het SAIDI getal voor België voor elektriciteitslevering in 2012 bedroeg
39,45 minuten16. Voor beide kengetallen is enkel het ongepland aantal onderbrekingen in rekening
gebracht. Dit komt doordat er geen geplande onderbrekingen voor België gerapporteerd werden in
2012. Met de huidige problematiek rond leveringszekerheid en gebruik van het afschakelplan
zouden beide kengetallen wel kunnen oplopen door de toevoegingen van geplande uitval.
Door de aanwezigheid van geothermie in combinatie met ORC die voorzien is op eilandwerking
kunnen deze onderbrekingen opgevangen worden. Een netgekoppelde ORC verhoogd bijgevolg de
leveringszekerheid van elektriciteit voor een bepaalde cluster. De opgegeven beschikbaarheid van
ORC in combinatie met geothermie opgegeven door de leveranciers bedraagt 95%. Deze data is
gebaseerd op gerapporteerde vollasturen van operationele installaties. De 5% onbeschikbaarheid is
voornamelijk te wijten aan gepland onderhoud. Door een goede planning van het onderhoud, als
het elektriciteitsnet niet zwaar belast is, kan de mogelijkheid op elektriciteitsuitval bijgevolg sterk
gereduceerd worden.
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