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Voeding'en verdeling van het eigen-oedrijf in een nieuwe

thermische centrale.

I. Inleiding:

Aangenomen wordt,dat er een nieuwe thermische

centrale moet worden gebouwd wa~rvan de eerate twee eenhe

den 185 MVA en 150 MW zullen zijn. Het ligt echter in de

lijn der verwachtingen,de,t deze centrale t.z.t. zal worden uit

~ebreid met eenheden van 185 MVA/150 MW of groter.

Gedacht wordt aan eenheden van 300 MVA/250 IffW.

Daar voor een dergel~~e centrale een groot terrein moet wOTden ge

reserveerd, dat bovendien, mede omdat wordt afgezien van

koel torens, in de buurt moet liggen van eerl rivier, kanaa,l

of ander water, zal deze centrale ver van zijn verbruikers

af komen te liggen. Voor een dergelijke centrale ia geen

grond meer beschikbaar in de buurt van grote steden. Het

is daarom noodzakeluk dat aIle energie middels het, 150 KV

koppelnet moet worden afgevoerd.

Voor de bouw van deze ·centrale en later voor

de eventuele reserve voeding kan worden beschikt over een

5 km verw\iderde 10 KV spanning, die via kabels zal worden

aangevoerd. De maximale stroom die we hiervan kunnen af

nemen is 1100 A. Het kortsluitvermogen van deze 10 XV voe

ding is betrekkeli,jk laag nl. 200 ~'fVA. Bij vollast en een

cos.~ = 0,8 geeft deze voeding al een spanningsdaling van

8 procent. Het zal dan ook blijken dat deze voeding niet

geschikt is voor start- of reserve voeding.
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Ala afstudeeronderwerp kreeg ik op: "De
.

voeding en verde ling van het eigen-bedrij! van boven ge-

noemde centrale." Bij de uitwerking van dit onderwerp heb

ik gebruik mogen maken van informaties die ik heb gekregen

van drie centrales nl. :

IO.De centrale Lage Weide van de N.V. PEGUS.

2°.De centrale Harculo van de IJ.C.

3°.De centrale Amer van de N.V. P.P.E.Y.

die ik heb mogen bezoeken.

Op grond van deze bezoeken en aan de hand van

gevolgde colleges, ben ik tot de conclusie gekomen dat er in

principe voor genoemde centrale drie manieren van voeden

van het eigen-bedrijf in aanmerking komen, te weten:

a. De voeding van het eigen-bedrijf middels eigenbedrijfs

generatoren op de hoofdas van de machine.

b. De voeding van het eigen-bedrljf door eigenbedrijfs~

transformatoren aan de generator klemmen.

c. De voeding van het eigen-bedrijf door eigenbedrijfs·

transformatoren aan de hoogspanningsKlemmen van de step

up transformator

Door de eerder genoemde voorwaarden waaraan moet worden

voldaan en door de afwezigheid van voldoende veilige reserve

voeding, is ~m keuze gevallen op punt c. als de meest

economische en meest betrouwbare eigen-bedrijf voeding;

mede met het oog op de te verwachtenuitbreidingen.

In het hierna volgende zal mijn keuze worden gemotiveerd.

Ook zal de verdere onderverdeling van het eigen-bedrijf en

de erbij behorende voornaamste motoren met hun spanningen

en hun vermogens worden besproken.
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2. Yethoden van voeden van het eigen-bedrijf van een

thermische centrale.

In de inleiding z~n drie methoden genoemd

om het eigen-bed~f van een thermische oentrale te voeden.

Achtereenvolgens zullen deze methoden aan de hand van een

schakeling die men zou kunnen toepassen. worden bespro-

ken. Hun voor en nadelen zullen tegen elkaar worden afgewogen.

Vervolgens zal er een vergelijkende pr~sberekening vo1gen en

tenslotte zal ik mijn keuze,die mede bepaald werd door de

te verwachten uitbreidingen. motiveren.

2.1. De eigen-bedrijf voedin~ met behulp van een eigenbe

drijfstransformator op de hoofdas van de machine.

31 tim 7: Energie schakelaars.

A

B

: step-up transformator.

175 ~WA 150/15 KV.

: Generator 175 IlVA.

140 MW.

: start transformator

D : Eigenbedr~fsgenera-

fig. 1.
tor 18 ~:':VA. Cos.~.=o.8

Het principe schema is gegeven in fig. 1. Het streven is er

op gericht om het eigen-bed~ per eenheid. dus per kete1,

turbine en generator. afzonderlijk en zo bed~fszeker als re-
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rede1~~ moge1~Kis te voeden.Voor niet specifieke,blj de

eenheid behorende hulp werktuigen, zoals brandstof trans

port,watervoorziening,werkp1aatsen en verlichting, gebrui

ken we een a1gemeen net. Dit kunnen we ook eventuee1 ge

bruiken voor reserve voeding.

nit informaties ingewonnen bij genoemde centra1es is ko

men vast te staan, dat het vermogen voor het eigen-bed~f

geste1d kan worden op 6,7 ~ 7 %. In het vo1gende is aan

genomen dat dit 6,7 %is, bij een Cos.~ = 0,8. Er is dan

voor een eenheid van 185 MVA. een vermogen nodig van

12,5 MVA. Men neemt dan echter in het algemeen een eigen

bedr~fsgeneratorvan 18 MVA.

Door gebruik te maken van een eigenbed~fsgeneratorkunnen

we van het vermogen van de hoofdgenerator 10 MVA. af

trekken. Ook de step-up transformator kan 10 MVA. k1einer

genomen wordell.

Het voordee1 van een eigenbed~fsgeneratori8,dat een net

storing zich niet uit in een spanningsdaling op het eigen-

bedrijr. Er treden in het eigen-bedrljf slechts frequentie variaties

Ope Deze zul1en in het a1gemeen niet hinder1~k zijn. De

korts1uitreaktantie van een generator is echter groter dan

van een transformator, zodat er bij inschake1en van grote

motoren bij eigenbedrijfsgeneratoren grotere spanningsda-

1ingen zu11en optreden.

Een nadee1 b~ het gebruik van eigenbedrijfsgeneratoren is,

dat er een zwaardere fundering moet worden toegepaat.

Bovendien wordt de combinatie turbine, hoofd-generator en
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eigenbedrij~sgenerator langer, dUB ook de machine-zaal

zal langer worden. B~ storingen aan de eigenbedr~fsge

nerator moet de hele eenheid uit bedrijf ~orden genomen.

Een eigenbedrljfsgenerator vraagt meer onderhoud dan een

trans~ormator en is Minder bedrijfszeker. Bij het in be

drij~ nemen van een eenheid moet gebruik worden gemaakt

van een starttransformator. Bij storingen in de ketel of

de turbine moet ook op deze Btartvoedi~g, dietevens

reserve voeding is, worden overgeschakeld p voor het uit
bed~f nemen van de eenheid.
Daar we niet de beschikking hebben over een voldoende

veilige reserve voeding, moeten we b~ het gebruik van

eigenbed~sgeneratorenallereerst ~€n o~ meerdere start

transformatoren 150/10 KV. insta11eren,die aanges10ten

worden op de hoofdrail van het 150 KV.sohakelstation.

Gezien de grootte van de eenheden zul1en deze transfor

matoren 15 I 20 ~~A. moeten zijn.

Buiten de eigenbedrijfsgeneratoren hebben we dUB toch

een startvoeding nodig die eventuee1 ook voor het a1ge

mene eigen-bedrijf gebruikt kan worden.

We hebben de beschikking over een 10 KV.

reserve voeding, die we van een op 5 Km a~stand gelegen

10 KV. station kunnen betrekken, maar het korts1uitver

mogen is betrekKe1~K 1aag, nl. 200 MVA. ~ovendien is,

gezien de grote 1engte van de kabe1s, deze reserve voe

ding tame1ijk kwetsbaar. Het is niet ondenkbaar dat ~'n

van de para11elle kabe1s door storing uit za1 vallen.

Zouden we nu bij een storing van de eigen-bedrijf voe-



- 8 -

voeding over gaan op de 10 KV. reserve voeding met 200 MVA.

kortsluitvermogen, dan zal, daar het te verwachten in

schakelvermogen 15 ~ 85 MVA. bedraagt, bij slechte Cos.~

er een spanningsdaling optreden van 40 I 50 %.Veel

motoren hebben dan nog weI een toerental van 60 ! 85 %,
zodat deze spanningsdaling maar zeer kort duurt,de motoren

zullen snel hun nominale toerental hebben bereik~ Een

mooie methode om het eigen-bedrijf veilig te stellen

is dit echter niet.

Bij het in bed~f nemen van een eenheid
•

willen we liever geen gebruik maken van het omsehakelen

van het eigen-bedrijf,van de startvoeding,op de normale

eigenbedrijfsvoeding , het zgn. ping-pongen. Bij gebruik

van eigenbedrijfsgeneratoren kunnen we dit ping-pongen

achterwege laten, mits we er steeds voor zorgen, dat

de spanning van de eigenbed~)fsgenerator gelijk is aan

de spanning van het eigen-bedrijf afkomstig van de start

voeding. Bo~endien moe ten beide spanningen in fase zijn,

of er mag hoogstens een klein_fase verschuiving optreden.

Hebben we voor beide veerwaarden gezorgd, dan kunnen

we zender onderbreken.van de ene spanning over gaan op

de andere.

Bij het gebruik van eigenbedrijfsgeneratoren

op de heofdas van de machine meeten we bij iedere stop

gebruik maken van een reserve voeding. Bovendien moet

deze reserv~ voeding zo sterk zijn, dat als ~~n eenheid

uit bedrijf wordt genomen, de~de eenheid,zonder meer ook

nog op deze reserve veeding kan terug vallen.
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'fie moeten dus b~i gebrulk van eigenbedrijfsgeneratoren

veel reserve voedin~ installeren.

2.2. De eigen-bedr~f voeding met behulp van een eigen

bedrijfstransformator aan de k1emmen van de hoofdgenerator,

In fig.2. is het principe schema weergegeven.

II.$.1 ~

.
I(),(f.

fig.2.

Sl tim 7 : Energie·schakelaars.

A. : Step-up transformator 175 MVA. 15/150 KV.

B. : Eigenbed~fstransformator 15/10 KV. 20 MVA.

C. : Hoofd-generator 185 MVA./150 MW.

D. : Starttransformator 150/10 KY.
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~e hebben de schakeling, zoals die is aangegeven in fig.2.

gekozen, om een goede veilig stelling van het eigen

bedr~f te verkr~gen.

B~ een eventuele storin~ in het 150 KV. ra11systeem,

met het gevolg dat de generator van het net af moet, zal

zal 31 openen. Pet eigen-bedr~f heeft weI een sterke span

ningsdaling gehad, maar na afschakelen van de storing middels

31 is het eigen-bedr~f weer gered en wordt gevoed door de

generator en de eigenbedr\4fstransformator. B~ een storing

in het 150. KV net in de direkte nab~heid van de centrale

moet de t~d van het rela1s voor het openen van 31 dus korter

z~n dan die van 32 • Als 31 geopend is draait de generator

praktisch onbelast. De belasting bestaat aIleen uit het

eigen-bedrijf en dit kunnen we nu op ca. 2% stellen. Na het

opheffen v~n de storing kan de eenheid zonder meer, op de

normale wijze, weer in bedr~f worden genomen. het is hier

dus niet nodig om gebruik te ~aken van een reserve voeding.

B~i een eventuele storing in de generator, de turbine of de

ketel, met het gevolg dat de generator van het net af moet,

zal al dan niet automatisch, afhankelijk van de aard van de

storing, 32 openen. Het eigen-bedr~f blijft z~n voed1ng echter

behouden en de eenheid kan veilig ult bedriJf worden genomen.

Omschakelen op een reserve voeding is weer niet noodzakelijk.

De t~d van het relais om 32 te openen zal bij een storing

aan de generator zijde nu duskorter moeten zijn dan die van
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B~ een storing in de eigenbedrijfstransformator zullen zowel

Sl als S2 openen. De eigen-bed~f voeding valt nu nit en

we moeten nu overschakelen op een reserve voeding. Di; ge

s~hiedt automatisch door te ping-pongen, hiertoe openen we

S6 en slui ten daarna S5' 37 is normaal gesloten.

B~ korte stops, of stops gedurende de week-ends,zullen

beide transformatoren onder spanning blijven,we maken dan

dUB geen gebruik van een reserve- of start voeding. Door

het in bed~f houden van de step-up transformator intro

duoeren we weI extra verliezen in de vorm van ijzer verliezen

die we op 0,1 %kunnen stellen. Om de volgende redenen zul

len we deze verliezen echter accepteren.

10 Het is niet wenselijk om een transformator van groot

vermogen dik~ls in en uit te schakelen. In de eerste

jaren zal de eenheid weliswaar niet dik~ls uit bed~f

worden genomen, later, na verloop van enige jaren, zijn er weer

nieuwere eenheden en dan zal de " oude " generator veel .

meer uit en in bedr~f worden genomen.De step-up trans

formator moet slechts in en uit worden geschakeld bij langere

stopp~rioden.

20 Bij het in bed~f laten van de step-up transformator

hebben we geen start voeding nodig. We behoeven dUB ook

niet te ping-pongen.

B~ lange stops echter, zullen de ~zer verliezen een te

grote rol gaan spelen. De step-up transformator zal dan

weI uit bedrljf worden genomen. Bij lange stops en ook bij
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het voor de eerste msal in bedrijf nemen van de eenmeid ma

ken we gebruik van een starttransformator zoals in 2.1.

is beschreven. Nu moeten we echter p1ng-pongen. H1ervoor

bestaan de volgende methoden:

a.) We openen 36 en wacbten zo lang tot de gegenereerde

spanning van aIle motoren van het eigen-bedrijf, die z1ch

samenstelt tot ~~n spanning met een bepaalde frequent1e,

gezakt is tot ongeveer 10 %van de begin waarde. Dan pas

wordt 35 1ngeschakelt.We krijgen zo toch nog weI een flinke

stroomstoot, omdat we voor aIle motoren weer het volle aan

loopvermogen nodig hebben. De stroomstoot is echter maar

van korte duur omdat het toerental nog vrij hoog is nl.

60-85 %. B~ het herstellen van de eigen-bedrijfsspann1ng

zullen de motoren weer snel hun nominale toerental hebben .

bereikt.De stroomstoot is voor de eigenbedrijfstransfor

mator niet bezwaarl~K, ook de enkele t1enden seconden span

n1ngsonderbreking is voor de motoren en voor het eigen-bedrijf

zelf n1et bezwaarl~k. Hebben we echter te maken met zeer

grote eenheden dan kan deze spanningsonderbreking bezwaar

l~~ gaan worden door dat het aanloopvermogen na deze span

ningsonderbrek1ng te groot wordt. De beschikbare reserve

voeding is dan niet meer voldoende. We passen daarom 11e

ver een andere methode toe nl.

b.) We open weer 36 maar nu wordt de gegenereerde spanning

met een bepaalde frequentie vergeleken met de spanning die

b~ 35 aanwezig is. Zijn beide.spann1ngen bijna in fase en weI

zo,dat het fase verschil afneemt,dan wordt 35 ingeschakeld
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Dit is de zgn. snelle methode. Deze methode geeft de kort

ste spanningsonderbreking en de kleinste inschakelvermogens.

De toerentallen van de motoren zijn immers practisch nag n1et

gezakt, de motoren draaien bijna onmiddellijk weer op nomi

nale toeren. We. moeten b~ de snelle methode echter gebruik

maken van snelle schakelaars, bovendien hebben we veel extra

meet- ~ regel apperatuur nodig. Het geheel zal daarom en

gecomp11ceerder en duurder worden •.

B~ gebruik van een eigen-bed~fstransformatoraan de klem-

men van de hoofd-generator, kunnen we even als bij 2.1. , de

step-up transformator 10 MVA. kleiner nemen dan het vermogen

van de generator. De generator zal echter geschikt moeten

zijn voor het volle vermogen van 185 MVA./150 MW. Men kiest

voor de eigen-bedrijfstransformator meestal 10 a 11 %van het

vermogen dat de generator opwekt. In dit geval dus 20 MVA.

Resumerende kunnen we zeggen:

Een eigenbed~fstransformatoraan de klemmen van de gene-

rator is bedrijfszeker. De eigenbedrijfs-voeding is niet

bruikbaar om mee te starten,als we tenminste de step-up

transformator niet direkt op het net willen inschakelen.
, ,

Is de eenheid echter eenmaal in bedrijf, maar moet ze,hetzij

door storing, hetzij voor de normale stops, enige tijd uit bedrijf

worden genomen, dan blijft de eigen-bed~f voeding gehand-

haafd middels de step-up transformator en de eigen- bedrijfs

transformator die onder spanning blijven. De schakelaar 32

zal dan ge.opend worden. Er wordt bij korte onderbrekingen

dus geen gebruik gemaakt van een reserve voeding.
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2.3. De eigen-bedrljf voeding met behulp van een eigen

bedrpfstransformator &an de hoogspanningsk1emmen van

de step-up transformator.

Bet principe sohema is weergegeven in fig.3.

150k

IO-t'1/.

fig.3.

31 tim 7 · Energie schakelaars •·
A. · step-up transformator 15/150 KY. 185 MVA.·
B. · Generator 185 MVA./150 ~N.·
C. • Eigenbedrijfstransformator 150/10 KV. 20 MVA.•

D. • Start- of reserve transformator 150/10 KY.·

Beki~en we de schakeling van figuur 3, dan zien we.dat we

in plaats van een eigenbedrljfstransformator van 15/10 KY.

er nu een hebben van 150/10 KV. De energie schakelaar 82 die

eerst voor een spanning van 15 KY. geschikt moest zijn, moet

nu geschikt zljn voor 150 KV.
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Wat de prijs aangaat zullen deze twee schakelaars elkaar

echter niet veel ontlopeD.

B~ een storing in de direkte nabijheid van de centrale zal

81 weer openen, overeenkomstig de situatie in 2.2. beschre

ven. ~e eigen-bedrijf voeding blyft gehandhaafd drov. step-up

en eigenbedrijfatranaformator. B~ een storing in de generator,

de turbine of de ketel, zal 32 openen ook weer overeenkomstig

2.2. Nu bl~ft de voed1ng gehandhaafd via de eigenbedr~fs

transformaton

Starten is nu w~l mogel~K via de eigenbedr~fatransformator,

deze bl~ft nl. alt~d in bedr~f. Een start voeding is nu niet

nodig. Willen we echter verzekerd zijn van een reserve voe

ding en willen we het algemene eigen-bedr~f zoals licht en

kracht, kolentransport en de w~rkplaatsen, van een afzonder

lijk punt voeden, dan hebben we een reserve transformator

toch weer nodig. De transformator is nu echter meer ale al

'gemeen eigenbedr~fstransformator en als transformator voor

de reserve voeding te beschouwen. We introduceren weI weer

0,1 ~ ~zer verlies door de eigenbed~fstransformator tijdens

stops in bedrijf te houden, maar dit is op de hele eenheid

betrokken slechta 0,01 %. Dit is weI toelaatbaar.

B~ uitvallen van de eigenbed~fstransformator zal er moeten

worden overgeschakeld op de reserve voeding. Dit geschied

dan weer automatisch.

Ook in dit geval wordt de eigenbedrijfstransformator weer

20 MVA. gekozen. De generator en de step-up transformator

moeten beide geschikt zijn voor het volle vermogen, 185 MVA.
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Resumerende kunnen we zeggen :

Een eigenbed~fstransformator aan de hoogspanningaklem

men van de step-up tranaformator is bedrijfszeker. WeI zal

deze transformator duurder zijn dan die genoemd in 2.2.

De step-up transformator moet evenals de boofd-generator

geschikt z~n voor het volle vermogen van 185 MVA.

Een start voeding is niet noodzakelijk. weI maken we ge

bruik van een"starttran8formator~maar dan meer als alge-

mene eigenbed~fsvoeding en als reserve voeding.

Bij een storing op het 150 KV. net zal, indien we gebruik

maken van een tranaformator san de hoogspannirigaklemmen

van de step-up transformator,de spanningsdaling groter zijn.

dan wanneer de transformator is aangesloten op de machine

klemmen.Voor de motoren van het eigen-bed~f zal het echter

niet veel uitmaken of de apanningsdaling nu 90% is dan weI

75 a 80~. In beide gevallen zullen ze toch het volle aanloop-

vermogen opnemen,bD het terug keren van de volle spanning.
I
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3. Voorbeeld van een beredener1ng om tot een conclus1e

te komen welke eigen-bedrtif voeding zal worden gekozen.

Achtereenvolgens zijn er drie methodenbespro-

ken in de hoofdstukken 2.1. ; 2.2. ; 2.3. , die men zou

kunnen toepassen, om het eigen-bedrijf van een thermische

centrale te voeden.

De eigenbedrijfsgenerator bleek minder

geschikt vanwegen het grote reserve- en startvermogen dat

we moe ten installeren. Bij de in het volgende punt ter sprake

komende kostenbereken1ng zal nog weI worden vermeld hoeveel

deze voor een dergelijke voeding globaal zullen bedragen.

Ook de extra kosten die op zullen treden tengevolge van

rendementsverliezen zullen worden gegeven.'

De eigenbedrijfstransformator aan de klemmen
•van de generator, met een extra energie schakelaar aan de

generator zijde, is een aantrekkelijke voeding. Het is echter

een nadeel dat b~ langere stops gebruik moet worden gema~t

van een starttransformator. Voor twee eeruheden van 185 MVA.

I '

zou ~~n transformator van 25 ~ 30 ~WA. 150/10 KY. weI voldoende

z~~. Als er echter eenheden b~gebouwd worden, wat zeker in

de toekomst het geval zal zijn, dan moet er een extra trans

formator 150/10 KV. worden geinstalleerd.Deze extra trans

formator aan de 150 KV. hoofdrail brengt weer extra kosten

met zich meet

De eigenbedrijfstransformator san de hoogspan

ningsklemmen van de step-up transformator is naar mijn me

ning uit technisch oogpunt weI de meest geschikte voeding.
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{extra
Een starttransformator is hier niet nodig. Als we een 150/10KV.

transformator installeren, kunnen we deze dus gebruiken

voor het algemene eigen-bedrijf. Bovendien kunnen we deze

voeding dus nog gebruiken als reserve voeding, indien een
I

eigenbedr~fstransformator uit zou val~en.

Ook het ping-pongen waar verschillende bedr~en liever van

af zien,kan hier achterwege bl~en. AIleen in geval van

nood,als de eigenbedrijf~transformator uitvalt,moet er ge

ping-ponged worden.

Voor een eventuele uitbreiding zal de'eenmaal geinstalleerde

"starttransformator"van 20 A 30 MVA. 150/10 KV. ook nog

voldoende blijken te z~n.

Hoewel uit technisch oogpunt deze laatste

manier van voeden weI het meest geschikt is zal nog moe ten

bl~~en of z~ financieel ook verantwoord is. We moe-,

ten dus de laatste twee methoden van eigenbedr~fsvoeding

zowel technisch als financieel tegen elkaar afwegen om

te kunnen beslissen welke uiteindel~k het meest verant-

woord is.

3.1. Globale kostenberekening.

We 'hebben aangenomen dat het vermogen van'het

eigen-bedr~f gesteld kan worden op 6,7~ b~ een cos.~.30,8.

We hebben dan nodig voor een eenheid van 185 MYA. een eigen

bedrijfvermogen van 12,5 MVA.

Het vermogen van de eigenbedrijfsgenerator wordt gesteld op

18 YVA. en dat van de eigenbedr~fstrans!ormatoren op 20 MVA.

De prijs van een eigenbedrijfsgenerator kan gesteld worden op
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Fl.40,- p~r KVA. Het rendement van een dergelijke generator

is ongeveer 97%.

De prijs van een eigen-bedrijfstransformator 15/10 KV. is

rond de Fl.12,- per KVA. met een rendement van 99,5~.

De prijs van een eigenbedrijfstransformator 150/10 KV. is

rond de Fl.14,-· per KVA. Ook dit rendement is 99,5~.

Ret rendement van de hoofdgenerator is te stellen op

98,2 ! 98,3%.

Het rendement van de step-up transformator is 99,6%. Dit is

0,1% hoger dan dat van de eigenbedrijfstransformatoren.

B~ toepassing van een eigenbedrijfsgenerator

kan de hoofdgenerator 10 ~WA. kleiner worden gekozen. Reken1ng

houdend met een zwaardere fundering en een langere machine-
~chter

zaal, kunnen we door de vermindering van 10 MVA. van de hoofd-

generator, de prijs van de eigenbedrijfsgenerator nu stellen

op rond de Fl.20,- per KVA. Ook de step-up transformator kan

10 MVA. kleiner worden.

Bij toepassen van een eigenbedrijfstransformator

aan de klemmen van de hoofdgenerator mogen we van de step-up

transformator ook 10 MVA. aftrekken. De hoofdgenerator moet

echter voor het volle vermogen zijn tw. 185 MVA.

Bij toepassen van een eigenbedrijfstransformator

aan de hoogspanningsklemmen van de step-up transformator moet

en de hoofdgenerator ~n de step-up transformator voor het

volle vermogen van 185 MVA. worden besteld. We moeten dUB

een extra
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vermogen van 10 MVA. installeren in de step-up transfor

mator. Dit zal ongeveer Fl.9.- per KYA. kosten.

We stellen dus tegenover elkaar:

a,) Een generator van 18 MVA. cos.~0,8 op de hoofdas:

Kosten: 18000 x Fl.20,- = •••••••••••••••• Fl.360.000,

Rendement : ~7~.

b.} Een transformator van 20 YVA. aan de generatorklemmen :

Kosten: 20.000 x Fl.12,- =.•••••••••••••• Fl.240.000,-

Rendement: Dit is het rendement van de.hoofdgenerator ver

~digd met het rendement van de transformator, is

98,2% x 99,5% = 97,7%.

c.} Een transformator van 20 ~WA. aan de hoogspanningsklemmen

van de step-up transformator:

Kosten: 20.000 x Fl.14,- =••••••••••••••• Fl.280.000,-

extra voor step-up transformator,

10.000 x Fl.9,- =•.............. Fl. 90.000,-

Totaal : Fl.370.000,-

Rendement : Dit is het rendement van de hoofdgenerator ver

menigvuldigd met het rendernent van de step-up transformator

ver~menigvuldigdmet het rendement van de eigenbedrijfs

transformator, is

98,2 x 99,6 x 99,5 = 97,3%.

We voeren nU,door gebruik te maken van a.) of

c.) extra verliezen in, in de vorm van rendementsverliezen,

t.o.v. b.) respRctievelijk van .0,7 en.O,4%.

B~ een eigenbed~fsbelastingvan 10.000 KW. is 0,1% dus 10 KW.
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In vollast neemt het eigen-bedrijf 10.000 KW. op, dus 0,7 resp.

0,4%. is 70 resp. 40 KW.

Voor de extra verliezen kunnen we een gekaplitaliseerde p~s .

berekenen van F1.2.000,- per KW.

We moe ten dan de volgende correoties aanbrengen •.
Voor a.) 70 x Fl.2.000,- =•.................. Fl.140.000,-

Voor b.) Geen.

Voor 0.) 40 x Fl.2.000,- =..•.•.......••••.•• Fl. 80.000,
I

De uiteinde1i~e kosten zijn dan :

Voor a.) Fl.360.000 + F1.140.000,

Voor b.) F1.240.000,-

Voor c.) Fl.370.000,~ + Fl.SO.OOO

- .
- .
=•••••••••

Fl.500.000,

Fl.240.000,

F1.450.000,-

om de reeds eerder genoemde bezwaren zullen we ver-

der afstappen van de eigenbedrijfsgenerator en aIleen de

twee eigenbedr~fstransformatorentegen elkaar afwegen.

We hebben de volgende schakelingen :

/0 K'I/

b
fig. 4
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We zullen voor het benodigde schakelmateriaal aIleen dat

in rekening brengen, wat in fig 4~ en fig 4~ versch111end

is. De schakelaars S3 en Sl zi~ in beide gevallen gelijk.

Voor fig,4~ geldt :

De p~s van de benodigde generatorschakelaar 1.800 MVA. 15 KV.

is : ••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• Fl.140.000,-

+
Fl.200.000,-... ~ ...Totaal:

De bnKomende kosten voor het railkoper, het opstellen, de

scheiders en de extra benodigde ruimte, is Fl.6C.000,-

Voor fig.4~ geldt

De prijs van de benodigde 150 KY. schakelaar, 10.000~~A.

is : •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fl.140.000,-

De bijkomende kosten voor het ~zerwerk,de scheiders en

het portaal worden geschat op : ••••••••• Fl. 50.000.-
+

Totaal : •••••• Fl.190.000,-

Wat schakelmateriaal betreft, z~n de prijzen niet zo uit'een

lopend.

B~ de schakeling zoals die is gegeven in fig.4~ moeten we nog

de ~zerverliezen in rekening brengen,die in dat geval extra

zullen optreden t.o.v. fig.4~ , t~dens korte stops.Bij fig.4~

blijft immers de step-up transformator in bedrijf, terwijl in

het geval geschetstin fig.4~ de step-up transformator uit bedrijf

wordt genomen. We hebben deze ~zerverliezen op 0,1% gesteld.

We stellen de gemiddelde prijs per Kwh. aan eigen verliezen

in de centrale, genomen over 20 jaren op Fl. 0,021.

Er wordt aangenomen, dat bij kortere stops in de centrale,

dus bij st11stand van de turbine gedurende de nacht, een
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week-end en bij werkzaamheden die een dag, tot·hoogstens

een week duren, de step-up transformator in fig.4~ onder span-

ning b1ijft.

Blj revisie en onderhoudswerkzaamheden die 1anger dan een

week duren wordt deze step-up transformator ui~geschakeld.

Een stop programma zou er als voIgt uit kunnen

zien :

Eerste vier jaren :

Per jaar : 4 week-ends ~ 52 uur geeft in 4 jaar .,..... 832.uur
It: ••••• 384."II ""Per jaar : 4 dagen storing

Per 2 II : 1 week diverse werkzaamheden geeft

in 4 jaar •, ................................ 360.uur· +

Totaal in 4 jaar : •••••••••••1516.uur.

'l"weede vier j aren :

Per jaar : °12 week-ends 8 52 uur geeft in 4 jaar ; ••••• 2500.uur.

Per jaar 6 dagen storing " 4 II : ••••• 576.uur.

Per jaar: 1 week dive werkzaamheden II 4 " : ..... 720.uur· +

Totaal in 4. jaar': •••••••••••3796.uur.

Derde vier jaren .•
Per jaar · 20 week-ends a 52 uur geeft in 4 jaar • • •••4160.uur.· ·
Per jaar · 20 nachten , a 9 II II " 4 II • 576.uur.· • ••••

Per jaar • 10 dagen storing ,t It 4 II • 960 uur.· • • • • •

Per jaar : 2 maal een week diverse werkzaamheden

geeft in 4 jaren : ••~OO.uur. +

Totaal in 4 jaar : •••••••••••72iO,uur.

Totaal in 12 jaar: ••••••••••12612,uur.

In de vo1gende 8 jaar zal het aantal malen dat de eenheid



- 24 -

stilstaat gedurende de week-ends en de nachten weI toenemen

We zullen uitgaan van 25.000 uren van korte stops in de periode

van 20 jaar. De lange stopperiodes zijn dus niet meegeteld.

Gedurende deze 25.000. uren zal dus in fig.4~ de step-up

transformator in bed~f worden gehouden. Dit betekent in die

20 jaren voor genoemde schakeling dus een extra ijzerverlies

van :

25.000 x 175 Kw x Fl.0,021 a •••••••••••••••••• Fl. 90.000.-

Het totale bedrag dat we in de beide gevallen

moeten investeren is nu :

Voor fig.4~ :

Fl. 240.000 + FL. 90.000 + Fl. 200.000,- =•••••••Fl.530.000,

Voor fig.4~:

Fl. 450.000 + Fl. 190.000,- : •••••••••••••••••••Fl.640.000,-

Als we er van uitgaan, dat we bij de bouw van

de centrale met twee eenheden van 185 MYA., in beide geval

len een start- of reserve transformator installeren, dan zal

de eigen-bed~f voeding middels een transformator aan de klemmen

van de hoofdgenerator, financieel het voordeligst zijn. Ook

technisch is deze voeding goed aanvaardbaar. We besparen bij

de bouw van genoemde eenheden zo een bedrag van Fl.22Q.QQQ.-

Resumerende kunnen we zeggen dat de aansohaf

fingskosten van de transformatoren en de schakelapperatuur

welke in fig.4 a en fig.4b verschillend zijn,

In geval a.) zullen zijn : •••••••••••••••••••••Fl.44Q.QQQ.-

In geval b.) zullen deze zijn : •••••••••••••••••Fl.64Q.QQQ.-

Hierbij moet echter in geval a.) gerekend over 20 jaren, een

bedrag van Fl.90.000,- aan extra ijzerverliezen worden toege-

voegd.
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3.2'. Aangenomen defini tieve keuze van het eigen-bedrijf.

Uit 3.1. ~olgt dat voor de bouw van een thermische

centrale met twee eenheden van 185 MVA./150 MR. de methode

van voeden van het eigen-bedrijf met een eigenbedrijfstrans

formator aan de klemmen van de generator, met een extra

generatorschakelaar, zoals geschetst in fig.4a , financieel

het aantrekkelijkst is en technisch ook goed aanvaardbaar.

We besparen zo een bedrag van Fl.220.000,-

De hoofdopzet van bet eigen-bedrijf zou ala

volgt uitgevoerd kunnen worden. ( fig.5.) 5 CP,_IJi~s

v. aoo~·
73.,ACI,.~ ~u,~.

£

I1SHII,f ) R

-1- - ...... ,r-------;~~ 2 ~

~ ~ ~

K,

1$%/

Fig.5.

Bet kortsluitvermogen op de 10 KV.-rail is : 275 h 300 ~NA.

De voeding van het algemeen eigen-bedrijf op 10 KV.~wordt

aangesloten op (4) en is omschakelbaar op (3).

Bet eigen-bedrijf van machine I op 10 KY. rail (1) en omsohakel

basr op (3). Een ketelvoedingpompmotor op (1), de andere op (2)
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Ret eigen-bedrljf van machine II op 10 XV. rail (2) en om

schakelbaar ~p (3). E~n ketelvoedingpompmotor op (2) en de

andere op (1)

: Koppelschakelaar,om tijdens bed~f van de ene

Energie schakelaars.51 (1-t/m3" :

SII (It/m3):'

51 tim 7
K1

"
II

"

"

rail op de andere over te kunnen gaan.

A tim E. Transformatoren.

GI en GIl : Generatoren.

3.2.1. Vermoedel~Ke uitbreiding.

Voor we echter een definitieve keuze zullen

doen, moeten we het vermoedelijke uitbreidingsplan in onze

beschouwing betrekken.

We zullen de volgende mogeli~eden nagaan

a.) De volgende eenheden (3) en (4) zullen,evenals de eerste

twee eenheden 185 MVA.I 150 MW. worden. Aan de hoogspan
ningsklemmen houden we 150 KV.

b.) De eenheden (3) en (4) krijgen een vermogen van 275 a 300 MVA.

en 225 ~ 250 MW. Aan de hoogspanningsklemmen eveneens 150 KY.

c.) De e'enheden (3) en (4) krijgen een vermogen van 275 a 300 MVA.
en 225 a 250 MW. Aan de hoogspanningsklemmen echter 380 KV.

3.2.1.1. De eenheden (,) en (4) worden 185 MVA./150 ~~N.

Aan de hoogspanningsklemmen 150 KV.

De 10 KV. reserve voeding, die van een verderaf

gelegen 10 KY. station komt,is niet betrouwbaar genoeg.
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om ala start voeding te dienen. E'n starttransformator van

25 h 30 MVA. Ban de hoofdrail van het 150 KV.koppelne~

wordt voor 4 eenheden met eigen-bedrt~ voeding aan de

klemmen van de generator, te krap geoordeeld. We willen dan

b~ het in bedrijf komen van machine 4, sen tweede start

transfo~ator installeren. Machine viQr zal naar

verwachting 5 a 6 jaar na machine 1 in gebruik worden genomen.

In principe zouden we dan de volgende elektrische opzet

voor het eigen-bedrijf kunnen maken. (fig.6.)

[;E~.-,z: ,tSJ:;/fIllJ.

1f;(J.ItW.

Als we echter de eenheden 3 en 4 uitvoeren met een eigen

bedrijfstransformator aan de hoogspanningsklemmen van" de

step-up transformator, dan kunnen we de extra hoofdrail

transformator weg laten. Om helemaal zeker te zijn kunnen

we het vermogen van de eigenbedrijfstransformatoren 5 MVA.

groter nemen.
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Deze transfomatoren kunnen dan eventuee1 een reserve voe-

.-W-.-
,

• •

-
. .
°1,,-'

ding voor de eenheden 1 en 2 vormen. Bet princip~ schema

zou er nu uit kunnen zien , zoa1s in fig. 7. is getekend.
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fig.7.

Ala we nu de twee eerder genoemde mogelijkheden tegen elkaar

afwegen, dan k~gen we het vo1gende :

I. Vier machines met eigenbedrijfstransformatoren aan de

k1emmen van de generator, elk van 20 ~WA.

Twee hoofdrai1 transformatoren 150/10 KV. 25 MVA. voor start-,

resrve-, en algemeen eigenbedr~f voeding.

II. Twee machines met eigenbed~fstransformatorenaan de k1emmen

van de generator, elk van 20 MVA.

Twee machines met eigenbedr~fstransformatorenaan de hoog

spanningsk1emmen van de step-up transformator, elk van 25 MVA.

E~n hoofdrail transformator 150/10 KV. 25 ~WA.
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We moeten nu in geva1 I, fig.6.,t.o.v. de eerilieden die

gep1anned waren vo1gens fig.5. b1d.25. extra investeren :

1°. E~n extra 150 KY. veld, kosten ca. F1.500.000,-

2°. E~n extra rai1transformator 150/10 KV.

~ F1.14,- per KVA. F1.350.000,-

3°. B~n extra 10 KY. veld

Totaa1 globaa1 :

Fl. .. .

F1.850.00o,-

Voor geva1 II fig.7. moeten we extra investeren :

1°. Ret verschi1 tussen de twee manieren van opzet van

het eigen-bedrijf. Dit verschi1 is voor twee eenheden

2 maa1 F1.110.000,- is F1.220.000,-

2°. De eigenbed~fstransformatoren zijn elk 5 MVA.

groter gekozen, dit brengt aan extra kosten

met zich mee een bedrag van 10.000 x F1.14,-

dit is dus een bedrag van F1.140.000,-

Totaa1 globaa1 : ~1.360.000,-

Ret verschi1 in voeden van het eigen-bedr~f vo1gens fig.6.

en vo1gens fig.7. 1evert dus een winst op van F1.490.000,-

B~ het insta11eren van 4 eenheden, zoals in.

;.2.1.1. is aange~even, is het dUB zeker lonend om van 2 eenbeden

de voeding te verzorgen met eigenbedIiifstransformatoren aan de

hoogspann1ngsklemmen van de step-up transformator.

3.2.1.2. De eenheden (3) en (4) krijgen een vermogen van 275 1

;00 tWA. respec~e~k 225 en 250 MW. t maar worden aanges10

ten op het 150 KY. koppe1net.

B~ derge1~Ke grote vermogens is het 10nend om

de kete1voedingpompen, die ongeveer de he1ft van het vermogen
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nodig voor het eigen-bedrijf opnemen, aan te drijven met stoom

t~bines, die met aftapstoom worden aangedreven. We kiezen

hiervoor f4n voedingpomp van 110%.Bovendien zullen we echter

voor het aanlopen van de eenheid elektrisch aangedreven voe

dingspompen nemen voor 55% van het vermogen. In dit geval kunnen

we volstaan met ~~n start- en reserve transformator van 25 MYA.

De grens voor het rendabel worden van een met stoom aange

dreven voedingpomp ligt ongeveer b~ 185 MYA. W~ zullen voor

de eenheden van 185 MVA. echter aIleen elektrisch aangedreven

ketelvoedingpompen nemen.

Bet principe schema van fig.7 zal voor geval

3.2.1.2. ook met gucces kunnen worden toegepast. We kunnen

voor aIle zekerheid de hoofdrail transformator wat groter

nemen en 30 MVA. i.p.v. 25 MVA. kiezen.

We kunnen echter het vermoeden uitspreken, dat voor eenheden

van 300 MVA./250 MW. de toepassing van eigenbedr~fstransfor

matoren aan de hoogspanningsklemmen van de step-up transformator

aantrekkelj.iker zal zijn dan aan de generator klemmen. Ret af~

schakelvermogen van een generator schakelaar zal dan immers

2300 MVA. moeten bedragen als we een step-up transformator

van 280 MVA. en een kortsluitspanning ek van 12%. hebben •

Dit betekent b~ een spanning van 15 ~ 20 XV. een zeer dur.

schakelaar. We hebben dan immers een stationaire kortsluit

stroom van 66500 ~ 88500 A. die afgeschakeld moet worden.

Bij voldoende sterke reserve voeding zal een

eigenbedrljfsgenerator op de hoofdas van de generator ook

aan aantrekkeli~heidwinnen.
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3.2.1.3. De eenheden (3) en (4) krbgen een vermogen van

275 a 300 MVA. respeot1ve1i% 225 en 250 MW. , maar worden

aanges10ten op een 380 KY. net.

B~ een spanning van 380 XV. is een e1genbedrljfs

transformator aan de hoogspann1ngsk1emmen van de step-up

transformator niet meer moge1ijk. Voor eenheden van 300 MVA.

is een derge1~Ke transformator te duur. Zouden de eenheden

1000 MVA. worden, dan is missohien een eigenbedrijfstransfor

mator aan de hoogspanningsk1emmen weer moge1ijk. A1s het

eigen-bedrtif ongeveer 10% is, is genoemde transformator

100 MVA., een derge1~Ke transformator is voor 380 KV. weer

rea1iseerbaar,wat de kosten betreft, maar aan derge1~Ke

eenheden zijn we nog niet toe.

Voor eenheden van 300 ~WA./25Q MW. zijn we dus

aangewezen op eigenbedr~fstransformatoren aan de k1emmen van

de generator, eventuee1 met generator sohake1aar.

Om b~ een uitbreiding vr~ te zijn in de keuze

van de eigen-bed~f voeding bes1uiten we om voor de eerste

2 eenheden eigenbed~fstransformatorenaan de hoogspannings

k1emmen van de step-up transformator te nemen. ~e insta11eren

ook direkt a1 een 150/10,KV. 30 MVA. transformator aan de

150 KV. hoofdrail. Voor de eenheden (3) en (4) kunnen we

nu afhankel~K van de spanning waarmee de energie wordt af

gevoerd, kiezen welke eigen-bedr~f voed1ng we zullen nemen.
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eenheden van 185 1WA. moeten val1en op een eigenbedrijfs

transformator aan de klemmen van de generator, met een

extra generator schakelaar, vo1gens het schema van fig.2.

In verband echter met de betrekkel~k spoedig

te verwachten uitbreiding met eenheden van 185 MVA. of groter,

wordt de voorkeur gegeven aan een voeding van bet eigen

bedr~f midde1s een eigenbedr~fstransformatoraan de hoog

spanningsklemmen van de step-up transformator, volgens

het principe ~chema van fig.3. We zijn nu wat ,de uitbreiding

betreft nog geheel vrij in de keuze van eigenbedrijfsvo~ding.

Door het nu reeds instal1eren van de 150/10 KV~ 30 MVA.

transformator, kunnen we al dadelijk beschikken over .en

veilige reserve voeding. Bovendien kan het algemene eigen

bedr~f bierop worden aangesloten.

Nemen we voor de uitbreiding een eigenbedrijfstransformator

aan de klemmen van de generator, dan beschikken we reeds

over een startvoeding en een veilige reserve voeding.

Nemen we voor de uitbreiding een eigenbed~fstransformator

aan de boogspanningsklemmen van de step-up transformator,

dan is deze transformator ook vo1doende, ook al worden de

eenheden (3) en (4) groter.

Voor de drie veronderstelde uitbreidings mogel~kheden is

deze ene transformator voldoende voor reserve- en algemeea

eigenbed~ voeding, als we voor de eerste twee eenheden

tenminste transformatoren kiezen aan de hoogsp~ingsklem

men van de step-up transformator.

Voor de eerste tranche kan bet principe

schema van de eigen-bedrijf voeding er als voIgt uitzien.(fig.8.)
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fig.B.

De eigenbedr~fstransformator van generator I voedt op de

10 KV. rai1 I.

De eigenbedrijfstransformator van genera.tor II voedt op de

10 KV. rail II.

Rail I en Rail II kunnen met koppelschakelaar K3 worden

verbonden.

Ret starten geschiedt via de eigenbedr~fstransformatoren.

De onderverdeling van de 10., 3-, en 0.38 KV. rail zal voor

elke eenheid zo worden, dat de voeding in twee delen gespl1tst

wordt en elk deel zorgt voor de voeding van motoren voor 55%

van het volle vermogen.

Rail (3) beschouwen we als reserve voeding, waarop overge-
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schakeld kan worden, als een eigenbedr~fstransformatorge

stoord raakt. Er wordt automatisch overgeschakeld van rail (3)

op rail I of II.

Rail (4), waarop het algemene eigenbed~f is aangesloten wordt ge

voed van uit rail (3). In nood gevallen kan het algemeen

eigenbedr~f ook gevoed worden door de van een verderaf ge-

legen 10 KY. station komende reserve voeding.

In normale toe stand zal de ko~pelschakelaar K3 niet gesloten

z~~ en rail I en rail II z~ dus niet gekoppeld.

De energie wordt afgevoerd door het 150 KV koppelnet. Het

a~teYoeren vermogen is in nominaal bed~f voor twee eenheden

340 MVA. Er zal dan een stroom vloeien van ongeveer 1300 A.

We zullen het vermogen transporteren over 3 circuits, elk

voor 800 A. We nemen hiervoor bundel geleiders.
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4. Onderverdeling van het eigen-bed~f

In het nu volgende wordt de onderverdeling

van het eigen-bed~f gegeven, zoals die door mij is gekozen.

Eerst wordt de samenbouw van de twee eenheden,wat betreft

de 10 KV. spanning, bekeken. Daarna voIgt de samenbouw van

de 10-, 3-, en 0,38 KV. spanning van ~~n eenheid. Van ge

noemde eenheid zullen de belangr~Kste hoogspanningsmotoren

worden genoemd. De spanningsdalingen, die optreden in de

hier gekozen schakeling b~ inschakelen van de motoren,resp.

tijdens nominaal bedr~f,worden voor enige gevallen berekend.

Ook de nominale stromen, die door de diverse schakelaars

kunnen vloeien, zul1en worden berekend

De benodigde stroomtransformatoren zullen aan

genoemde stromen worden aangepast.

4.1. Samenbouw van het eigen-bedr~f wat betreft de 10 KY.

spanning.

In fig.9. is deze samenbouw schematisch weer-

gegeven.

In normaal bed~f zal ~~n transfomator 150/10 KV. 25 MVA.

voor de eigenbed~fsvoeding van ~~n unit dienen. Ne voeren
I

deze voeding naar een 10 KV dubbel railsysteem. Dit dubbele

railsysteem I, respect~el~ II, heeft 6 velden, t.w. :

10
• Een veld voor de afgaande kabel voor de voeding van

rail A voor de helft van het eigen-bed~f.

20
• Een veld voor de koppelschakelaar.
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3°. Een reserve veld voor de uitbreidinf.

4°. Het voedende veld van de eigenbedr~fstransformator.

5°. Een veld voor de afgaande kabel voor de voeding van

rail C,voor de helft van het eigen-bedr~f.

6°. Een veld voor de koppeling met rail II,van unit II.

We hebben deze onderverdeling van de 10 KV. sparffiing ge

kozen orr. bij eventueel uitvallen van railsysteem L,toch nog de

beschikking te hebben over rail A of rail C, die dan auto-

matisch gevoed kan worden van uit de reserve voeding van

rail III.

Er is een reserve veld geprojecteerd voor de te verwachten

uitbreiding. We kunnen voor de eenheden (3) en (4) eventueel

dus een voeding betrekken van deze rail. Vandaar ook dat

de ei~enbedriifstransformatoren ruim zijn gekozen.

Rail III wordt gevoed door de'reserve-,en alge

meen eigenbed~ifstransformatorovan lSOjlO KY. 30 MVA. In even-

tuele storingsgevallen kan rail III automatisch worden ver-

bonden met rail B d.m.v. B4· R.ail III heeft 6 velden, t.w. ..
1°. Ben afgaand veld voor de voedine: van rail Evan uni t I.

2°. Het voedende veld van rail III, van de 30 ?CfA.

transformator.

3°. Een afgaand veld voor de voeding van rail Evan unit II.

4°. Een afgaand veld voor de voeding van rail IV.

5°. Een reserve veld.

6°. Ben reserve veld.
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~ail B kan verbonden worden met rail A of

rail ~. In normale toestand is slechts rail A of rail C

met rail B verbohden. B~ overschakelen op de reserve

voeding, wat aIleen zal gebeuren als de eigenbedr~fstrans

formator, of railsysteem I gestoord is, zal slechts de

helft van de unit worden gevoed. In het eerste geval is dit

voldoende, want b~ een storing in de eigenbedr~fstransformator

zullen de schakelaars Sl en 52 beide openen en de unit

moet uit bedr~f worden genomen.

Is er echter een sluiting op railsysteem 1, en willen we

toch met het volle vermogen blijven draaien, dan kan als nog

rail A en rail C beide met rail B worden gekoppeld. Deze

koppeling kan echter slechts door schake len met de hand

tot stand worden gebracht.

Rail B heeft 4 velden, t.w.

1 0 Een veld voor de koppeling met rail A.

20 Een veld voor de ketelvoedingpompmotor van ur_it II.

30 Ben veld voor de koppeling met rail C

40 Een veld voor de voeding van8£ rail III.

De ketelvoedingpompmotor van unit II wordt aangesloten op

rail B van unit I, omdat rail B alt~d onder spanning staat.

Rail B wordt, of gevoed vanaf rail A of rail G, of vanaf

rail III. De ketelvoedingpompmotor zal dus t.g.v. een

storing ergens in het eigen-bedrijf van unit I, niet span

ningsloos worden.

Rail IV wordt gevoed vanaf rail III, maar kan

ook , b~ uitvallen van de voeding vanaf rail III, respec

tievel~k bij gestoord raken van rail III, gevoed worden vanuit
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een 10.KV. reserve- of noodvoeding. Deze voeding komt van

een verderaf gelegen 10 KV. station. Vanwege de grote

afstand waarover deze voeding getransporteerd moet wor

den en v~ege het betrekkeli$ lage kortsluitvermogen

van 200 MVA. , wordt deze voeding niet betrouwbaar geacht

'm als reserve te dienen voor het eigen-bedrijf van twee

eenhed.en.

Op rail IV. zijn twee algemeen eigenbedrijftransformatoren

geschakeld, voor de voeding van het algemeen eigen-bedr~f.

Hier~nder wordt verstaan, licht en kracht, kolentransport

en andere algemene zaken.

In normale omstandigheden wordt rail IV. dus gevoed van uit

rail III. Er kan echter automatisch worden overgeschakeld

op de 10 KV. reserve voeding.

Rail IV. heeft 7 velden, t.w. :
o1 • Een voedend veld vanaf rail III.

20
• Een afgaand veld voor de transformator 10/0,38 KY. 1 MVA.

30
• Een voedend veld van de reserve spanning.

40
• Een voedend veld van de reserve spanning.

50. Een afgaand veld voor de transformator 10/0,38 KV. lMVA.

60
• Een voedend veld van de reserve spanning.

70
• Een reserve veld.

Rail A wordt normaal gevoed vanaf rail I.

~ail A heeft 7 velden, t.w. :

10
• Een afgaand veld voor de ketelvoedingpompmotor.

20
• Een voedend veld vanaf rail I.
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3°. Een afgaand veld voor de transformator 10/3 KY. 41WA.

4°. Een afgaand veld voor de transformator 10/3 KV. 4 MVA.

50. Ben afgaand veld voor de transformator 10/0,38 KV. I MVA.

60
• Een veld voor de koppeling met rail E.

o7 • Een reserve veld.

Rail C is iden~iek als rail A uitgevoerd.

We hebben hier steeds over Unit I gesproken,

maar hetzelfde geldt in zijn geheel voor de andere unit. De'

enige koppeling die mogelijk is tussen de beide units, kan

tot stand gebracht worden met koppelschakelaar KI , die ~~n

rail van de dubbele railsystemen I en II met elkaar kan

verbinden.

4.2. Samenbouw van de 10-, de 3-, en de 0,38 KY. spanning

van ~~n eenheid.

In fig. 10. is deze samenbouw schematisch

weergegeven. Wat betreft de 10 KV. spanning zullen we hier

niet verder op in gaan.

De 3 KV. spanning wordt in twee delen ge

splitst die evt. gekoppeld kunnen worden. Ne noemen de

3 KV. rails AA, BE, en CC. In normaal bedr~f is slechts

AA of C0, met EE gekoppeld. De mogel~Kheid bestaat echter

om AA en CC beide met BE te koppelen. Deze koppeling moet
I

dan echter met de hand tot stand gebracht'worden. BB staat

altijd onder spanning, valt bi~oorbeeld AA uit, dan wordt

indien BB met AA was gekoppeld, automatisch BE gekoppeld

met C0, en de koppeling met AA wordt verbroken.
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AA wordt gevoed met twee transformatoren van 4 MYA., 10/3 KY.

ekis 6~. E~n transformator zou voldoende zijn,daar de helft

van het eigen-bedr~f op 3 KY. 3,05 MVA. bedraagt. Een vol

ledige reserve op AA wordt echter veiliger geacht. Op rail

AA wordt de helft van het eigen-bedr~f aangesloten. Bet

eigen-bed~f wordt, met uitzondering van enkele incidenteel

i~gebruik zijnde motoren, door telkens twee motoren van elk
r~e~e~

55%.. AIleen de motor voor de opwekker is volledig dubbel

uitgevoerd. We laten iedere motor met ca. 50% belasting draaien.

Door deze dubbele uitvoering Nan de motor voor de opwekker

hebben we alt~d ~~n in reserve. Bovendien vertegenwoordigt

een draaiende motor een zekere hoeveelheid rotatie energie,

zodat we het noodzakel~Ke vliegwiel,dat we aan de as van de

opwekker moeten bevestigen, kleiner kunnen nemen. Voldoende

vliegwielgeW1cht moet aanwezig zijn, omdat b~ storing in bet

net de eigen-bedIijf spanning even diep zal weg zakken als

de spanning aan de hoofdrail. Dit in tegenstellingtot een

eigen-bedr~f voeding door een hulp generator op de hoofdas,

resp. een voeding door een transformator aan de machine klemmen.

Uitgegaan wordt van een opwekker, die een nominaal toeren

tal heeft van 1500 omw./min. Deze opwekker kan b~ 1350 omw.

per minuut nog 100~ bekrachtiging leveren. De roterende ener

gie moet er nu voor zorgen, dat bij spanningsdalingen, waarb~

de restspanning k1einer dan 20% wordt, het toerental gedu

rende 1,3 sec., de t~d waarin een dichtb~ gelegen storing

moet z~n afgeschakeld, niet beneden de 1350 omw.Jmin. komt.

B~ atoringen waarb~ de restspanning 30 a 40% of hoger bl~ft,

moet de rotatie energie gedurende 2 a 3 sec. zorgen dat het

toerental niet' beneden de 1350 omw./min. komt.
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Rail AA heett 12 velden, t.w. ••

1°. Ben veld van de voeding van de 10/3 KV • transformator.

2°. Ben veld van de voeding van de 10/3 KV • transformator.

3°. Ren veld d k I' t BB- voor e oppe 1ng me •

4°. tim 11°. Velden voor de 3 KY. motoren.

12°. Een reserve veld.

Voor CC geldt hetzelfde als voor AA.

Rail BB heeft 5 velden, t.w. :

1°. Een veld voor de koppeling met AA.

2°. Een reserve veld.

3°. Ben veld voor een poererkool molen.

4°. Ben veld voor een hoge druk roetblaascompressor.

5°. Een veld voor de koppeling met CC.

De 380 volt wordt verkregen m.b.v. twee

transformatoren 10/0,38 KY. 1 MVA. ek= 6%. Een transfor

mator zou weer voldoende zijn, daar het eigen-bedr~f op 380 V.,

gesteld kan worden op 0,5 ~WA. Omb~ het inschakelen van

motoren op 380 V.,echter niet te grote spanningsdalingen

te k~gen,z~~ de transformatoren wat ruim gekozen.

Ook de 380 V. rails z~n weer in twee delen gesplits~ die

onderling weer gekoppeld kunnen worden. Deze delen zijn Aa

en Cc,die op hun beurt weer gekoppeld k~~en worden met de

380 V. rail'van het algemeen eigen~bedr~f.

Notoren, die absoluut onder spanning moeten blljven tijdens

het uitlopen van turbine en generator, worden automatisch,

b~ uitvallen van hun·normale voeding, overgeschakeld op

e~n andere spanning. Aa dus in eerste instantie op Cc en

daarna op de 380 V. rai.l van het algemeen eigen-bedr~f, als

Gc zelf ook spanningsloos mocht bl~iken te z~n·.
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Eventueel zou nog een nood-aggregaat ingeschakeld kunnen

worden b~ volledig ontbreken van elke spanning.

Tot deze motoren behoren :

10
• De hulp oliepomp. Deze zorgt voor regel-olie en sme

ring van de legers van turbine en generator. Indien

de wisselstroommotor waarmee de pomp wordt aangedreven

geen spanning meer k~gt, wordt automatisch een gelijk

stroommotor ingeschakeld, die vanuit een accu-batte~

gevoed wordt.

20
• De tornmotor. Deze laat de turbine en de generator met

een bepaald aantal omw./min. ronddraaien, t~dens het uit

bed~f nemen van de eenheid. Dit tornen geschiedt

so lang tot~ de turbine voldoende afge

koeld is • Dit is nodig,omdat anders door ongel~ke af

koeling van de turbine, de as,krom zal trekken en de

schoepen vas~ zullen gaan lopen.

30
• De aslichtpomp. T~dens het tornen is de smering niet

voldoende meer. De as zal door de olie-film heen drukken

Op geregelde tijden wordt nu onder bepaalde druk, olie

tussen het leger en de as geinjecteerd. Hierdoor wordt

de as iets gelicht en er onstaat telkens een nieuw olie

filmpje.

4.3. Belangrijke hoogspannings~Qtorenin een thermische

centrale.

Hieronder zullen we de belangrijkste motoren

noemen die nodig zijn in een thermische centrale.
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We hebben voor de benodigde motoren zoals al is gebleken,

afhankelijk van hun grootte, drie voedingsspanningen ge-

kozen.

Rierbij is rekening gehouden met:

10 Ret aanloopvermogen van de motoren.

20 De op de markt gemakkelijk verkrijgbare schakelaars.
o3 De kortsluitvastheid der toe te passen kabels.

We hebben de spanningen als voIgt gekozen:

a. De 10 KV.spanning. Deze heeft een maximaal kortsluit

vermogen op de rail van 250 - 275 MVA. De drie-fasen

symetrisohe kortsluitstroom I k =15000 ~ 16000 Amp. Op

deze spanning sluiten we de ketelvoedingpompmotoren aan.

b. De 3 KV. spanning. Deze heeft een maximaal kortsluitver

mogen op de rail van 80 - 100 MVA. De drie-fasen syme

trische kortsluitstroom I k =16 k 19 KA. AIle motoren

groter dan 100 KW. en kleiner dan 1000 KW. worden op deze

snanning aangesloten.

o. De 0,38 KV.sp~ing. Deze heeft een maximale kortsluit

stroom van 20 - 22 KA. AIle motoren kleiner dan 100 KW.

worden hierop aangesloten.

4.3.1. De 10 KV motoren.

Dit zijn per unit drie ketelvoedingpompmo

toren a 2650 ~N. Deze zijn elk voor 55~ van het benodigde

pompvermogen. In vollast draaien deze motoren met cos.~ = 0,9.

Omdat de motoren Diet in vollast draaien als er drie in be

drijf zijn, is verder aangenomen dat cos.g>. ::I O,8.is.
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4.3.2~ De 3 KV. motoren.

Dit zijn per unit:

2 condensaatpompen van 200 KW. ( C.P. )

2 koelwaterpompen vah 475 - 500 KW, ( K.P. )

2 motoren voor de opwekker van 575 - 600 K~. ( Opw. )

2 zuigtrekventilatoren van 600 KW. ( Z.V. )

2 verbrandingsluchtventilatoren vall 425 - 450 KW. ( V.L. )

3 poederkoolmolens van 375 - 400 KW.( P.K.M. )

BoveIlgenoemde motoren zijn voortdurend in bedrijf. Nanneer

de hoofdgenerator, aangedreven door de turbine, zijn volle

vermogen afgeeft, draaien de genoemde motoren niet in vol-

last, omdat zij een weinig overgedimensioneerd zijn. Dit

heeft weer tengevolge een

hoger ~elegen waarde.

cos.~.= 0,8, 'i.p.v. een wat

De vol~ende motoren worden incidenteel gebruikt:

2 recirculatieventilatoren van 150 KW. ( Re.C.,)

1 hoge druk compressor van 350 K~. ( B.D.comp. )

1 hoge druk roetblaascompressor van 500 KW. ( H~B~prbl)

1 lage druk compressor van 225 KW. ( L.Dcomp. )

4.3.3. De 380 V. motoren.

Deze zullen niet afzonderlijk worden genoemd.

De grootste motor kan eventueel 100 KW. zijn. Bet totale

motorvermogen voor het eigen-bedrijf dat met 380 V. gevred

wordt, ste'len we op 0,5 N~A. bij cos.~.= 0,8.
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4.3.4. Slot opmerking.

Tellen we de afzonderliJ"ke vermogens op, dan

komen we niet op een bedrag van 10 ~~. Dit wordt veroor

zaakt door het feit dat de motoren iets groter zijn geko-

zen dan strikt noodzakeliJk was. In vollast is het eigen

bedri,if echter weI 10 MW. bij een cos.~. :0.8.

4.4. Spanningsdalingen t.g.v. het inschakelen van motoren
I

of ten gevolge van de nominale belasting.

We kunnen voor het eigen-bedrijf het volgende

vervang schema geven. ( fig.ll. )

, ,
'- j

I/OK'I/BFL

I<>/J Kv

fig.11.

De belasting, die hoofdzakel~k uit motoren bestaat. kan

vervangen worden door een bepaalde impedantie. Bij iedere

belastingstoestand behoort een impedantie. Een motor is

ook bij het aanlo,pen voor te stellen door een impedantie'.

De transformatoren worden eveneens door impedanties vervangen.

Het elektrische schema zal er nu uit zien zoals in fig.12.

wordt aangegeven.
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,K, ~ ~. ~.
i --~ I • ;

,,_~C~_.r "or
I i

XJ ~~ ;r. ~"
: • :..: .

..i.
x' R; x~ ~'J

• .- }:! • . Cf

L/
Y3 X~o Rr X, R,

• ~{ .~- - ~.
._.-

.~: ~; K4 ~;

fig.12.

Zl = Rl +j Xl = Imp. van de 150/10 KY • transformator.

?? = R2 +jX2 = Imp. van de belasting op 10 KY.

Z3 = R3 +jX3 = Imp. van de 10/3 KY. transformator.

Z4 = R4 +jX4 = Imp. van de belasting op rail AA 3 KV •

Z' = R' +jX4 = " " " " " " cc 3 KV •4 4

Z5 = R5 +jX5 ~ Imp. van de 10/0,38 KV transformator.

Z6 = R6 +jX6 = Imp. van de belasting op rail Aa 0,38 KV •

"'6 = R' +jX6 = Imp. " " " " " Cc 0,38 KV.6

De boven genoemde impedanties worden allen betrokken op een

10 KV. spanning.

We kunnen fig.12. in vijf delen spli tsen. Elk deel is nu

het vervang schema van een rail van het eigen-bedr~f met

de er b~ horende belasting. Later zullen deze delen

afzonderl~K worden gegeven en besproken. De gegeven

fig. 12a tim fig. 12e • s1ellen de afzonderl~ke delen voor.
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Door het inschakelen van motoren of door de

normaal aanwezige belasting zullen er aan de diverse

rails spanningsdalingen optreden. Deze spanningsdalingen

worden bier berekend met de volgende formule

Ua = 1.\13. (Rvcos~ + Xvsind?)

Ua = Spanningsdalin~ in volts.

X = Zelfinductie van het hele circuit gegeven in fig.12.

= Weerstand

Z = R + jX.

II II " " " " " 12.

Rv = 'Neerstand van het voedende net.

Xv = Zelfinductie van het voedende net.

IZ! = VR2 + Xi'

Cos <f?

Sin~

R
= m

X= TZT
= De hoek tussen stroom en spanning in het bele circuit.

I = De stroom door het circuit,gegeven in fig.12.

De spanninfsdaling in procenten bedraagt :

CRvcoscp + Xvsinep).lOO%

f Z I

Ret circuit gegeven in fig.12a • wordt gebruikt om de span

ningsdalingcomponent t.g.v. de aanloopstroom der 10 KV.

X,

,
rnotoren te berekenen.
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Xl :: Zelfinductie van de eigenbedr~fstransformator 150/10 K~.

R1 :: Weerstand "" " 150/10 KV.

X2 :: Zelfind. van de belasting op 10 1~.

R2 = 'lfeerstand van de belasting op 10 KV.

<S? :: De hoek tussen stroom en spanning in het circui t.

De spanningsdaling wordt berekend met de formule :

(R cos <V + x: sin <V ). 1oo~tv v

I ZI

hier in is :

R :: 1.v 1
X :: Xlv
Z :: (~l + R2 ) + j(X1 + X2) :: R + jX

~cosCf= TZT.,
sin~=

>..

rn
De onbekende zijn allen te berekenen, dus de spanningsdaling

aan de 10 KV rail voor zover veroorzaakt door de 10 KV

motoren is ook bekAnd.

Voor het aandeel der 3 KV.-motoren hebben we

de vervang schema's van fie.12b. en fif.12c. Deze Zljn echter

volkomen identiek, zodat we er maar een zul1en bespreken.

fig.12 ben 12
c

•

JC1 :: 7,elfind. van de eigenbedr~fstransformator 150/10 KV.

Til = l{eerstand " " " 150/10 K~.

X3 = Zelfind. van twee 10/3 KV • transformatoren parallel.

R
3

:: 'Neerstand " " 10/3 KV • " "
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= Zelfind. van de belasting op 3 KY.

= Weerstand II
II II

II 3 KV.

De spanningsdaling aan de 10 KV rail wordt ver

oorzaakt door het spanningsverlies over de eigenbedr~fs

transformator 150/10 KV. De spanningsdaling aan de 3 KV.

rail wordt veroorzaakt door het spanningsverlies over de

eigenbed~fstransformator150/10 KV. en over de twee trans

formatoren 10/3 KV. parallel.

Dit spanningsverlies aan de 10 KV. rail bedraagt :

(Hloos<9'" Xlsin ~ ) .100%
j

I Zl

Aan de 3KV. rail AA bedraagt dit spanningsverlies

[(Hl + H3 )cos<q + exl + X3 )sinij.lOO%

'Z I
Ook de spanningsdalinfen aan de beide 3 KV. rails

z~n dus te berekenen.

De beide vervang schema's gegeven in fig.12 d • en

fip .12e • zi,ln ook weer volkomen gelijk. iVe volstaan weer met de

bespreking van een er van.

x,
)~.»);,

R,

d' efig.12 en 12 •

Xl = Zelfind. van de eigenbedrijfstransformator 150/10 KV.

HI = Weerstand II If II 150/10 KV.



= Zelfind. van de 10/0,38 KV • transformator.

= ','/eerstand " II 10/0,38 KV • n

:: Zelfind. van de belasting op 0,38 KV.

:: 'Neerstand " " " II 0,38 KV.
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X
5

R
5

X6
R6
Z :: (Rl + R5+ R6 ) + j(Xl + X5+ X6 ) = R +jX

R
cos~ = ~

i "R
s n~= ~

De spanningsdaling aan de 10 KY rail bedraagt :

(Rlcos~+ Xlsin~).lOO%

I z,
De spanningsdaling aan de 380 V. rail bedraagt :

[(Rl +R5Jcos~ + (Xl+Xs)sin ~J .100%

\Z I

Aan de 0,38 KY. rails is de spanningsdaling dus

ook bekend.

We hebben de belastingen in ~f delen gesplitst

en gedaan alsof deze delen niet gelijkt~dig optreden. In werke

l~kheid echter zullen de bela?tingen op de diverse rails steeds

geli~t~dig aanwezig z~. De spanningsdalingen aan de 10-, 3- en

0,38 KV. rails is nu de som van de afzonderl~ke spanningsda-

lingen.Deze rekenW\ize is, hoewel niet exact, toegepast om

inzicht te v~rkr~gen in de verschillende componenter~die tot

de totale spanningsdaling b~dragen.

De snanninesdaling aan de 10 KV rail is de

som vp.n de volgende spanningsdalingen.

1 0 De spanningsdaling in %door de 10 KV.motoren.

20 De spanningsdaling in %door de 3 1(1i belaeting van rail. AA.

30
De apanDingsdaliDg

in_
door de :5 XV. belasting van rail CC.
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40 De spanningsdaling in %door de 380V. belasting van rail Co

50 De spanningsdaling in c;b door de 380V. belasting van rail Aa

De spanningsdaling aan de 3 KV. rail AA is

de som van de volgende spanningsdalingen~

10 Je spanningsdaling in %door de 10 KV. motoren

20 De spanningsdaling in %aan de 10 KV. rail, t.f;.v. de

belasting van de 3 KV rail CC.

30 De spanningsdaling in %aan de 10 KV. rail, t.e.v. de

belasting van de 380 volt rails Aa en Co.

40 De spanningsdaling in %aan de 3 KY. rail AA door de

belasting van de 3 EY. rail AA.

De spanningsdaling aan de 3KV. rail CC wordt

op identieke ~ze berekend.

De spanningsdaling aan de 380 volt rail Aa is

de som van de volgende spanningsdalingen;

10 De spanninf,sdaling in %door de 10 }~. motoren.

20 De spanninp:sdaling in %aan de 10 K""V: rail, to f,. v.

de belasting van de 3KV. rails AA en CC.

30 De spanningsdaling in %aan de 10 KV. rail, t.[.v. de

belasting van de 380 volt rail Ce.

40 De spanningsdaling in %aan de 380 volt rail Aa t.g.v.

de belasting van rail Aa.

De spanningsdaling aan de 380 volt rail Co wordt

op identieke ~ze berekend.

We zullen nu de volgende belastingstoestanden

nader gaan bek~Ken:

a. ~~n ketelvoedingpompmotor vp~ 55% van het benodigde pomp

vermogen wordt ingesohakeld.
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,
b. E~n ketelvoedingpompmotor van 55% van.het totaal be-

nodigde pompvermogen loopt met normaal bedr~fsvermogen

dat is dus ~x vollast vermogen van de motor.

c. Idem b. maar nu 2 voedi~gpompen 1nnormaal bed~f.

d. Punt a. en b. gecombineerd.

e. Punt a. en c. gecornbineerd.

f. E~n motor van 600 KW. wordt ingeschakeld op een 3 KV.

rail. Verder is geen belasting aanwezig.

g. Punt d. en f. gecombineerd.

h. Punt e. en f. gecombineerd.

i. Nominale belasting op de 10-, 3- en 0,38 KV. rails.

j. Een 600 KW. 3KV. motor wordt ingeschakeld terwijl verder

aIle motoren metnormale bedr~fabelasting.dr.aaien•
.

k. E~n 100 KW. motor wordt ingeschakeld op een 380 V. rail

Verder ·zi.,in er geen rails die belast zijn.

1. BU nominale belasting schakelen we een 100 KW. 0,38 KV.

motor in.

De b~ boven genoemde belastingstoestanden be

horende spanningsdalingen aan de verschillende rails zullen

we achter een volgens berekenen en in een tabel weergeven. (bld.60)

Eerst zullen we echter de impedanties,die overeenkomen

met bepaalde belastingstoestanden en de impedanties van

de transformatoren die gebruikt zijn, berekenen.

4.4.1. Berekening van de verschillende impedanties.

De eigenbed~fstransformator van 25 MVA. 150/10 KV.

met een kortsluitspanning van 9% heeft het volgende kort-

aluitvermogen :

MVA- 100.~WA.
-Ksl.: X

p
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Xp = kortsluitreaktantie in %, is 9%.
}rrvA= 25.

100.25
MVAksl =:: 9 := 275 1:lVA.

Voor een

u2
Zi = tWA

k
s1. (c 0 s ~ + j. sin cq )

transformator kunnen we in eerste instantie zeggen

dat Rf/Xf=O,l is. Voor sincpvinden we dan ca. 1,0 en voor

cos~ vinden W' ca. 0,1

Zf= 0,0364 + jO,364.

Detwee transformatoren 10/3 KY. 4 MVA. ek= 5%

hebben ieder een MVAksl.van 80 1WA. Dit wordt op de boven ge-
,

noemde manier berekend. Twee transformatoren parallel heb-

ben een twee maal zo groot kortsluitvermogen, dus 160 MVA.
U2 102

Zf= Rf+ jXf = MVA (cos~.+ j sin~.) a 160 (0,1 +j.l )
ksl.

Zf= 0,0625 + jO,625.

De transformatoren 10/0,38 KY. 1 MVA. ek= 6~

hebben een kortsluitvermogen van 16,65 MVA. Twee trans-

formatoren parallel hebben een MVAksl = 33,33 MVA.

Zf voor ~~n transformator is dus . 102.(C,l + jl,O ) 0,06+jO,6• =16,65

Zf parallel 2 jl,O ) 0,03+jO,3voor 2 transformatoren :10 .(0,1 +
33,33 =

De ketelvoedingpompmotoren hebben een ver-

mogen van 2600 KW. Bij vollast is cos.~. = 0,9. Bij aanlope~

echter en tijdens normaal bedrijf is cOS.<9 = 0,8.en sin~. = 0,6.

De aanloopstroom I a is anderhalf keer de nominaal stroom In

_I a := 1,5 In
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Ret aanloopvermo~en in KVA. is : 2600 xl,S = 4340 KVA.
0,9

Op het moment van inschakelen van 1 ketelvoedingpomp-

motor is Zfase = U
2( COSq>I+ j siny.) = 102(0,8 + jO,6)

~~Ak 1 4,34.s .

Zfase = 18,40 + j13,80

Bet aanloop-vermogen is slechts 1,5 x het nominale vermogen,

omdat we voor de ketelvoedingpompmotoren asynchrone motoren

hebben gekozen met aanloopweerstanden. ~et genoemde aanloop

weerstanden regelen we ook het toe rental van de motor,dus het

benodigde pompvermogen.

T~dens norm.bedr~f draait de ketelvoedi~gpompmotor ook met

een cos.'¥.= 0,8 en een sin.",.: 0,6. De bed~fsbelasting is

niet de belasting b~ vol1ast.

Bet bedri,;fsvermogen is 50 x 2600 = 2960 KVA •.
55 0,8

Tijdens normaal bedrijf is Zf :ase

Zfase = 102~~~~ + jO,6) =

Zfase = 27,10 + j20,28.

Zijn er echter twee ketelvoedingpompmotoren gel~ktijdig in

in bednif,dan is voor deze beide motoren de Zfase :

7,fase = 13,55 + jl0,14.

Is er reeds ~~n ketelvoedingpompmotor in bedr~f, maar scha

kelen we no~ ~~n ketelvoedjnrpompmotor in, danwordt het be-

nodigde bedr~fsvermogenvermeerderd met het aanloop ver-

Zfase

mogen van een voedinrpompmotor : 4,34 + 2,96 = 7,3 ~VA.

2(= 10 0,8 + jO,6)
7,3

Z~ase =10,95 + j8,23.
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Draaien er reeds 2 ketelvoedingpompmotoren met hun bedrijfs

vermogen en schakelen we no~ een derde motor in, dan is

het benodigde vermogen : 2,96 + 2,96 + 4,34 = 10,26 MVA.

Zfase = 102(0,8 + jo,6)
10,26

Zfase = 7,9 + j5,85

Ben motor van 600 K~./3KV. draait in vollast

me teen co s.~. = 0,9. 3ij bedrijfsbelasting,' die kleiner

is dan de belasting b\i vollast, is de cos.~. :0,8 en de sin.~.=0,6.

Eier is echter I = 6 x In' Bet aanloop koppel is 1,6 x het
a-

nominale koppel. Dus Ka= 1,6 x Kn •

Bet inschakelvermogen van de 600 Kn. /3 KV. motor in KVA. is

600 x 6 = 4000 KVA.
0,9

Omdat het aanloopkoppel 1,6 x het nominale koppel is, is op

het moment van inschakelen het benodigde watt-vermogen ook

1,6 x het nominale watt-vermogen, dus 1,6 x 600 = 960 K'N.

Op het moment van inschakelen is cos.~. = 960 = 0,240
4000

Hierui t voIgt dan weer dat sin.~ = 0,97.

Op het moment van inschakelen is Zfase

~fase =102(0,24 + jO,97)
4

Zfase = 6,0 + j24,2

De belasting op de 3 K~. rails wordt gesplitst

in twee delen. ~e nemen aan dat de beide rails AA en CC gelijk

worden belast. Op ~~n rail is de belasting dan

Totale belastine - ( bel. 10 KV. + bel 0,38 KV. )
2

= 12,5 - ( 5,9 + 0,5 ) = 3,05 ~~A.
2
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De met de van'~~n 3 1~~ rail afgenomen belasting correspon-

nu :

102(0,8 + jO,6)
3,05

= 26,20 + j19,68.

derende Z isfase

Zfase =

De belasting op de 380 volt rails wordt ook

weer in twee gel~Ke delen gesplitst. Op rail Aa en op rail Cc

stellen we de belasting t~dens nominaal bed~f op 0,25 MVA.

De met de aangenomen belasting corresponderende Zfase is :

Zfase = 102(0,8 + jO,6)
0,25

Zfase = 320 + j240.

Een motor van 100 KW./ 380 V. draaid in vollast

met een cos~ =0.9. B~ een bedr~fsbelasting,meKleiner is dan

de belasting in vollast, is de cos~= 0,8 en de sin<p= 0,6

l a = 6 x len K = 1,6 x ~ •nan
Eet inschakelvermogen in KVA. is : 100 x 6 = 670 KVA.

0,9
Ret benodigde watt-vermogen is 1,6 x 100 = 160 KW.

De cos<p= 160 = 0,239, de hiermee overeenkomende sin~= 0,97
670

De met het inschakelvermogen corresponderende ~fase is :

Zfase = 102(0,239 + jO,97)
0,67

Zf = 35,6 + j145.ase

De boven genoemde impedanties zijn allen betro~

ken op een spanning van 10 KV. Ten einde een beter overzicht

tekrijgen" zullen we de berekende impedanties op de volgende

pagina nog eens noemen,'
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De berekende imped~nties zi~ voor de diverse bedr~fs

toestanden de volgende :

1. Trafo 150/10 KV. 25 MVA. ek=91.

2. Twee trafo's 10/3 KV. 4 ~~A. ek=5%

parallel.

3. Trafo 10/0,38 KV. 1 VVA. ek=6%

4. Twee trafo's 10/0,38 KV. 1 MVA. ek=6%
parallel.

.Q,0364 + jO,364.

0,0625 + jO,625.

0.60 + j6,O,

0.30 + j3,O.

5. E~n ketelvoedingpompmotor van 55%

bij aanlopen.

6. E~n ketelvoedingpompmotor in

. bedrijf

7. Twee ketelvoedingpompmotoren in

bedrijf

8. E~n ketelvoedingpompmotor in ~hX

~ bedrijf, 1 wordt gestart.

9. Twee ketelvoedingpompmotoren in ~~

Zi= 18,40 + j13,80.

+ j20,28.

+ jlG,14.

+ j8,23.

~ bed~if, 1 wordt gestart. Zf=

In E~n ~OO KW./3KV. b~ starten. Zf=

11 )e drie KV. belasting op ~~n rail. Zf=

12 De 380 volt belasting op ~~n rail. Zf=

l~ ~~n 100 KW./380 volt motor b~ starten Zf=

7.80

6,0)

26,20

320, CO

35,6:)

+ j5,85.

+ j24.2.

+ ,i 19,68.

+ j240,O.

+ j145,O.

4.4.2. 3erekening van de verschillende spanningsdalineen.

In hoofdstuk 4.4. is reeds aangegeven hoe de

diverse spanningsdalingen berekend kunnen worden. Als we

op de juiste ~ize de verschillende impedanties invullen, le

veren de berekeningen geen moeilijkheden meer OPt We zullen ons

dan ook beperken tot het geven van de resultaten in een tabel.
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4.5. De stromen door de schakelaars en de erb~ beho

rende etroomtransformatoren.

Keuze van de schakelaars.

Willen we berekenen welke stromen er door de

schakelaars vloeien, dan moeten we weten welk vermogen er

van de rails of de kabels waar deze schakelaars b~ horen

wordt afgenomen. Het is dus niet voldoende,dat we het vermogen

weten.dat b~ normale omstandigheden wordt afgenomen, maar we

moeten het v,ermogen weten,dat even~ueel in bepaalde situ

aties kan worden afgenornen. Het is bijvoorbeeld mogelljk

om de 10 KV. sub-rails allen via rail A te voeden.

We moeten dus de stromen berekenen,die in bepaalde b~zondere.
gevallen zullen kunnen vloeien. Het zijn echter weI stromen

die IDoeten kunnen vloeien zonder dat dit nadelige gevolgen

heeft voor de apperatuur. De schakelaars en de stroomtrans

formatoren moeten aangepast worden aan boven genoemde stromen~

'Me zu1len de schakelaars aanduiden met de letter van de rail

en het cljfer van het veld waar ze b~ horen, zoals dit is

aangegeven in fig.lO.

De stromen z~n te berekenen met de volgende formule :

I 2 aantal ~~A'8 dat wordt afgenomen
tJl(;r

I. = de stroom in K.amp.

u. = de gekoppelde spanning in KV.

We zullen de berekende waarden in een tabel weergeven. Deze

tabel vinden we op pagina 63 en 64- De stroom die in nor-.
male bedri~f8toestand vloeit, zu1len we In noemen. De eventueel

mogel~~e stroom 1m



- 62 -

De norma~e vermogens noemen we MVAn • de eventueel te le

veren vermogens MVA •m

In de tabel vermelden we de volgende vermogens :

a. Ret vermogen van het halve eige~-bed~f vermeerdert

met een extra ketelvoedingpompmotor, dit is • • • • 9.21 MVA.

b. Het vermogen van het hele eigen-bedr~f, dit is •• 12.50 MVA.

c. Het vermogen van een 10/3 KV transformator, • • • • • 4.00 MVA.

d. Het vermogen van een 10/380 V. transformator •••• 1.00 }WA.

e. De helft van de belasting op 380 V., •••••••••••• 0.25 MVA.

f. De helft van de belasting op 3

g. TIe totale belasting op 380 V.,
I

KV., •••••••••••••

.................. 0.50 MVA.

h. Ben kwart van de belasting op 3 KY •••••••••••••• 1.53 MYA.

i. Het vermogen van ~~n ketelvoedingpompmotor, ••••• 2.96 MVA.

De vermogens die in KW. z~n opgegeven, z~n die

der 3 KY. motoren.

De in de tabel gebruikte afkortingen zullen hier

worden genoemd

C.P.

K.P.

P.K.~'.

z.V.
V.L.

Re.C.

H.D.C.

L.D.C.

= 0ondensaatpomp.

2 ¥oelwaterpomp.

= Poederkoolmolen.

= Zuigtrekventilator.

= Verbrandingsluchtventilator.

= Recirculatieventilator.

= Hoge druk compressor.

= Lage druk compressor.

R.D.R.;. = Roge druk roet blaas compressor.

Opw. = De motor voor de opwekker.

= Ketelvoedingpompmotor.
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r------·--·-··--- --_.-._- ., ... ~ . :- ,
Tt k~IDn Te kieZ1:,n- ·I Schakelaar, • I

i Spannlng~ rNA I n,A. 't:lVAm 1m·A. Sr. 0 Schake aar,
I n

-'~-'--~·'--.--T-----'_"~_-'H - ..><_•• ',"-~. ......... ~- -- .. .~.~. _..-" ..~~ --- -," ~......... ~_ . ,_. ,'- ....__ . -, ...........,
K2 10 KV. 25 1445 1500/5 A. 1500 A.

S3 10 KV • 12,5 725 25 1445 '1500/5 A. 1500 A.

S4;S5;A2 10 KY. 9,21 535 15,5 895 900/5 A. 1000 A.

C5;B3 ; " " " .. " .. "
1111 ;111 3

,

" If tf " " " "
K1 10 KY. 12,5 725 750/5 A. 1000 A.

i

111 2 10 KV. 30 11735 30 1735 1750/5 A. 2000 A.

B1 ;B4 10 KV • 9,21, 535 9,21 535 600/5 A. , 600 A.

111 4 ;1V1 10 KV. .. .. " .. " ..
A3 ;B2;C4 10 KV. I 2,96, 171 2,96 171 200/5 A. ; 400 A.

;

A4 ;A5 10 KV. 1,55: 90 4 230 250/5 A. "
C2;C3 10 KY. " .. .. .. " "
A1 ;'j6;IV2 10 KV • 0,25 1 14,5, 1 58 60/5 A. n

I,

AA1 ;AA2 3 KV. 1,53 295 4 1180 1200/5 A. ; 1500 A.
i

CC 2;CC 3 3 KV. n .. .. " " "
BB1=AA3 3 KV • 3,05, 590 3,05 590 600/5 A. 600 A.

BB5=CC 3 3 KV. " " .. " " n

Aa1 ,2,3 380 V. 0,25 380 , 1 1520 ;1550/5 A. 1600 A.

CC1 2 3 380 V. .. .. .. If " ", ,
IVaI 2 380 V. 0,25, " 0,25 380 400/5 400 A.,

"

-.-... , ..... J J .
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Bek~Ken~e de tabe1 van de vorige b1adzijde, ddn moeten we

nog opmerken dat de 10 KV. schake1aars allen geschikt moeten

z~n voor een korts1uitvermogen van 275 MVA. De 3 KV. sch~

ke1aars moeten gesohikt zijn veor 80 UVA. en de 380 V. scha

ke1aars veor 16 MYA.

--'~_. __ ... _-.__ .. _- -~ ~'l----- . -- -"~'---'--"r----l i' Te kiezen i
I j Te kiezen !Schake1aar Spanning i KW. IIi A.Str.Trafo 'Sohake1aar. I

i
...... -., - _.. ,-~, ,. . - - _._.~ ....... ,.",. --,~.-.--.~~

,...... ~ ----_., -!
AA4 ;CC11 3 KV • C.p. 200 48 50/5 A. 400 A.

AA5;CC10 3 KV. K.F. 475 115 125/5 A. , "
150/5

,

"AA6,CC 9 3 KV. Z.V. 600 145 A.,

AA7 ;CC8 3 KV. V.L. 425 103 125/5 A. ..
I

AA8 ;Cr:7 3 KV. P.K.r.~. 375 ! 91 100/5 A. ";

BB
3 3 KV. P.K.M. .. " II "

I

100/5AA9 3 KV. H.D.C.,350 85 A. II
i
I

AA1O ;CC 5 3 KV • ! Re.CV. 150 36 50/5 A. ..
I

i
AA11 ; ~C 4 3 KV • , Opw. 575 139 150/5 A. "i

i
I

CC 6 3 KV. L.D.C. 225 54 100/5 A. II

BB
4 3 KV • HDR.C. 500 121 125/5 A. II

i
i

I
L__

~ _'_0"__ • ,...1_ . ,.j
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4.6. Standen van de diverse §chakelaars.

T~dens de normale bedr~fstoestand zullen de

schakelstanden van de verschillende schakelaars worden ge

geven. ~e zullen hierb~ gebruik maken van'het schema zoals dit

is gegeven in fifo. IO.(bld.40.) AIleen die schakelaars worden

genoemd, die geopend zijn. AIle andere schakelaars z~n 'dus,

b~ normale bedn~fsvoering, gesloten_

Rail B is gekoppeld met rail C.

Rail BB is gekoppeld met rail CC.

Drie ketelvoedingpompmotoren draaien, elk 66% belast.

Twee motoren voor de opwekker draaien elk ca. 50% belast_

AIle geschetste transformatoren z~n in bed~f_

De in normale bed~fstoestand geopende schakelaars

z~n nu :

B3 -

BI = A6

BBI = AA3

Aa2 •

Aa3 -

Cc 2 •

K1 

K2 -

K
3

• ( uni t I I )

IV3 •

IV4•

1V I. • i' g bI' ,( r: "6-' Z1e (,iQ\l .. :..i!.. - ~ • ./'. )

De schakelaars van de reserve veluer: Z:lI. 00''': gecpeni.

4.7. Hoofdpunten voor de veiligstel1iu£_ van het eigen-bedrtf.

Om tijdens een storing het eigen-tedr::'.jf

veilig te stellen, IDoeten de beveiliginper. va!'. de se:lake

1aars 31 en 32 aan bepaaldp. eisen voldoen;
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Voor 31 geldt:

B~ een dichtb~ gelegen 150 KY. storing zal

deze schakelaar na 1 sec. uitschakelen, indien de storing
I

dan nog niet door andere schakelaars- zou zijn uitgeschakeld.

De schakelaar S2 valt b~ zulke storingen niet uit. De scha

kelaar 31 kr\igt uiteraard oak een uitschakel kommando, indien

de differentiaalbeveiliging van de 150 /10 KV. eigenbed~fs-

transformator werkt.

Voor 3 2 geldt:

B~ aIle storingen in de eenheid, ( turbine,

generator en step-up transformator ) K~igt 32 een uitscha

kel-kommando. Ook zal z~ uitschakelen b~ het aanspreken van

de differentiaa1beveiliging van de 150/10 KV. eigenbed~fs-

transformator.

De generatoren en de step-up transformatoren

kr~gen ondermeer een differentiaalbeveiliging.

De eigenbedr~fstransformator kr~gt uiteraard

ook een differentiaalbeveiliging, alsmede een buchho1z- en

een maximaalbeveiliging.

B~ het funktioneren van de bevei1iging van de

generator respektieve1ijk van de step-up .transformator wordt

32 geopend. B~ het funktioneren van de differentiaal- en of

buchholzbeveiliging van de eiLenbedr~fstransformator 150/10 KV.

worden de schakelaars 31 , 3 2 en 33 geopend. B~ het uitscha

kelen van 33 kr~gen de schakelaars A2 en C
5

een uitscha

kel-kommando,( reden zie later. ) terwijl dan schakelaar B
3

ingeschakeld wordt. De he1ft van het eigen-bedrijf wordt hier

door gevoed.door de reserve en algemene eigenbed~fstrans

formator van 30 ~WA. 150/10 KV.
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Ook de ketelvoedingpompmotor van de andere eenheid blij~t

dus in bed~f. B~ het funktioneren van d~ maximaalbeveiliging

van de eigenbed~fstransformator krijgt 8
3

een uitschakel

kommando, evenals A2 en C
5

en krijgt B
3

een inschakelkommando.

Het funktioneren van deze maximaalbeveilieing kan immers wijzen

o~ een storing in het railsysteem van de hoofd batte~ 10 KV.

respektievel~k op een storing in een der kabels naar de bat

ter~ A en C, waarb~ 3
4

en 3
5

ten onrechte niet zouden hebben

geschakeld. ~enoemde kabels z~~ beveiligd d.m.v. differentiaal

beveiligingen. De schakelaars 3
4

en 35 k~gen ook nog een

max1rnaal beveiliging.

De transformatoren 10/3 KV. en 10/ 0,38 KV.

zijn aIleen beveiligd met differentiaal- en buchholzrelais,

waarb~ hun schakelaars aan de 3 KV. respektievelijk aan de

0,38 KV. zijde ook nog worden voorzien van een maximaalbe-
I

veiliging. B~ het funktioneren van de differentiaal- of buch-

holzbeveiliging van een der 10/3 KV. transformatoren vindt

geen omschakeling plaats daar deze transformatoren geheel

dubbel,z~n uitgevoerd. Bij het funktioneren van de d1fferentiaal

of buchholzbeveiliging van de 10/0,38 KV. transformatoren

wordt.als b\Noorbeeld Aa spanningsloos wordt, schakelaar A~

gesloten. Blijft de spanning na het sluiten van laatst genoemde

schakelaar weg, dan betekent dit dat er b~ de 10 KV. hoofd

voeding een storing heeft plaats gevonden,en de betreffende

omschakelingen niet goed hebben gefunktioneerd. In dat ge-

val zullen de op de rails Aa en Cc aangebrachte spanningsrelais

voor aIle zekerheid een uitschakel kommando geven aan de

schakelaars Aal en CC
3

en daarna bovendien een inschakel
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kommando aan de schakelaars Aa2 en Co 2•

De motoren worden beveiligd met thermische

relaia met moment uitschakeling voor grote overstromen. De

ketelvoedingpompmotoren worden bovendien nog beveiligd door

differentiaalrelais. De mechanismen voor het bedienen der

aanloopweerstanden krijgen een voorziening die er voor zorg

draagt, dat indien deze weerstanden zouden staan in een stand

voor hoge belasting, (waarb~ dan nog slechts zeer weinig

weerstand ingeschakeld is) bij het wegvallen van de spanning.

een bepaalde weerstandstrap voor geschakeld wordt. Dit ge

schiedt om te voorkomen, dat bij het terug keren van de span

ning, deze motoren een te grbte aanloopstroom zouden opnemen.

In het bovenstaande is slechts beknopt

aangegeven hoe we eventueel bij bepaalde storingen automatisch

over kunnen schakelen op een andere voeding. Het schakelen

met de hand blijft natuurl~K altijd nog mogel~K, maar hier zal

verder niet op ingegaan worden. Ook de verdere. beveiligingen

zullen niet bekeken worden, daar dit weer een onderwerp opzich

zelf is.

Waalr~, Ju11 1964 •

•
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