
Greenpeace

Warmte Kracht Koppeling: WADISDA??

Warmte Kracht Koppeling of cogeneratie is een manier om tegelijk nuttige warmte en
elektriciteit te produceren.

De klassieke elektriciteitscentrale
Om dit te begrijpen kijken we even hoe elektriciteit in een klassieke centrale wordt
geproduceerd. Eigenlijk is een elektriciteitscentrale een ouderwetse stoommachine.  Door
verbranding wordt stoom gemaakt, die een turbine (grote dynamo) doet draaien, hierdoor wordt
elektriciteit voortgebracht.  In België wordt grotendeels kernsplijting (55%), gas (20%) en
steenkool (20%) gebruikt om stoom te produceren.

Het vervelende is dat in zo’n stoommachine zeer veel energie verloren gaat.  Gemiddeld wordt
slechts 40% omgezet in elektriciteit, de rest gaat verloren als warmte, hoofdzakelijk via de
koeltoren.  Dat betekent een gigantische energieverspilling.  De illustratie hieronder maakt dit
duidelijk. De grootschalige centrale productie zorgt niet alleen voor een verlies van de warmte,
maar vergroot ook de transmissieverliezen omdat grote hoeveelheden elektriciteit over grotere
afstanden moeten getransporteerd worden.

energieverlies bij elektriciteitsproductie en -transport tot bij de klant

Warmte recupereren
De oplossing lijkt simpel: kunnen we die warmte niet recupereren en nuttig gebruiken?  Ja, maar
er zijn een aantal praktische moeilijkheden.  Zo kan warmte moeilijk vervoerd worden over grote
afstanden (in pijpleidingen bv.), en warmte opslaan is zeer duur.  In de omgeving van een
kerncentrale staan weinig huizen die in de winter die warmte zouden kunnen gebruiken.  Een
kerncentrale of steenkoolcentrale midden in Antwerpen of Brussel bouwen lijkt evenmin een
goed idee.



De oplossing is nochtans heel eenvoudig: bouw kleine centrales daar waar je verwarming nodig
hebt en gebruik die als verwarmingstoestel.  De elektriciteit wordt dan als restproduct in het
elektriciteitsnet gepompt.  Dit kan zelfs op heel kleine schaal: een gasketel voor centrale
verwarming voor een huis kan vervangen worden door een gasmotor die elektriciteit maakt en
die gekoeld wordt door het water van de centrale vervarming of vloerverwarming.  Maar meestal
gaat het toch om wat grotere installaties die een zwembad of appartementsgebouw verwarmen
of stoom produceren voor industriële toepassingen.

Hoe meer uren per jaar er warmte nodig is, hoe meer de centrale kan draaien en hoe financieel
rendabeler hij wordt.  Dus in een zeer goed geïsoleerde woning die nog nauwelijks aanvullende
warmte nodig heeft, is zo’n installatie niet erg zinvol, wel in ziekenhuizen, zwembaden ed.  In
appartementsgebouwen kan dit anders opgelost worden: een deel van de verwarmingsinstallatie
bestaat uit WKK (die het meeste uren warmte levert) en voor de koude dagen springt een
klassieke verwarmingsinstallatie bij.  Door zo’n cascade-systeem blijft de WKK-installatie
rendabel.  In sommige landen gebruikt men ‘stadsverwarming’: naast de leidingen van
elektriciteit, water en telefoon is er dan ook een leiding met warm water in de stad.  De huizen
hebben een thermostatische kraan die warmte afneemt van het warmwaternet en zo worden de
huizen verwarmd.  Industriële toepassingen zijn meestal het interessantst: het hele jaar door is
een bepaalde hoeveelheid warmte of stoom nodig in het productieproces die dan met WKK kan
geproduceerd worden.  Sommige industriële WKK-installaties zijn erg groot, vergelijkbaar met
een klassieke steenkool- of gas-centrale.

WKK is erg populair…in het buitenland
In Nederland wordt 30% van de elektriciteit in WKK-centrales geproduceerd.  In Denemarken is
het zelfs 40%.  Gemiddeld wordt in de Europese Unie 11% van alle elektriciteit in WKK
geproduceerd. België hinkt achterop: slechts 4% van onze elektriciteit komt van WKK-centrales.
Dit is te wijten aan over-centralisering: productie in grote centrales zoals kerncentrales.  Het
gevolg is massale energieverspilling omdat de warmte daar niet efficiënt gerecupereerd kan
worden.

Electrabel blijft volharden in de boosheid.  Op dit ogenblik bouwt Electrabel in Luxemburg een
nieuwe grote gascentrale (STEG) die uitgerust is als WKK-centrale.  Prima!  Ware het niet dat er
in de verste verte geen klanten te bekennen zijn die warmte nodig hebben.  Dus zal alle warmte
(equivalent van 300.000 ton CO2) eenvoudig geloosd worden.

Standpunt Greenpeace
Greenpeace wil tegelijk kernenergie afbouwen én de uitstoot van CO2 reduceren.  Geen
gemakkelijke klus!  Alle hens aan dek dus: volledig her-oriënteren van onze gebrekkige
elektriciteitssector naar WKK, hernieuwbare energie (zon, wind, waterkracht, biomassa) en
energie-efficiëntie (meer efficiënte elektrische toestellen die minder elektriciteit verbruiken).

Greenpeace is sterk voorstander van de snelle uitbouw van WKK.  In België is WKK cruciaal
om kernenergie af te bouwen.  Ook al kan biogas gebruikt worden voor WKK, het merendeel zal
van gewoon aardgas komen. Daarmee is WKK geen ‘schone’ energie, maar wel een
economisch zeer rendabele energiebesparing met een groot potentieel op korte termijn.  Het is
wat wij een tussenoplossing noemen in een strategie op langere termijn om na de afbouw van
kernenergie (tegen ca. 2015) ook fossiele brandstoffen uit te bannen (tegen ca 2100).

Greenpeace Belgium, energy unit augustus 2000
Voor meer info: jan.vande.putte@be.greenpeace.org


