Resultaten energiebeheer
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- projecten energie-efficiencyverbetering.
Hierbij zijn met name genoemd:
• de verbeteringen per locatie vande
gebouwschil, de verlichting en de klimaatinstallaties, met een maximale besparing
van f65.000 per jaar;
- vervangings-/strategische projecten.
Hoewel niet inhet BEP opgenomen, wordt
voor een groot, terealiseren nieuwbouwproject, het infiltreren van oppervlaktewater, onderzoek naar de toepassing van
duurzame energie uitgevoerd.

Aß. 1- Werkelijk elektriciteitsgebruik t.o.v.model van pompstation Vessem.
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Op basis van dit BEPwordt het toekomstig
energiebeleid verder vormgegeven en wordt
de integratie met Milieuzorg verder ter
hand genomen.
Resultaten tot nu toe
Met de invoering van de energieregistratie
is bij vijf van intotaal 38 locaties een begin
gemaakt. Hieruit isnualeen aantal voorbeelden te noemen.
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Elektriciteitsgcbruik PompstationVessem
Al tijdens de proeffase bleek dat het
elektriciteitsgebruik van het pompstation
Vessem inbelangrijke mate afweek van het
opgestelde 'model'-gebruik. Inafbeelding 1
is het elektriciteitsgebruik vergeleken
met het model, dat isopgesteld op basis
van het historisch gebruik over de jaren
1 januari 1991 tot1januari 1993.
Als bewakingsmodel voor het elektriciteitsgebruik werd daarbij gevonden:
Elektriciteittotaal = 0,4371 *Qafgeleverdwater

met een betrouwbaarheidsinterval bij 90%
van 14.232 kWh = 1%, de correlatiecoëfficiënt bedraagt R 2=94,9%.
Uit afbeelding 2, waarbij de cumulatieve
afwijking tussen het werkelijke en het
modelgebruik wordt weergegeven, blijkt
een opvallende afname van het werkelijke
gebruik sinds maart 1993 op tetreden.
Het elektriciteitsgebruik inde periode
februari 1993 tot en met juli 1994ismet
circa 180.000 kWh afgenomen.
Dit betekent een energiebesparing van
circa 120.000 kWh per jaar, wat overeenkomt met circa f 12.000 per jaar.
Onderzoek heeft aangetoond dat in februari
1993 de pompschakeling isveranderd,
waardoor pompen met een hoger rendement zijn ingezet.
Elektriciteitsgebruik Pompstation Loosbroek
Het pompstation Loosbroek isals een
van de eerste stations nade proeffase
opgenomen inde energiebewaking.
Het model voor elektriciteit isgebaseerd
op het historisch gebruik over de periode
1 januari 1992 tot1januari 1994 en luidt
als volgt:

Aß. 2- Cumulatief verschil kWh werkelijk -kWh model.
Aß. 3- Werkelijk elektriciteitsgebruik ten opzichte van het model.
kWh
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Afl). 4- Cumulatief verschil werkelijk-model.

Elektriciteit totaal

0 , 5 0 4 8 * Qafgeleverd wat
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met een betrouwbaarheidsinterval bij 90%
van 29.913 kWh = 2%, de correlatiecoëfficiënt bedraagt R2=82,2%.
Uit afbeelding 4, waarbij de cumulatieve
afwijking tussen het werkelijke enhet
modelgebruik wordt weergegeven, blijkt
het werkelijke gebruik sinds november
1993 sterk toe tenemen.
Het elektriciteitsgebruik inde periode
november 1993 tot en met september 1995
is met circa 400.000 kWh toegenomen.
Vermoed wordt dat de stijging sinds
september 1993 wordt veroorzaakt door
veranderingen van de transportleidingen
vanaf de pompputten, waardoor de leidingweerstand is toegenomen.
Bij de besluitvorming over deze wijziging
was bekend dat dit zou leiden tot een
hoger energiegebruik, echter de mate
waarin, was niet vooraf berekend. Nu blijkt
dat dit leidt tot een extra energiegebruik
van circa 190.000 kWh = f 19.000 per jaar.

pompstation Vessem

AardgasgebruikPompstationVessem
Het aardgasgebruik voor de verwarming
van het pompstation Vessem wordt
bewaakt ten opzichte van het model:
m 3 aardgas = 8,2276 * Kd (graaddagen)
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Afl). 5- Werkelijk aardgasgebruik ten opzichte van model.
Afb. 6- Cumulatief verschil werkelijk-model.
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met een betrouwbaarheidsinterval bij 90%
van 185,9 m 3 = 2%, de correlatiecoëfficiënt
bedraagt R2= 99,3%.
Uit afbeelding 6, waarbij decumulatieve
afwijking tussen het werkelijke en het
modelgebruik wordt weergegeven, blijkt
een toename van het werkelijke gebruik
sinds oktober 1993.
Het aardgasgebruik inde periode oktober
1993 tot en met september 1995 ismet
circa 3.500 m 3 aardgas toegenomen.
De oorzaak van deze toename ishet
verstellen van de ruimtethermostaat.
Dit heeft geleid tot een hoger aardgasgebruik van 1.750 m 3 aardgas per jaar
(= circa f800). Hoewel dit inabsolute zin
klein is,isde relatieve toename van het
aardgasgebruik groot. Het aardgasgebruik
volgens het model bedraagt circa 8.700 m 3
aardgas per jaar. De toename is derhalve
gelijk aan 20%.
Overige effecten
Kengetallen
Door de implementatie van de energieregistratie ishet mogelijk gebleken meerdere procesgegevens in grafiekvorm
eenvoudig tegenereren. Procesgegevens die
voordien slechts eenmaal per maand
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uitkomsten. Hiervoor is gebruik gemaakt
van de scheve klokvorm van de binominaalverdeling. De beide coëfficiënten
m en k en de schaalfactor zijn via 'trial
and error' zodanig gekozen, dat er in de
correctiecurve juist geen maximum
ontstaat. De transformaties van formule 5
hebben geen gevolgen voor de rangorde
van de maatregelen.
Afbeelding 4 geeft de transformatie grafisch

Afb. 4 - Het oprekken van eendeel van de prioriteitssehaal bij het polijsten.
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werden weergegeven in de vorm van een
kengetal. Als voorbeeld is daarvan het
gemiddelde elektriciteitsgebruik per m 3
afgeleverde hoeveelheid water over de
periode 1januari 1991 tot en met oktober
1995 van het pompstation Vessem gegeven.
De ontwikkeling van dit kengetal wordt
vergeleken met het gemiddelde van WOBtotaal over het jaar 1993.
Hierdoor is het mogelijk geworden dat,
sneller dan voorheen, de groepschefs
worden geïnformeerd over het verloop van
de belangrijkste proceskengetallen.
Producticrapportage
Voor de energieregistratie was het noodzakelijk circa 30% van de gegevens, die al
werden verzameld in het kader van de
productierapportage apart in te voeren in
de energieregistratie. Omdat dit tot extra
handelingen leidde is nagegaan of het
mogelijk is de totale productierapportage
uit te voeren met de software die gebruikt
wordt voor de energieregistratie.
Als belangrijkste voordeel geldt het eenmalig invoeren van de gegevens en het
direct op elk gewenst moment, op de
locaties, on-line, beschikbaar krijgen van
alle gegevens in grafiek- en/of tabelvorm.
Het is mogelijk gebleken het historische
databestand van alle productiegegevens in
de nieuwe software in te lezen waardoor
de totale productierapportage zal worden
uitgevoerd met behulp van het energieregistratiesysteem. Hiermee is een belangrijke tijdwinst bereikt en wordt de kans
op fouten geminimaliseerd.
Toekomstverwachtingen
Door het Bedrijfs Energie Plan is een
duidelijke structuur aangebracht voor de
inspanningen op het gebied van energie-

beheer en energiebesparing. NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant
verwacht dat de voorgenomen projecten
in de periode van 1995 tot en met 1998
tot uitvoering zullen worden gebracht.
De invoering van de energieregistratie en
-bewaking zal in de loop van 1996 voor
alle locaties zijn gerealiseerd. Nu al worden
betere gegevens over de energiehuishouding
verkregen. Vertaling van deze gegevens
naar concrete maatregelen op het gebied
van de bedrijfsvoering vindt dan ook regelmatig plaats.
Met deze activiteiten is een duidelijke
voorsprong genomen op toekomstige
ontwikkelingen die in het kader van het
VEWIN Milieuplan en de Wet milieubeheer zijn voorzien.
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PRIMAVERA-formules
• Slot vanpagina 448.
tot een gepolijste waarde tussen 0 en 100.
Om te voorkomen dat onevenredig veel
maatregelen in een relatief smal gebied
met scores tussen 30 en 35 verschijnen, is
daarbij het middendeel van de schaal
uitgerekt ten opzichte van de hoge en lage
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uwe prioriteitsscore

60
•—

Tot slot
De score voor de prioriteit heeft alleen
betekenis in relatie tot de scores van
andere maatregelen. Bij het beoordelen van
de lijst met geprioriteerde maatregelen
moet men zich realiseren dat de gemaakte
afweging globaal is. Een klein verschil in
score is in de regel niet significant.
Wanneer de gebruiker echter meent dat
de prioriteitsvolgorde niet spoort met zijn
of haar professioneel inzicht, is dit in
beginsel voldoende reden om de toegekende kentallen nader te bezien en
eventueel een iteratieslag uit te voeren.
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