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Samenvatting

Een sneldraaiende generator welke direct zonder tussenschakeling van een tandwielkast is gekoppeld
met een gasturbine, zal worden gebruikt voor de opwekking van elektrisch vermogen ondermeer
aan boord van schepen.

Het afstudeerwerk is onder te verdelen in:
a) een beschrijving van de technische specificaties van het door de groep Elektromechanica

en Vermogenselektronica (EMV) ontwikkelde systeem met een sneldraaiende generator.
b) een vergelijking van een diesel-generator en een gasturbine aangedreven generator voor

maritiem gebruik in de vermogensklasse van 1400 kW.

Zowel de permanent-magneet generator als de koppeling aan een net stelt eisen aan de vermogens
elektronische omzetter tussen de generator en het net. De uitwerking van deze eisen op de
vermogenselektronica wordt onderzocht.

De verwachting is dat dit ontwerp voordelen oplevert op het gebied van rendement, gewicht,
volume, regeling, enz.. Er wordt een vergelijkende studie gedaan tussen door dieselmotoren
en gasturbine aangedreven generatoren in de vermogensklasse van 1400 kW. De vergelijking
richt zich op de bovengenoemde verwachte voordelen, waarbij ook andere zaken aan bod komen
zoals onderhoud, geluidsafschenning, brandstof, milieueisen en andere onderwerpen welke specifiek
met maritiem of militair gebruik samenhangen.

De beschrijving van het totale systeem wordt mede gebaseerd op gegevens welke beschikbaar
kwamen bij de ontwikkeling van de sneldraaiende generator van 1400 kW en bij metingen aan
een schaalmodel van 80 kW in het laboratorium van EMV.
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symboollijst

B Magnetische inductie
H Magnetische veldsterkte
M Blijvende magnetisatie
1-\ Coërcitieve veldsterkte
Br Remanente inductie
Jlrec Recoil permeabiliteit
J.1o Permeabiliteit van vacuüm
VDC Gelijkspanning
D Rotordiameter buitenzijde van de magneten
I Effectieve rotorlengte
hm Magneethoogte
delta Luchtspleet
w Aantal wikkelingen per deelfase
Lm Machine-inductiviteit
Lc Commutatie-inductiviteit
luc Gelijkstroom
P Vermogen
~p Drukverschil
À Factor van Colebrook
Lid Lengte-diameter verhouding
p Massadichtheid van het medium
v Snelheid van het medium
Q Warmte-vermogen
T Temperatuur
E Energie
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Inleiding

Bij de groep "Elektromechanica en Vermogenselektronica" van de Technische Universiteit
Eindhoven is men bezig met het ontwikkelen van een permanent-magneet generator die direct
aan een gasturbine gekoppeld kan worden. Deze generator moet daarvoor op een hoog toerental
kunnen draaien.

Men is met deze ontwikkeling gestart omdat er behoefte is aan een generator die zonder
tussenkomst van een tandwielkast aan een gasturbine gekoppeld kan worden. Voor de ontwikkeling
van deze generator is men uitgegaan van de HERON Turbines b.V. gasturbine, de 'HERON
type-I'. Deze turbine heeft een vermogen van 1,4 MW en een toerental van 18.000 omwjmin.

Het grootste verschil tussen een conventionele generator en de Hoge SnelheidsGenerator (HSG)
zit in de rotor. De rotor moet i.v.m. de hoge snelheid compact gebouwd worden. De HSG heeft
een uitgangsfrequentie van 600 Hz; deze frequentie moet via een vermogenselektronische omzetter
aan het net worden gekoppeld.

De HSG heeft voordelen ten opzichte van de conventionele gasturbine-tandwielkast-generator
en diesel-generator oplossing. In het rapport" Perspectieven van een sneldraaiende generator
voor 1400 kW generator" van de NOVEM [1] worden deze genoemd. Deze zijn ondermeer:
* Zijn compacte bouw.
* Door het gebruik van vermogenselektronica is er een minder starre verhinding tussen

frequentie en toerental; dit heeft gunstige gevolgen voor de regeling van de gasturbine
en netkoppeling.
Door de vermogenselektronica is het ook mogelijk met dezelfde apparatuur verschillende
frequenties te produceren.

Het project is in 1994 gestart. Hierin wordt samengewerkt met de gasturbine fabrikant HERON
en de machine ontwerp maatschappij CCM en wordt mede gefinancieerd door NOVEM en
de Koninklijke Marine.

In het eerste gedeelte [hoofdstuk 1 en 2] wordt een globale indruk gegeven van de stand van
zaken betreffende dit project. Om de technische gegevens van het project beter te kunnen begrijpen,
zijn bepaalde onderwerpen uitgediept en voorzien van commentaar.

In hoofdstuk 3 worden een aantal aspecten van het project uitgebreider bekeken. Verder is er
een onderzoek gedaan naar de concurrentiepositie van deze generator t.o.v. een conventionele
diesel-generator. Hierbij zijn tevens enige gasturbine kandidaten vermeld [hoofdstuk 4].
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Hoofdstuk 1

Ontwerp van de generator

1.1 Inleiding

Het hoge snelheids generator (HSG) project is in 1994 bij de vakgroep EMV van de Technische
Universiteit Eindhoven (TUE) opgestart. Er is op het gebied van PM-generatoren al veel onderzoek
verricht en er zijn veel machines in gebruik, maar tot nu toe vooral in het lager vermogensbereik.
De uitdaging is een generator te ontwerpen in het hogere toerentalbereik (18.000 omw/min)
met een relatief groot vermogen (1500 kW)

1.2 Het ontwerp van de rotor

1.2.1 Mechanische belasting

Het maximale toerental waarmee de generator aangedreven kan worden, wordt bepaald aan
de hand van de maximale omtreksnelheid van de rotor [1.1]. De maximale omtreksnelheid van
de rotor wordt beperkt door meerdere factoren. Enkele daarvan zijn:

- de constructie van de koolstofvezel cilinder om de rotor;
- het koppel per rotorvolume (TVR);
- de kritische toerentallen.

De rotor is voorzien van permanente magneten, die voor de bekrachtiging van de generator
zorgen. De koolstofvezel cilinder om de rotor, die deze magneten op hun plaats moet houden,
is maatbepalend voor de toegelaten omtreksnelheid. Bij de HSG wordt de maximale omtreksnelheid
(bij overtoeren) bepaald op 236 mis [1.2]. Bij deze snelheid kan een koolstof cilinder met een
dikte van 7 mm de magneten op hun plaats houden.
Een andere begrenzende factor is het koppel per rotorvolume, de zgn. TVR. De TVR is een
maat voor de warmteproduktie in de generator. De praktische haalbaarheid is dan ook afhankelijk
van de hoeveelheid af te voeren warmte uit de rotor. Er is een extrapolatie van bestaande ontwerpen
naar het gewenste vermogen (1500 kW) en toerental (18000 omw/min) [1.1] gemaakt.
Van bestaande ontwerpen met permanent-magneet bekrachtigde elektrische generatoren en
motoren zijn de volgende TVR's bekend:

600 kW, 17000 omw/min (vliegwielmachine) : 34 kN/m3

500 kW, 25000 omw/min (generator) : 28.7 kN/m3

Daaruit blijkt dat bij een nominale omtreksnelheid van 225 mis en een rotor lengte/diameter
verhouding van 2,5 een TVR van 28.7 kN/rrr' toegestaan is.
Uit deze waarden blijkt dat het ontwerp van de HSG niet met extreem grote TVR waarden
te maken krijgt.

Een andere factor waarmee rekening gehouden moet worden, zijn de kritische toerentallen.
Deze moeten voldoende ver buiten het werkgebied van de generator liggen. Deze kritische
toerentallen zijn te bepalen m.b.v. ondermeer E (elastiteitsmodulus), de massa en de diameter
van de rotor. Ondanks het relatief hoge rotorgewicht (300 kg) en de beperkte stijfheid van de
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lagering ligt het eerste buigkritische toerental van de rotor (44000 omw/min [1.2]) voldoende
ver boven het werkgebied, zodat hierdoor geen trillingen zullen optreden. Teneinde de kritische
toerentallen voldoende ver buiten het werkgebied te houden dient de lagering te voorzien in
een bepaalde mate van stijfheid en demping.

1.2.2 Magneten

Omdat de te ontwerpen machine een permanent-magneet machine is, is de keuze van het magneet
materiaal van groot belang.
Daarom gaan we de eigenschappen van de verschillende permanent-magneet materialen bekijken.

Eigenschappen van permanente magneten zijn:
-duurder dan conventionele bekrachtigingen;
-robuust;
-onderhoudsvrij;
-gevoelig voor bepaalde elektrische foutsituaties;
(gevaar voor demagnetisatie van de magneten)

-geen directe regelmogelijkheden.

1.2.2.1 Theoretisch gedrag

In een synchrone PM-generator wordt de luchtspleetflux, die een rol speelt bij de omzetting
van mechanische rotatie-energie in elektrische energie, geleverd door permanente magneten.
Voor isotrope magnetische materialen geldt:

B=J.io.(H + M)
Waarin: B is de magnetische inductie;

H is de magnetische veldsterkte;
M is de blijvende magnetisatie.

Om de ruimte, die voor de magneten beschikbaar is, optimaal te gebruiken, dienen de magneten
een zo hoog mogelijk BH-produkt te bezitten. De waarde van het BH-produkt is een maat voor
de hoeveelheid energie die is opgeslagen in het externe veld rond een magneet (per eenheid
volume).
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Fig. 1.1 Nullast-en bedrijfswerkpunten van de magneet en bijbehorende teruglooplijnen

Voor elk magnetisch circuit geldt dat het snijpunt van de werklijn met de BH-kromme (Fig.
1.1) het werkpunt van de magneet bepaalt. Het nullastwerkpunt van de magneten, dat op de
BH-kromme in het 'é kwadrant ligt, wordt bepaald door de reluktantie in de fluxweg. In
tegenstelling tot normale synchrone generatoren, waar de rotor bestaat uit geleidend ijzer, waarvan
de reluktantie zeer klein is, ondervindt de flux in een PM-generator niet alleen een reluktantie
in de luchtspleet tussen rotor en stator, maar ook in de magneten zelf.
Het magneet materiaal heeft een lage relatieve permeabiliteit, zoals volgt uit de helling van
het bovenste gedeelte van de BH-kromme. De magneten bezitten een relatieve permeabiliteit
J1.rec die niet veel groter is dan de J1.rec =1 van het vacuüm. Hierdoor heeft de generator in feite
een grote (magnetische) luchtspleet. Bij het belasten van de generator ontstaan statorstromen
die een tegenwerkend veld opwekken. De magneten ondemnden een tegenflux en het bedrijfspunt
op de BH-kromme zal verschuiven in de richting van lagere B en grotere (negatieve) H. Er
is dus een veldsterkte ~ in de magneet die tegengesteld is aan Bm , zodat de magneet
gedemagnetiseerd wordt. Zolang het punt, waar de BH-kromme begint af te buigen naar beneden,
niet bereikt wordt zal na wegvallen van die belasting het uitgangspunt weer bereikt worden.
Als het bedrijfspunt onder punt 1 (Fig. 1.1) komt, bijv. door kortsluiting, dan verloopt de terugweg
via een lijn evenwijdig maar onder de oude BH-kromme. Zonder verdere maatregelen zijn de
magneten nu blijvend gedeeltelijk gedemagnetiseerd.
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Fig. 1.2 Invloed van de temperatuur op de magneet karakteristiek.

Dit verschijnsel kan ook optreden door temperatuursinvloeden op de magneten. Toename van
de magneettemperatuur leidt tot een afname van de magnetische inductie, welke echter reversibel
is zolang de Curie-temperatuur niet bereikt wordt (te =450 0 C voor FXD). Door dit verschijnsel
zal de opbrengst van een PM-generator bij hoge omgevingstemperatuur enigszins lager zijn.

Als de werklijn vast ligt door het ontwerp, kunnen we nog een optimalisering verkrijgen door
de keuze van het magneet materiaal. RES 270 is bijvoorbeeld meer geschikt voor magnetische
circuits waarbij de werklijn steil is (kleine luchtspleet), terwijl RES 190 beter geschikt is voor
ontwerpen met een grote luchtspleet.
In tabel 1.1 staan een aantal gegevens over RES 270 vermeld. Deze tabel is hier afgedrukt zodat
men een indruk kan krijgen over de eigenschappen van permanente magneten.
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1.2.2.2 Keuze van permanente magneten.

Magneten zijn onder te verdelen in verschillende soorten. De eerste soort bestaat uit een legering
van metalen, zoals de vanouds bekende Ticonal en Alnico magneten. Deze bevatten een mengsel
van ijzer, nikkel, kobalt en aluminium met sporen van andere metalen. Hoewel de remanente
inductie Br hoog kan zijn, is de coërcitieve veldsterkte He meestal gering. Hierdoor treedt bij
montage van reeds gemagnetiseerde magneten veelal gedeeltelijke demagnetisatie op. Speciale
maatregelen moeten ook getroffen worden om in bedrijf onder alle omstandigheden (b.v. kortslui
ting) de magnetisatie te handhaven.

Tegenwoordigwordt veel gebruik gemaaktvan metallische magneten, die zeldzame-aardmetalen
zoals samarium en kobalt bevatten. Deze metalen hebben een hoge Hr en He en hebben daarom
een zeer hoge B~x -waarde. Bij deze magneten kan worden volstaan met een kleiner
magneetvolume, waardoor de machine-afmetingen geringer kunnen zijn.
De prijs van deze magneten is nog steeds hoog, zodat deze magneten slechts in high-tech
toepassingen toegepast worden.

Keramische magneten bestaan uit ferri-magnetische oxyden. De algemene chemische formule
luidt (M)Fe120 19 waarin M staat voor stoffen als barium, strontium, lood, enz. Deze magneten
bezitten een hoge 1\, maar de bereikbare Br is vanwege de geringe metaaldichtheid kleiner
dan bij metallische magneten, waardoor grotere magneetvolumes toegepast moeten worden.

De permeabiliteit JJ.rec in het rechte gedeelte van de BH-kromme [Fig. 1.1] is een
materiaaleigenschap waarmee de verschillende magneten met elkaar vergeleken kunnen worden.
Deze zgn. recoil permeabiliteit bedraagt voor de genoemde magneettypen resp.:
TICONAL 2,3
RES 1,05
FXD 1,07
Ter vergelijking: de relatieve permeabiliteit van vacuüm is 1, terwijl die van niet-verzadigd ijzer,
afhankelijk van het werkpunt op de BH-kromme, ca 500 à 5000 kan bedragen.

Verder is er een duidelijk verschil tussen de temperatuursafhankelijkheid van de verschillende
materiaalsoorten. Bij keramische magneten is de (negatieve) temperatuurscoëfficiënt van de
remanente inductie Hr veel groter dan bij metallische magneten (-0.2 % resp. -0.03%).

Uit het voorgaande blijkt dat voor onze toepassing in de HSO het best gebruik gemaakt kan
worden van magneten met zeldzame-aardmetalen (RES of Vacomax) vanwege de hoge B~x'
Er wordt gebruik gemaakt van Vacomax 170. De I-\: voor deze magneten is 720 kAlm en de
JJ.rec = 1.05. Er is gekozen voor een hoogte van de magneten van 15 mm.
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1.3 Ontwerp stator

Bij het ontwerp van de stator kan men gebruik maken van bestaande technieken omdat het
ontwerp vergelijkbaar is met bestaande synchrone motoren/generatoren. Het ijzerpakket van
de stator moet om praktische redenen als blikpakket worden uitgevoerd. Om de ijzerverliezen
te begrenzen is het noodzakelijk een lameldikte van 0.2 mm of minder toe te passen. Standaard
magnetisch blik met een lameldikte van 0.2 mm wordt gebruikt voor 400 Hz machines en kan
ook in deze toepassing worden gebruikt, zij het met hogere ijzerverliezen [1.3]. Als het nodig
is de ijzerverliezen verder te beperken moet men gebruik gaan maken van speciale dunnere
bliksoorten (bijv. blik met een hoog nikkelgehalte).

Extra aandacht moet ook worden besteed aan de uitvoering van de wikkelingen. Om voldoende
geleidbaarheid te verkrijgen, zal een betrekkelijk grote koperdoorsnede in de gleuf nodig zijn.
Dit betekent een uitvoering met smalle en hoge gleuven. Om het koper goed te benutten moet
de invloed van het skin effect tegen worden gegaan. Dit kan worden bereikt door de wikkeling
onder te verdelen in vele parallelle draden. De spanning van de machine kan in principe naar
wens worden gekozen door het aantal wikkelingen aan te passen. Indien bij variatie van het
aantal wikkelingen de kopervulling in de groeven nagenoeg gelijk gekozen is, zal ook het produkt
van stroom en spanning niet wijzigen.

1.4 Beperking rotorverlies

Een van de grootste problemen bij het ontwerpen van de HSG is het afvoeren van de warmte
uit de compacte sneldraaiende rotor. De verliezen in de rotor moeten daarom beperkt blijven.

De verliezen in de rotor worden, wegens het ontbreken van rotorwikkelingen, alleen veroorzaakt
door de invloed van magnetische velden. Door het draaiende magneetveld van de rotormagneten
wordt er in de statorwikkelingen een spanning geïnduceerd. Deze spanning kan een stroom
veroorzaken in de statorwikkelingen, die op zijn beurt weer voor een tegenwerkend veld zorgt.
Dit veld bevat echter componenten met een hogere frequentie dan het opgewekte draaiveld.
Deze hogere harmonische velden steken de luchtspleet over en veroorzaken stromen in het
rotorijzer.

Voor de permanent-magneet generator is het belangrijkste gevolg van hogere harmonische velden,
de extra warmteontwikkeling in de rotor.

12
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1.4.1 Ontstaan van hogere harmonische velden.

Om de effecten van hogere harmonische velden te beperken, moeten we eerst weten waardoor
ze ontstaan. Door een aantal nog te behandelen oorzaken is het veld niet volledig sinusvormig.
Volgens Fourier geldt dat elke periodieke niet-sinusvormige golf met identieke positieve en
negatieve vorm, en maar twee nulpunten kan worden voorgesteld als:

y=co+clsin(X) +c2sin(2x) +c3sin(3x)...enz.

Er zijn behalve de grondharmonische sinus nog sinussen met hogere frequenties aanwezig.

Hogere harmonische velden zijn magnetische velden met een hogere frequentie dan het draaiveld
van de rotormagneten. Sommige van deze velden met hogere frequenties werken niet mee aan
het koppel. Ten gevolge van deze (asynchrone) velden ontstaan verliezen in de rotor.
De hogere harmonische velden in de luchtspleet ontstaan in de reële machine ten gevolge van
ruimteharmonischen en harmonischen in de statorstroom [1.4].

Een fase wikkeling bestaat uit meerdere wikkelingen verdeeld over meerdere groeven. Hieruit
ontstaat dan een magnetische verdeling met een bepaalde grondharmonische. Als we de magnetische
verdeling m.b.v een Fourier reeks gaan bekijken zien we dat hij, behalve uit de grondharmonische
sinus, uit tal van sinussen met een hogere frequentie bestaat.

Om het magnetische veld overal op dezelfde manier over te laten steken moeten de rotor en
stator overal en op elk tijdstip even ver van elkaar verwijderd zijn. De luchtspleet varieert echter
met de plaats en de tijd ten gevolge van de tanden en groeven in de 5tator. Hierdoor kunnen
ook harmonische velden ontstaan welke tot verliezen aanleiding geven. De permanent-magneet
rotor heeft hier het voordeel dat door de afwezigheid van de rotorpolen met windingen, het
oppervlak glad en redelijk symmetrisch is. Hierdoor blijven de verliezen door een onregelmatige
luchtspleet beperkt.

13
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In Fig. 1.4 is de rotor afgebeeld van een testgenerator met permanente magneten voor een vermogen
van 80 kW en een toerental van 12000 omw/min.

Fig. 1.4 Rotor van de 80 kW permanent-magneet generator

Als bij een drie-fasen systeem de verschillende fasen ongelijk belast worden zullen bepaalde
hogere harmonische velden veroorzaakt in de verschillende wikkelingen elkaar niet meer opheffen
(zie punt 1 in paragraaf 1.4.2), waardoor ook verliezen door deze hogere harmonische velden
ontstaan.

Als het geleverde vermogen van de generator plotseling verandert gaan er korte tijd subtransiënte
stromen lopen, die veel groter zijn en een gelijkstroom component bevatten. Bij het plotseling
belasten van de generator en bij kortsluiting moet men wel degelijk rekening houden met dit
verschijnsel. Omdat dit verschijnsel maar korte tijd optreedt vormt het echter geen probleem
voor de warmtehuishouding in de rotor.
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1.4.2 Beperking van het rotorverlies door hogere harmonische velden.

Ir. J.L.F. van der Veen heeft in een intern verslag [1.4] een berekening verricht betreffende
de opwarming van de rotor door de hogere harmonische velden. In deze berekeningen is de
invloed van enkele aanpassingen ten opzichte van de gebruikelijke machines bekeken. Deze
aanpassingen zijn nodig om de invloed van de harmonische velden te beperken.

De verschillende aanpassingen worden in het kort behandeld:
1 het sterpunt is niet aangesloten en de generator wordt symmetrisch belast;
2 er is 3 maal een drie fasen systeem toegepast;
3 er is een koperen bus om de magneten aangebracht;
4 de gelijkrichter is meerpulsig uitgevoerd.

ad 1 Er geldt in het algemeen dat bij symmetrische belasting en een niet uitgevoerd sterpunt
alleen de harmonischen met rangtal n= 6k± 1 overblijven.

ad 2 Door het toepassen van meerdere deelsystemen kunnen bepaalde hogere harmonische
velden opgeheven worden. Door de stator op te delen in meerdere (3) deelsystemen kan
er op elk deelsysteem een gelijkrichter aangesloten worden, waarbij er meerpulsig gelijkgericht
kan worden. Door de deelsystemen aan de gelijkstroomzijde in serie te zetten is men er
zeker van dat de stromen in elk deelsysteem even groot zijn. Hiermee zijn we verzekerd
van een symmetrische belasting in de generator (zie punt 1).

ad 3 Door het aanbrengen van een koperen bus over de magneten, gaan de stromen ten gevolge
van de hogere harmonische velden in de luchtspleet niet in het rotorijzer lopen, maar in
de koperen bus. Door de lagere weerstand van het koper wordt er door de stromen minder
warmte geproduceerd. Op de uiteinden van de cilinder moeten de stromen een sluitweg
vinden, waardoor de stroomdichtheid daar veel groter wordt. Dit effect kan eventueel beperkt
worden door de koperen bus langer te maken dan de actieve lengte van de machine.

ad 4 De vermogenselektronica moet zo uitgevoerd worden dat er zo min mogelijke hogere
harmonische statorstromen opgewekt worden. Om dit te realiseren is er gekozen voor een
meerpulsige (p = 18) gelijkrichter.
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In de onderstaande Fig. 1.5 is een uitslag van het 3*3 fasen systeem weergegeven over de halve
omtrek van de machine. Het aantal poolparen p =2. De poolbedekking van de magneten strekt
zich uit over 140 graden elektrisch. De fasen u1, vI en w1 vormen een driefasen systeem. De
twee andere systemen zijn: u2, v2 en w2 en u3, v3 en w3.

u.3

stator

Luchtspleet
Koperen bus

magneten

Rotor

.360 Electrisch 180 Mechanisch
.(é-<------------------------~)

Figuur 1.5 3*3 fasen systeem

In het verslag[l.4] wordt geconcludeerd dat:
Door meerpulsig gelijkrichten in samenhang met een koperen demper is het rotorverlies
t.g.v. de hogere harmonischen te beperken tot 1,1 à 0,2% van het nominale vermogen,
zodat de rotorkoeling praktisch realiseerbaar is.

De invloed van de eindeffecten in de demper vormt nog een onzekere factor.

Verificatie van de grote van de hogere harmonische stromen in de rotor door middel van simulatie
(eindige elementen methode) toont een zeer goede overeenkomst met de berekeningen. Er is
ook een verificatie door metingen in het laboratorium gedaan. Dit is gedaan met een 80 kW
testmodel. Het blijkt dat ook deze metingen goed overeenkomen met de verwachtingen uit de
verrichte berekeningen.
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1.5 Conclusie van hoofdstuk 1

Alle elektromagnetische effecten zijn bekeken en van verschillende aspecten zijn voldoende
gegevens bekend om een proefmodel van de 1500 kVA machine te bouwen. Bekeken is o.a.
het permanent-magneet materiaal, het statorhuis met zijn windingen en de beperking van het
effect van hogere harmonische velden.
De aspecten waar nu nog enige onzekerheid over is zijn de mechanische onderdelen. In het
bijzonder de praktische uitvoering van de koeling, lagering en de dynamische belasting.
De koeling zal uitgebreid in hoofdstuk 3 behandeld worden.

Het proefmodel van 80 kW heeft proef gedraaid en de gegevens daarvan zijn verwerkt in het
ontwerp van de 1.5 MW machine.
Hoewel er in dit hoofdstuk niet over gesproken is, is de generator in principe voor een spanning
gedimensioneerd welke is afgestemd op het spanrtingsbereik van de halfgeleiders in de gelijkrichter
en de convertor [hoofdstuk 2]. M.b.v. de verkregen gegevens en simulaties zijn tal van parameters
van de machine bekend.

Afmetingen:
D
I
hm
delta

=
=
=
=

250 mm
620 mrn
15 mm
13 mm

rotordiameter buitenzijde van de magneten;
effectieve rotorlengte;
magneethoogte;
luchtspleet;

Overige gegevens:
w = 6
Lrn = 267 jtH
Lc = 80 J4H
Idc = 370 A
Udeo = 1667 V
UdCw = 2134 V
Pv = 22 kW
Rendement = 0.985

aantal wikkelingen per deelfase;
rnachine-inductivitei t;
commutatie-inductiviteit;
gelijkstroom bij nominaal vermogen en nominaal toerental;
gelijkspanning bij nullast vermogen en nominaal toerental;
gelijkspanning bij nullast, 20 oe rotortemp. en 1,2 overtoeren;
totaal nominaal ijzer-, koper-, rotor- en lagerverlies;
bij nominaal vermogen.
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Hoofdstuk 2

Overzicht mogelijkheden vermogenselektronica

2.1 Inleiding

KLM

Uit het voorgaande hoofdstuk kunnen we concluderen dat het technisch mogelijk is met een
hoogtoerige PM-generator elektrisch vermogen te leveren. Dit elektrisch vermogen wordt echter,
vanwege het hoge toerental van de rotor, geleverd met een frequentie hoger dan de netfrequentie.
Deze frequentie moet m.b.V. vermogenselektronica teruggebracht worden naar een netfrequentie
van 50 Hz of 60 Hz. In dit hoofdstuk zullen een aantal mogelijke oplossingen besproken worden.
Er dient een convertor te worden gekozen, welke zoveel mogelijk universeel toepasbaar is, voor
zowel koppeling met een bestaand net als eilandbedrijf (bijv. aan boord van schepen).

Om een inzicht te krijgen in het scala van mogelijkheden voor deze omzetting worden kort
verschillende omzetters behandeld. De omzetters kunnen opgebouwd zijn uit verschillende
componenten. De voor- en nadelen van deze componenten worden tevens vermeld. In figuur
2.1 is een overzicht gegeven van vermogensomzetters. In het kader van dit project wordt met
name gekeken naar een convertor bestaande uit een gelijkrichter gevolgd door een invertor.
Vooral aan het ontwerp van de invertor wordt veel aandacht besteed.

L
<l>
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Cf)
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L

-+-'
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<l>
Cf)
Cf).-
3:
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0...
o

--C
U

Fig.2.1 Overzicht vermogensomzettingen.
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2.2 Eigenschappen convertors

KLM

De meest voorkomende systemen om een 600 Hz frequentie om te vormen naar 50/60 Hz zijn
eenvoudig onder te verdelen in de systemen met tussenkring en zonder tussenkring.

2.2.1 Convertors met tussenkring

De systemen met een tussenkring kunnen bestaan uit een spannings- of stroomtussenkring. We
spreken van een frequentie-omvormer met een spanningstussenkring ofvan een spanningsconvertor
als de gelijkrichter samen werkt met een afvlakcondensator als een gelijkspanningsbron voor
de invertor. De gehele schakeling voedt als een 3-fase spanningsbron de belasting.
Daarnaast zijn er ook frequentieomvormers met een stroomtussenkring (stroomconvertors). Hierbij
functioneert een gelijkrichter met een afvlakspoel als gelijkstroombron voor de invertor, terwijl
de hele schakeling als 3-fase stroombron de belasting voedt.

2.2.1.1 Convertors met spanningstussenkring.

Naar de manier waarop de uitgangsspanning te regelen is, zijn de omvormers in te delen in:
-systemen met een variabele gelijkspanning;
-systemen met een constante gelijkspanning.

Spanningsinvertoren zijn altijd geforceerd gecommuteerd, dat houdt in dat er gebruik gemaakt
moet worden van afschakelbare halfgeleiders. De systemen met variabele gelijkspanning zijn
het oudste en worden voor grotere vermogens nog gebruikt. Hier wordt meestal gebruik gemaakt
van GTO's in de invertor. De variabele gelijkspanning is te verkrijgen m.b.v. een thyristor gelijkrich
ter of diode gelijkrichter gevolgd door een chopper.

Bij de systemen met een constante gelijkspanning moeten we de grootte van de ui tgangsspanning
regelen in de invertor. Dit is te realiseren door de halfgeleiders binnen een periode van de
ingangsspanning meerdere malen in en uit te schakelen. De uitgangsspanning wordt zo opgebouwd
uit pulsen.
Met de juiste besturing is het zo te regelen dat de uitgangsspanning zo min mogelijk hogere
harmonische componenten bevat. Dit noemen we Pulse Width Modulation (PWM).
In toepassingen zoals Uninterruptable Power Supplies en draaistroomaandrijvingen wordt vrijwel
uitsluitend gebruik gemaakt van 3-fase spanningsinvertoren. De technische voordelen van de
spanningsinvertor liggen onder andere op het gebied van de uitgebreide regelmogelijkheden.

2.2.1.2 Convertors met stroomtussenkring

Bij stroominvertors levert de tussenkring als stroombron een gelijkstroom. De uitgangsstroom
wordt bepaald door de invertor en het patroon van de ontsteekpulsen.
Bij invertoren kan er onderscheid gemaakt worden tussen stroominvertors met natuurlijke commu
tatie en stroominvertors met geforceerde commutatie.
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De geforceerd gecommuteerde stroominvertor maakt het mogelijk om blindvermogen op te
wekken en biedt de mogelijkheid om een autonoom wisselstroomnet te voeden.
De nadelen van de geforceerd gecommuteerde stroominvertoren zijn:

Overspanningen tijdens de commutatie;
Commutatie-condensatoren vereist;
PWM niet gemakkelijk te realiseren i.v.m. commutatie problemen;
Grote commutatietijden bij kleine belasting;
Veel hogere harmonische stromen;
Parallel schakelen is lastig.

De voordelen zijn:
Energie teruglevering is mogelijk;
Voor korte tijd kortsluitvast;
Snelle koppel- en vermogensregeling;
Geschikt voor grote vermogens.

De nadelen zijn zo groot dat ze weinig toegepast worden. Door de opkomst van GTO's is het
echter mogelijk PWM toe te passen, zodat aan een aantal bezwaren tegemoet kan worden gekomen.

2.2.2 Cycloconvertor

De overgebleven optie is een schakeling waarmee we een 3-fase spanning direct door fase
aansnijding kunnen veranderen in een lagere frequentie.
Deze schakeling heeft het voordeel van een hoog rendement en dat energietransport in beide
richtingen mogelijk is. Nadelen zijn langzame regeling, veel hogere harmonische stromen en
een slecht variërende arbeidsfactor aan de voedende zijde van de convertor.
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2.3 Halfgeleiders

KLM

In de paragraaf hiervoor zijn de mogelijke convertors genoemd. Deze convertors zijn met
verschillende componenten te bouwen en hebben daardoor verschillende eigenschappen. Daarom
moeten we de bouwstenen van de conyertors bekijken, de halfgeleiders.
Er is grofweg een scheiding te maken tussen niet-afschakelbare halfgeleiders en afschakelbare
halfgeleiders. Van de meest gebruikte halfgeleiders in de vermogenselektronica zullen kort de
eigenschappen vermeld worden.

2.3.1 Niet-afschakelbare halfgeleiders

Hieronder valt de bekendste halfgeleider: de diode. Een element dat in één richting kan geleiden
en niet extern afgeschakeld kan worden.

DIODE:
geleidt in één richting;
spert in de andere richting;
is ook voor grotere vermogens beschikbaar;
schakelsnelheid, afhankelijk van het vermogen.

Doordat de diode alle vermogens kan schakelen wordt het element veel gebruikt. Het is niet
stuurbaar en wordt daarom alleen voor eenvoudige toepassingen of als hulpmiddel toegepast.
Om spanningspieken op te vangen wordt parallel aan de diode, zoals aan de meeste halfgeleiders,
veelal een snubbercircuit geschakeld.

THYRISTOR:
spert normaal in beide richtingen;
geleidt in één richting na aansturing;
moet 'extern' afgeschakeld worden;
klein stuurvermogen nodig;
is ook voor grotere vermogens beschikbaar;
beperkte schakelfrequentie, zeker voor grotere vermogens.

Ook de thyristor wordt nog veel gebruikt vanwege zijn toepasbaarheid voor grote stromen. Een
thyristor kan extern ontstoken worden met een korte aanstuurpuls, mits de voorwaartse spanning
positief is. De stroom loopt door tot een nuldoorgang van de stroom. De thyristor kan m.b.V.
een hulpschakeling kunstmatig afgeschakeld worden. Ook hier wordt voor het opvangen van
spanningspieken een snubbercircuit aangebracht.

2.3.2 Afschakelbare halfgeleiders

Afschakelbare halfgeleiders kunnen via een gate uit- of ingeschakeld worden. De afschakelbare
halfgeleiders die in aanmerking komen voor toepassing in de vermogensomzetter, moeten een
grote stroom kunnen voeren en een hoge spanning kunnen weerstaan. Dit beperkt voorlopig
de keuze tot de Gate Turn OffThyristor (GTO) en de Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT).
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De GTO:
spert in beide richtingen;
geleidt in één richting na aansturing;
spert nadat de aansturing is afgeschakeld;
groot stuurvermogen nodig;
middelmatige tot grote vermogens mogelijk;
beperkte schakelfrequentie mogelijk.

De GTO is altijd voorzien van een snubber omdat het afschakelen van de stroom een verhoogde
spanning tot gevolg heeft. Een GTO in geleiding moet altijd met een klein signaal aangestuurd
blijven; er kan niet worden volstaan met een korte aanstuurpuls, zoals bij de thyristor.

IGBT:
combinatie MOSFET en bipolaire transistor;
grote schakelfrequenties mogelijk;
matig stuurvermogen nodig;
altijd in combinatie met anti- parallelle diode.

De IGBT kan snel schakelen en is volledig stuurbaar. Hij is nog niet voor grote vermogens
beschikbaar. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat hij nog niet te gebruiken is bij hoge spanningen.
De IGBT is leverbaar in de vermogensklasse van 2000 V en 400 A en zal op den duur de GTO
gaan vervangen. Er zijn berichten [2.1] die beweren dat binnen afzienbare tijd IGBT's beschikbaar
zijn met een blokkeerspanning tot 4.500 Volt. In combinatie met collectorstromen tot 1200 A
is het schakelend vermogen dan toereikend om met de GTO te concurreren.

MOSFET:
geleidt in één richting na aansturing;
matig stuurvermogen;
kleine tot middelgrote vermogens;
grote schakelfrequenties mogelijk.

De MOSFET is te vergelijken met de bipolaire transistor. Er zijn speciale hoogspannings-MOSFETs
op de markt, maar die zijn niet geschikt voor hoge stroomdichtheden. De MOSFET is geen
bruikbaar element in een convertor voor grotere vermogens.

Doordat de elementen nog steeds verder ontwikkeld worden voor grotere vermogens, kan men
eventueel in de toekomst andere halfgeleiders verwachten. De ontwikkeling van de
verrmogenshalfgeleiders kunnen we zien in de figuren op de volgende bladzijde [Fig. 2.2].
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2.4 Eisen waaraan de convertor moet voldoen

K , M

We kunnen het totale systeem voorstellen met het onderstaande blokschema. Hier is een convertor
toegepast, bestaande uit een gelijkrichter met stroomtussenkring gevolgd door een invertor die
de gelijkspanning omzet in wisselspanning met een gewenste netfrequentie.

generator
.....---........"....--'

\-+++--1~ spoel

Gasturbine gelijkrichter invertor

converter

net

Fig. 2.3 Blokschema van het totale systeem

We zullen in dit gedeelte alleen naar de invertor kijken. De invenor moet aan de eisen voldoen
die het net stelt. De generator wordt aan het "net" gekoppeld m.b.V. vermogenselektronica. Door
deze flexibele koppeling is het mogelijk dat de spanning en de frequentie van de generator en
die van het net onafhankelijk van elkaar kunnen variëren.
De ontwikkeling van de convertor is in principe gebaseerd op de koppeling aan het publieke
net. Omdat het toepassingsgebied mede in het autonome gebruik ligt, zoals voor kleine decentrale
opwekking en maritieme toepassingen, moet ook gekeken worden naar de optie voor een autonoom
net 380 V / 50 Hz, 440 V /60 Hz.

2.4.1 Eisen gesteld door een scheepsnet

Voor een generator met een autonoom net zijn de stabiliteitsproblemen veel groter dan voor
een generator gekoppeld aan het openbare draaistroomnet. De spanning en frequentie kunnen
variëren als gevolg van verschillen tussen het geleverde en gevraagde vermogen. Dit stelt bepaalde
eisen aan de gasturbine-generator-vermogenselektronica unit. Van belang is dat de gasturbine
en H.S.G. kunnen voldoen aan eisen betreffende o.a. vermogen, spanningsniveau, frequentie
van de generatorspanning, arbeidsfactor, rendement, harmonische vervorming, regelbaarheid
en complexiteit.

Omdat dit werk zich richt op het gebruik aan boord van marineschepen zal de aandacht gericht
worden op deze categorie. De belangrijkste eisen betreffende de elektriciteitsvoorziening aan
boord van marineschepen staan vermeld in STANAG 1008 en MIL5TD 1399.

24



t~ KIM

2.4.2. STANAG 1008

Het belangrijkste voorschrift voor alle NAva marineschepen op elektrotechnisch gebied is de
STANAG 1008. Dit Standardization Agreement heeft tot doel operationele compatibiliteit tussen
de NAva landen te bewerkstelligen. De STANAG 1008 specificeert onderling geaccepteerde
karakteristieken
van elektrische voedingssystemen aan boord van schepen.

*
*

De nieuwste (ge) editie is in 1993 uitgegeven. De belangrijkste gegevens worden hier vermeld,
voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar de STANAG 1008.
Algemeen: 440 V, 60 Hz, 3 fasen is het hoofrivoedingssysteem van het schip.

* Alle voedingssystemen zijn niet geaard.
* Boven 5 kVA moet 440 V worden toegepast (daaronder 110 Volt I-fase toegestaan).
* De nominale frequentie is 60 Hz.
* De toegestane fase-onbalans is 5%.
* Er kunnen 2,5 kV spanningspieken voorkomen, conform lEe 60-2.
* De individuele harmonische stromen (tot de 32 ste) mogen niet groter zijn dan 3%

van de nominale stroom.
Pulsbelastingen moeten beperkt blijven.
De capaciteit naar aarde mag maximaal 0, 1 J.LF bij 60 Hz bedragen.

De belangrijkste eis met betrekking tot de convertor is de bovengenoemde beperking van de
harmonische stromen:

-de totale harmonische verstoring < 5%
-de afzonderlijke harmonische < 3%

De spanning en de frequentie moeten binnen bepaalde grenzen blijven. Hieronder [Fig. 2.4]
is weergegeven binnen welke grenzen deze moeten blijven. Waarbij 440 V, respectievelijk 60
Hz is 100%.
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Fig. 2.4 Overzicht van de toleranties voor de spanning en de frequentie.
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2.4.3. MIL-STD 1399
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De wisselspanning aan boord van een fregat moet minstens voldoen aan de kwaliteitseisen die
vermeld staan in de MIL-STD 1399 onder type 1. Deze komen overeen met de types vermeld
in STANAG 1008. In deze norm staat vermeld waaraan de verschillende apparatuur, die aangesloten
wordt op een scheepsnet, moet voldoen.

Type 1 staat als volgt omschreven: 440 V of 115 V, 60 Hz ongeaard is de standaard elektrische
spanningsbron, en zal worden gebruikt behalve als er speciale eisen worden gesteld.

In de tabel 1, "Electric power system characteristics at the interface" van MIL-STD 1399, staan
de toleranties vermeld waar de verschillende spanningen en frequenties aan moeten voldoen.
Aan de hand van deze gegevens, de belasting en de belastingsverdeling moet dan de apparatuur,
benodigd voor een scheepsinstallatie, gekozen worden.

In de bovengenoemde MIL-STDworden criteria gegeven over andere belangrijke situaties, zoals
vermogensinterruptie.
Door storingen kan het totale elektrische vermogen wegvallen. De MLD-STD verdeelt de
scheepssystemen in verschillende categorieën van bestendigheid hiertegen. Zo moeten enkele
systemen aan boord altijd operationeel blijven; hier zorgt dan niet het scheepsnet voor, maar
een eigen noodvoorziening.

2.4.4. Eisen Koninklijke Marine

De belangrijkste eisen die Koninklijk Marine aan een generator stelt zijn:
minimaal 98% elektrisch rendement;
borstelloos;
bij belastingswissellingen is de maximale spanningsval 15% ;
de spanning moet binnen één seconde na een belastingwisseling weer binnen 1%
van de gewenste spanning zijn;
de frequentie mag niet meer dan 2.5% variëren;
de frequentie moet binnen twee seconden binnen 1% van de nominale netfrequentie
ZIJn;
de frequentie bij nullast mag niet meer dan 10% verschillen van de frequentie bij
nominale belasting.

Behalve deze militaire eisen zijn er ook normen en voorschriften uit de burgermaatschappij
zoals Lloyds Register Rules en IEC 92.
De eisen aan componenten zijn veelal conform IEC-normen.

2.4.5. Eisen gesteld door de generator aan de convertor

De convertor bestaat uit een gelijkrichter en een spanningsinvertor aan netzijde. Na gelijkrichten
van de generatorspanning moet er een conversie plaats vinden zodanig dat er aan de uitgang
van het systeem een 50 of 60 Hz sinusvormige wisselspanning beschikbaar is.
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De invertor voedt het boordnet en moet voldoen aan de hiervoor genoemde eisen. We moeten
er ook voor zorgen dat er een optimale belasting voor de generator gerealiseerd wordt.
Door meerpulsige gelijkrichting toe te passen kunnen de verliezen in de generator worden
gereduceerd. Hierdoor wordt er minder warmte ontwikkeld in de rotor. Deze warmte-ontwikkeling
wordt echter wel verplaatst naar de gelijkrichter.

Verder zijn van belang:
de symmetrie van de belasting van de generator;
de stroomvormfactor en de arbeidsfactor van de generator.

Er worden dus aan twee kanten eisen gesteld aan de convertor. Enerzijds aan de gelijkrichting
van de spanning aan generatorzijde en anderzijds aan de beperking van harmonische stromen
aan de netzijde.

2.5 Keuze van een convertor.

2.5.1. Inleiding

We weten nu wat de eigenschappen van de verschillende convertors zijn en aan welke eisen
ze moeten voldoen. Nu moeten we een keuze maken uit de verschillende convertors. Voor deze
keuze wordt in beginsel uitgegaan van een systeem dat invoedt in een sterk net.

De keuze wordt beperkt tot de stroominvertor en de spanningsinvertor met GTO's of IGBT's.
Hoewel de cycloconvertor veel voordelen heeft, blijkt dat bij gebruik van een cycloconvertor
de arbeidsfactor van de generator zo slecht wordt, dat de generator niet goed kan functioneren.

De netkoppeling kan worden gerealiseerd met een thyristorbrug in wisselrichterbedrijf (mutator).
Deze zal dan bij voorkeur 12-pulsig zijn. De techniek van het wisselrichten met een thristorconvertor
is goed bekend maar wordt in het betreffende vermogensbereik van 1400 kW verdrongen door
de spanningsinvertor. Een stroomsysteem is van nature beter geschikt voor aansluiting op een
net dan een spanningssysteem. Een spanningssysteem vereist een goede regeling.

De keuze bij stroominvertors bestaat uit:

1. Een 6-pulsige gelijkrichter met een 6-pulsige wisselrichter (stroominvenor) aan netzijde.
Het 6-pulsige systeem blinkt uit in eenvoud en heeft een goed rendement. Een nadeel
is de grote (tussenkring) spoel die nodig is en de relatief grote produktie van harmonische
stromen, zowel in de generator als in het net. Bij grotere vermogens tot tientallen MW
worden 12-pulsige gelijkrichters toegepast ter vermindering van de netverontreiniging.

2. De pulsgemoduleerde stroominvertor (met GTO's). Door de hoge pulsfrequentie voldoet
hij aan hogere eisen met betrekking tot de beperking van hogere harmonische stromen.
De spoel is een stuk kleiner, maar het rendement ligt ook een stuk lager ten gevolge van
de schakelverliezen.
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In stroominvertors worden voor grotere vermogens thyristoren of GTO's gebruikt. Het beoogde
vermogen van 1400 kW ligt in een grensgebied waar een keuze mogelijk is tussen deze halfgeleiders
en de thans beschikbare IGBTs.
Met een spanningsinvertor kan door pulsmodulatie ook worden voldaan aan eisen die betrekking
hebben op de netverontreiniging. Nadeel is dat de regeling moeilijker is dan bij een stroominvertor.

In een rapport van HOLEC [2.2] worden twee mogelijkheden voor een spanningsinvertor genoemd:

1. Een twee-level GTO omzetter is vooral geschikt in situaties waarin er slechts één
eindgebruiker is. Voor het prototype kan dan een bestaande convertor gebruikt worden.
Voor serieproduktie is de ontwikkeling van een juist gedimensioneerde omzetter te
rechtvaardigen.

2. Vijf parallel geschakelde IGBT omzetters zijn vooral geschikt voor toepassingen waarbij
er meerdere eindgebruikers zijn of waarbij redundantie zeer belangrijk is. Deze oplossing
bestaat uit een vijftal op IGBT technologie gebaseerde eenheden die zelfstandig kunnen
werken en die tevens parallel geschakeld kunnen worden.

Voor de spanningsinvertor geschikte halfgeleiders zijn de GTO en de IGBT. Het vermogensbereik
met GTO's gaat tot ongeveer 2500 kW en met IGBTs tot 1000 kW. IGBTs hebben technische
voordelen Lo.v. GTO's waardoor de IGBT de GTO op den duur zal verdringen in het betreffende
vermogensbereik.

2.5.2. Multi-Ievel IGBT invertor

In principe kan de netkoppeling tot een vermogen van 1000 kW m.b.V. een enkele spanningsinvertor
met parallel geschakelde IGBTs worden gerealiseerd. Voor grotere vermogens moet een invertor
met IGBTs worden opgebouwd uit meerdere in serie- of parallel geschakelde spanningsinvertors.

De beperkte toelaatbare spanning van IGBT-schakelaars dwingt tot het zoeken naar
schakeltopologieën, waarbij de spanning wordt verdeeld over meerdere schakelaars. Want parallel
schakelen van IGBTs is goed mogelijk, maar in serie schakelen is niet goed uitvoerbaar. Met
een multi-Ieveltechniek kunnen toch IGBTs met een beperkt spanningsbereik worden gebruikt.

Naast het beperkte spanningsbereik zijn nog andere problemen bij het gebruik van IGBTs zoals:
Erworden zware mechanische eisen gesteld aan de IGBT-modules in scheepstoepassingen.
Bondings en chipmontage dienen verbeterd te worden.
Door de grote concentratie van verlieswarmte zal grote aandacht besteed moeten worden
aan het afvoeren ervan. Gedacht wordt aan integratie van de vloeistofkoeling met de
generatorkoeling.
Externe commando's en foutsignalen zouden via lichtgeleiders kunnen worden gekoppeld
aan de regelelektronica teneinde stoorsignalen tot een minimum te beperken.
Ook aan de vrijloopdioden zal de nodige aandacht besteed moeten worden, de prestatie
van de IGBT wordt immers voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de diode.

Het grootste probleem dat de IGBTs geen hoge spanningen kunnen sperren kan opgelost worden
door het in serie zetten van halfgeleiders. Maar dit geeft problemen bij de besturing. Want de
dv/dt is de som van de dv/dt per schakelaar.
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Multi-Ievel als schakeltopologie heeft als groot voordeel d:.lt de ~l:.lr;J:.t:..trd dv/Jt ~:.tnwçzig is
en als bijkomend voordeel dat de hogere harmonische stromen \ë~:.,;:k:no \\ urden.

De werking van een multi-Ievel invertor zal kort worden Snffièrl~;;;'.:"r. Er \\ordt vel\vezen n:..t:.tr
de literatuur [2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9] waar deze convertor ze;::;- uTt~~0reiJ en duidelijk aan boJ
komt.

Door het toepassen van de multi-Ievel structuur wordt verkregen dat Je sch:.tkela:.trs in de invertor
een blokkeerspanning, lager dan de tussenkringspanning te verwerKen krijgen. Dir principe houdt
namelijk in dat de gelijkspanning in meerdere niveaus \\lordt a:.tngeboden. De meest toegep~ste
structuur is de three-Ievel invertor waarvan hieronder een schematische voorstelling is gegeven
[Fig. 2.5].

+
Vdc

S14 S24 S.34

Fig. 2.5. Opbouw 3-level multi-Ievelconverter

Het principe berust op het feit dat de aangeboden gelijkspanning zich o\er twee, niet simulta~ln
schakelende, schakelaars verdeelt. De invenor wordt dan gevoeJ uit een gelijkspanningsbron
waartussen zich twee buffercondensatoren bevinden. De opsplitsing \·an de buffercondensatoren
is nodig om een virtueel nulpunt te creëren welke als schakelniveau dienst doeL De in Fig 2.5
getekende diodes zijn nodig om de spanning op dit punt vast te "klampen". Bij hèt sluiten van
512 en 513 zal de uitgangsklem van de invertor verbonden woroe[1 met het virtuele nulpunt.
Als de uitgangsspanning namelijk hoger is dan Ydc/2 zal de bo\·ens:e kl:.unpdiode in geleiding
komen, is de spanning lager, dan zal de onderste klampdiode g:.l:.tn geieiJen. Bij het sluiten van
511 en 512 zal de uitgangsspanning "hoog" zijn, en omgekeerd bij !1et sluiten van 513 en 514
"laag". De werking vertoont in feite grote gelijkenis met een conventionele invenor (2-1evel).

Om te bereiken dat de stroom een sinusvormig verloop heeft, wordt gebruik gemaakt van Puls
Breedte Modulatie (Puls Width Modulation). De stuursignalen voor de IGBTs kunnen verkregen
worden door een sinusvormig regelsignaal van de gewenste frequentie te vergelijken met een
driehoel-.-vormige draaggolf. De frequentie van de draaggolf bepa:.l1t Je frequentie waarmee de
schakelaars geschakeld worden. Door de amplitude van het regdsigna:.tl te wijzigen kan de grootte
van de grondharmonische ingesteld worden.
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Uit de literatuur [2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9] zijn enkele belangrijke kenmerken gedestilleerd:
Er is een vermindering van hogere harmonische stromen. Een multi-Ievel oplossing komt
vooral tot zijn recht bij een hoog vermogen.
Het blijkt dat de frequentie van de rimpel aan gelijkstroomzijde 2 keer de schakelfrequentie
is.
Door de hogere frequentie aan gelijkstroomzijde (2 maal de schakelfrequentie) kan de
output condensator kleiner worden gekozen.
De frequentie van de eerste hogere harmonische stroom is gelijk aan 3 maal de
schakelfrequentie.
De arbeidsfactor kan over het gehele bereik veranderen, zodat er zowel van wisselstroom
naar gelijkstroomzijde als andersom vermogen kan lopen.

Ondanks dat er meer componenten in de multi-Ievel convertor zijn dan in een conventionele
convertor, is de opgeslagen energie minder. De energie-opslag in een 3-level convertor is 80
% van die in een normale invertor en deze opslag gebeurt voor bet grootste gedeelte in
condensatoren. De schakeling kan daardoor compact worden omdat condensatoren meer energie
per volume kunnen opslaan dan spoelen.
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2.6 Conclusie van hoofdstuk 2

We hebben de verschillende mogelijkheden bekeken om de frequentie van de generatorspanning
om te vormen naar een lagere netfrequentie. Hieruit blijkt dat:

1. Serieschakeling van de gelijkrichters aan generatorzijde noodzakelijk is in verband met
de strenge eis van gelijke stromen in de deelsystemen van de generator.

2. Een asynchrone netkoppeling, waarbij het toerental van de turbine varieert, kan via de
inherente eigenschappen van de genoemde systemen en met behulp van een effectieve
regeling worden gerealiseerd.

3. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt omdat deze keuze mede afhangt van de verdere
ontwikkeling van de pm-generator. Een uitvoering kan een relatief nieuwe methode zijn,
waarbij door een speciale configuratie gebruik gemaakt kan worden van IGBTs. De IGBTs
hebben echter als belangrijkste nadeel op andere componenten, zoals GTO's, hun beperkte
blokkeerspanning. Door de multi-Ievel configuratie is het nu mogelijk verschillende
componenten in serie te zetten. Hierdoor wordt de ingangsspanning over een aantal
componenten verdeeld.
IGBT's hebben als voordeel dat ze heel snel kunnen schakelen zodat hogere harmonischen
in de netstroom beperkt kunnen worden.
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Hoofdstuk 3

Beschouwingen en berekeningen

3.1 Inleiding

KIM

In de twee voorgaande hoofdstukken zijn een aantal belangrijke punten met betrekking tot de
ontwikkeling van de hoge snelheidsgenerator en de bijbehorende vermogenselektronica behandeld.
Bij de ontwikkeling van deze unit zijn er een aantal punten die nog beter bekeken moeten worden.

Een belangrijk punt, zoals uit hoofdstuk één gebleken is, is de rotorkoeling. De verschillende
mogelijkheden zullen in dit hoofdstuk besproken worden en voor enkele alternatieve oplossingen
zijn berekeningen uitgevoerd. Verder zullen we de koeling van de andere componenten bespreken.

3.2 Koeling algemeen

Een elektrische machine heeft verliezen die afhankelijk zijn van het afgegeven vermogen en
verliezen onafhankelijk van het geleverde vermogen. Bij nullast zij n ijzerverlieze n, lagerverl iezen
en verliezen veroorzaakt door luchtwrijving aanwezig. Als er stromen in de stator gaan lopen,
ontstaan er verder nog koperverliezen in de statorwikkelingen en, zoals in hoofdstuk 1 gebleken
is, verliezen in de rotor.

Een goede koeling is van groot belang. De isolatie heeft veel te lijden als de temperatuur constant
hoger is dan de beoogde bedrijfstemperatuur. Zo wordt de levensduur met de helft verkleind
als de temperatuur constant 7 oe hoger is dan de maximale toelaatbare temperatuur [3.1].

De manier van koeling is sterk afhankelijk van de mate van afsluiting. I-Iet is in het algemeen
zo dat hoe beter de machine afgeschermd is, hoe ingewikkelder de koeling is.
Er zijn verschillende koelmethoden afhankelijk van de vermogensdichtheid. Normaal worden
generatoren met lucht gekoeld. Het is dan nodig om een constante luchtstroom door de generator
(ruimte) te verzorgen. Daarom zijn de generatoren voorzien van ventilatoren die koellucht direct
door de machine blazen. Deze methode is het eenvoudigst, en wordt in de praktijk gebruikt
bij machines tot 30 MVA.

Bij grotere vermogens(dichtheden) wordt er mede met behulp van warmtewisselaars gekoeld.
Bij directe koeling koelt het koelmedium direct op de plaatsen waar de warmte opgewekt wordt.
Door de directe koeling met waterstof of water kan de vermogensdichtheid sterk opgevoerd
worden. Een dergelijk systeem werkt meestal met een primair en secundair koelmedium. Het
primaire medium neemt de warmte uit de machine op en moet dan zijn energie afgeven m.b.v.
warmtewisselaars aan het secundaire medium. Daarom moet er bij het ontwerp rekening gehouden
worden met de ruimte die warmtewisselaars innemen en bij maritiem gebruik de (zee)koelwa
terkanalen die benodigd zijn.
Dit zijn de twee hoofdvarianten. Hierop zijn tal van combinaties te bedenken bijv. stator vloeistof
gekoeld en rotor met lucht gekoeld. In een gesloten luchtgekoeld systeem kan de lucht via een
warmtewisselaar weer afgekoeld worden, enz.
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3.3 De koeling van de PM-generator

In een permanent magneet generator moet de temperatuurstijging binnen nauwe grenzen blijven
omdat het PM-materiaal maar kleine temperatuurstijgingen toestaat (zie 1.2.2).

In de PM-generator zijn de belangrijkste verlies posten:
De koperverliezen t.g.v. de statorweerstanden,

P = R T2.
cu .. 's "'s '

Ijzerverliezen in hetstatorblik, de hysterese verliezen en wervelstroomverliezen (evenredig
met ongeveer het kwadraat van het toerental);
Lagerverliezen.
Stromen in het rotorijzer en de koperen afschermcilinder veroorzaakt door de hogere
harmonische velden in de luchtspleet.

3.3.1 De stator

Het statorhuis van de generator bevat een blikpakket van een lameldikte 0.2 mm. In dit huis
worden de windingen van een 3 maal een 3-fase systeem aangebracht. De stator moet gezien
de hoge vermogensdichtheid direct gekoeld worden. Men kan dan gebruik maken van een conven
tionele systeem welke de koelvloeistof via kanalen door het statorblik heenleidt. De wikkelkoppen
kunnen effectief gekoeld worden door deze rechtstreeks door de koelvloeistof te laten omstromen.
Het nadeel is dat het blikpakket moet worden voorzien van een afdichting ter plaatse van de
luchtspleet. Hiervoor wordt een dunwandige (3mm) koolstofvezel cilinder toegepast.

In de berekening van C.C.M. [3.2] is duidelijk geworden dat gerekend moet worden op:
ijzerverliezen in de tandzone van 8.5 kW;
ijzerverliezen in statorjuk van 12 kW;
koper verliezen in statorwikkeling ca. 15 kW;

Dat geeft een totaal van 35,5 kW.

3.3.2 De rotor

Zoals gezien in hoofdstuk 1 kan de kern van de rotor en de magneten worden geconfronteerd
met magneetvelden die hogere frequenties hebben dan de omloopsnelheid van de rotor. Deze
wisselende magneetvelden veroorzaken stromen in de massieve delen van de rotor en zijn daarmee
een bron van verliezen. Het overgrote deel van de warmte zal worden ontwikkeld in de koperen
demperwikkeling.

Voor de rotor is berekend dat er ± 1 kW verliesvermogen zal worden opgewekt. De koeling
moet voldoende zijn om de constructie onder de 1000 C te houden.
Er zijn voor verschillende opties berekeningen gedaan door C.C.M. De verschillende mogelijkheden
tot koeling (genoemd in het rapport[3.2]) met hun maximale warmteafvoer, worden hieronder
vermeld.
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1) Luchtkoeling via de rotorjstator luchtspleet.
Luchtkoeling is niet mogelijk omdat door de hoge omtreksnelheid van de rotor de koelluch t
te veel zal opwarmen.

2) Waterstofkoeling via de rotorjstator luchtspleet.
Dit is mogelijk als rotorkoeling indien het verliesvermogen beperkt kan blijven (700W).

3) Vloeistofkoeling door een centrale boring in de as
Daarmee kan 860 Wafgevoerd worden.

4) Vloeistofkoeling door 6 boringen in de omtrek van de rotor.
Daarmee kan 4700 Wafgevoerd worden.

De meeste warmte wordt in de rand van de rotor (de koperen demper) ontwikkeld. De laatste
methode van koelen heeft daarom grote voordelen omdat, door de koeling dichter bij de bron
te brengen, de koelcapaciteit sterkt vergroot wordt. Bij de andere methoden moet de warmtestroom
zich door de magneten en het rotorijzer verplaatsen. De magneten hebben slechte geleidende
eigenschappen die de warmtestroom beperken. Als er dichter bij de magneten gekoeld wordt
is de temperatuursgradiënt groter. Een groter temperatuurverschil zorgt er voor dat er meer
warmte afgevoerd kan worden.

Bij het gebruik van vloeistofkoeling in een hoogtoerige rotor moet men een goede afdichting
verzorgen en bij de laatste optie moet de vloeistofstroom door 6 boringen goed gebalanceerd
worden.

Voorlopig is er voor de vloeistofkoeling met 6 boringen gekozen omdat deze de meeste reserve
heeft (bij eventuele latere uitvoeringen zou nog voor een centrale boring gekozen kunnen worden).
In deze uitvoering kan er met:

water 4700 W
koelolie 2100 W

afgevoerd worden.

3.4 Alternatieve methoden

Om mechanisch complexe oplossingen te voorkomen zou men het liefste gebruik maken van
luchtkoeling. De optie van 6 kanalen dicht bij de oppervlakte van de rotor is zeer ongewenst
omdat onbalans bij dit hoge toerental zeer snel desastreuze gevolgen heeft. Onbalans ontstaat
als een kanaal niet geheel gevuld is met vloeistof. Dit kan ondermeer ontstaan doordat bij een
dergelijke hoge middelpuntvliedende kracht de gassen die in een vloeistof opgelost zijn, kunnen
gaan ontmengen.

Een andere optie zou zijn om gebruik te maken van de gekoelde gecomprimeerde lucht die
aanwezig kan zijn bij een gasturbine (hoofdstuk 4). Deze gasturbine moet dan voorzien zijn
van compressie met intercooling.

In de volgende berekeningen wordt er van uitgegaan dat de Heron Gasturbine gasturbine beschikt
over een getrapte compressie met een intercooling. Voor verdere gegevens wordt naar hoofdstu k
4 verwezen.

34



L\p= 1.17 bar
L\p = 0.11 bar

KfM

Na de intercooler van de Heron Gasturbine is er lucht aanwezig onder 3 bar met een temperatuur
van 25 0 C. Als deze lucht geëxpandeerd wordt kan de temperatuur dalen tot zeer
lage waarden. Bij deze vorm van koeling moeten de volgende z:.lken berekend worden.

A -benodigde volumestroom.
Hoe groot moet de volumestroom, afgetapt van de gasturbine, zijn om voldoende
te kunnen koelen.

B -benodigd drukverlies voor een gegeven volumestroom.
Er is een bepaalde druk nodig om een voldoende volumestroom door de machine
te veroorzaken.
De afgetapte lucht van de compressor wordt in een expansiebuis geëxpandeerd tot
een bepaalde temperatuur. Bij het expanderen neemt de druk van het medium af.
Deze lucht kan maar tot een bepaalde druk afnemen want er moet een voldoend
drukverschil aanwezig blijven om een volumestroom in de generator te garanderen.

C -warmte-opname van de lucht bij een gegeven volumestroolll
Als het koelmedium een bepaalde snelheid heeft kan het minder vermogen opnemen
dan als het stil staat.

D- -wrijvingsverlies voor de sneldraaiende rotor in lucht.
Het koelmedium dat met een bepaalde snelheid door de luchtspleet geperst wordt,
veroorzaakt wrijving.

Er moet een compromis gevonden worden tussen de volumestroom van de koellucht, de temperatuur
van het koelmedium, de warmte-opname en de wrijving. Door middel van iteraties moeten de
ideale condities berekend worden. Voorlopig worden alleen de globale waarden berekend.

OPTIE 1 Luchtkoeling

ad A We maken de berekeningen voor 2 aannames. Voor de situaties dat de lucht met
een snelheid van 100 mis of30 mis door de spleet van 1 mm rondom de rotor geperst
wordt.

ad B Om de bovengenoemde volumestroom te kunnen realiseren is een bepaald drukverschil
over de generator nodig. Dit drukverschil kan met de onderstaande formule uitgerekend
worden [3.3]:

waarin:
L\p de benodigde drukverschil,
À de factor van Colebrook (0.074),
LId de lengte-diameter verhouding,
p de massadichtheid van het medium,
v de snelheid van het medium.
zodat bij:
v= 100 mis
v=30 mis
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Met het nu nog beschikbare drukverschil kunnen we de minimaal haalbare temperatuur
van het koelmedium bepalen [3.4].

~ucht = Cp I Cv = 1.4

ti en Pi zijn de temperatuur en de druk bij het verlaten van de intercooler.

Zodat ti ~ 25° c en PI ~ 3 bar.

tz en P2 zijn de temperatuur en de druk bij het verlaten van de expansiebuis.
Zodat bij:

v=100 mis 12 ~ -1.8 oe en P2 ~ 2.17 bar.
v=30 mis tz ~ -49.6 oe en P2 ~ 1.11 bar.

Hieruit is duidelijk op te maken dat een grotere volumestroom een hogere temperatuur
van het koelmedium als gevolg heeft.

ad e Om te bekijken of er voldoende warmte afgevoerd kan worden moeten we eerst bekijken
hoeveel er overgedragen kan worden bij deze snelheden. Voor de maximale warmte
opname is de warmte-overdracht berekend volgens [3.2]:

QoverdrlUJgbaar=a *~Tgem *opperviakte

Oaverdraaobaar is het maximale overdraagbare (warmte)vermogen bij een bepaald
temperatuurverschil.
Met ex (de warmtetransport coëfficiënt) in W InfK. ex is in lucht ongeveer 400 W/nfK.

De uitkomst van deze berekening wordt dan:

Bij v= 100 mis
~T= 40 oe

Bij v= 30 mis
~T= 75 oe

Qoverdraaobaar =8160 W
ö

Oaverdra.1o baar = 15300 W
ö

Hieruit blijkt dat de maximale warmte-overdracht geen belemmering vormt voor de
rotorkoeling.
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Nu moeten we nog uitrekenen hoeveel warmte er met de hiervoor bepaalde volumestroom
afgevoerd kan worden [3.2].

Qopgenomen =vo[umestroom*!i. T*Cwarmte

Waarbij Cwarmte is de hoeveelheid warmte die lucht opneemt wanneer het één graad in
temperatuur stijgt.
Uit deze berekening blijkt dat:

Bij v= 100 mis
Q,pgenomen = 4250 Wis;

en bij v=30 mis
Qopgenomen = 1912 Wis.

ad D Het wrijvingsverlies heeft dezelfde waarde als vermeld bij de berekeningen van C.C.M.
[3.2]. Voor nadere gegevens wordt naar dit verslag verwezen. Het wrijvingsverlies
is hier vastgesteld op 10 kW.
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Voor de duidelijkheid worden de berekende gegevens nog kort vermeld.

KLM

v= 100 m/s v=30 m/s

Drukverschil over generator LiP = 1.17 bar LiP = 0.11 bar
Minimale temperatuur T min = -1.8°c Tmin = -49.6°c
Maximaal opgenomen vermogen Oop = 4.2 kW °op = 1.9 kW
Wrijvingsverlies Ow = 10 kW Ow = 10 kW

Het blijkt dat het wrijvingsverlies veel groter is dan het af te voeren vermogen. Hieruit wordt
afgeleid dat directe luchtkoeling onder geen enkele omstandigheid mogelijk is.

OPTIE 2 Waterstofkoeling

We kunnen ook gebruik maken van waterstofkoeling. Uit de berekeningen van C.C.M. [3.2]
is al gebleken dat dit bij normale temperaturen van het koelmediul1l niet mogelijk is. Door het
toepassen van een warmtewisselaar is het mogelijk om de waterstof met behulp van de expandeerde
lucht na de intercooler van de gasturbine te koelen.
We maken gebruik van dezelfde formules als onder optie 1 en gegevens als bij luchtkoeling.
De berekening volgt dezelfde stappen als bij luchtkoeling we zullen nu alleen de uitkomsten
vermelden met waterstof met een snelheid van 100 m/s.

ad C Uit de berekeningen van CCM is al gebleken dat de warmte-overdracht geen
belemmering vormt voor de rotorkoeling.
De warmte-opname van de waterstof bij een volumestroom van 295 m3 /h (behorende
bij v= 100 m/s en de LiT =75°)
0opgenomen =6562.5 W

Deze warmtestroom koelt de rotor maar ook de stator. We gaan er van uit dat ongeveer
de helft door de rotor en de andere helft door de stutor geleverd wordt, zodat de
waterstof de rotor koelt voor ongeveer 3300 W.

ad D Het wrijvingsverlies is volgens CCM ongeveer 1 kW.

Samengevat:
Vwaterstof = 100 m/s
Oopname = 3.3 kW
Owrijving = 1 kW
zodat er 2.3 kW afgevoerd kan worden.

Bij koeling van de rotor met H2 ,gekoeld via geëxpandeerde lucht, moet er 5 % extra lucht
aangezogen worden.
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Uit het voorgaande blijkt dat de koeling ruim voldoende is om de warmte uit de rotor af te
voeren. Het grote voordeel van dit systeem is dat een complexe vloeistofkoeling voor de rotor
niet nodig is.
De nadelen zijn:

een gesloten waterstof koelsysteem nodig;
explosiegevaar waterstof;
een warmtewisselaar nodig om het waterstof m.b.V. de geëxpandeerde lucht af te
koelen;
alleen toepasbaar bij een gasturbine met intercooling en de mogelijkheid om gecomprimeerde
lucht af te tappen.

Als het duidelijk is dat de generator gebruikt wordt in samenwerking met een dergelijk gasturbine
is het te overwegen om met behulp van de gecomprimeerde lucht te koelen. Omdat de voorkeur
gegeven moet worden aan een generator die algemeen inzetbaar is, moet aan de ontwikkeling
van de rotor met vloeistofkoeling de voorkeur gegeven worden.
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3.5 Koeling van de vermogenselektronica.

De vermogenselektronica en stuurelektronica moeten beschermd worden tegen ruwe behandeling.
Vooral als deze in een verplaatsbare container, of aan boord van schepen geplaatst wordt. Aan
boord van schepen zal deze elektronica, in verband met de eventuele storing die deze kan
veroorzaken, in een (geheel) omsloten metalen omhulsel geplaatst moeten worden. Eventuele
waterdichtheid kan de koelingsproblemen vergroten.In dergelijke systemen is het gebruikelijk
om van gesloten geforceerde luchtkoeling gebruik te makell. De lucht wordt dan via
warmtewisselaars door zeewater gekoeld. In dit project zal eventueel getracht kunnen worden
om vloeistofkoeling toe te passen in combinatie met de koeling van de generator.

De eenvoudigste manier om voor koeling te zorgen is door de elektronica te monteren op een
zgn. "heatsink". Dit is een stuk metaal dat door de vormgeving een groot oppervlak heeft (vinnen).
Hierdoor is het mogelijk om veel warmte af te staan aan de omgeving. Als men hierbij gebruik
maakt van een geforceerde luchtstroom kan er meer warmte aan de lucht afgestaan worden
(3 à 4 keer zoveel).
Een aspect waar men op moet letten bij dergelijke koelblokken is dat er een goede isolatie tussen
de verschillende elektronicacomponenten moet zijn.

Vloeistofkoeling is veel effectiever dan de bovenstaande manier van kocling. Er zijn verschillende
methoden hiervoor; de belangrijkste worden hier genoemd.

Elk van de individuele componenten is gemonteerd op een speciaal geconstrucerd "hcatsink".
Deze "heatsinks" worden dan met pijpen met elkaar verbonden, waar de koelvloeistof
doorheen stroomt.
Alle componenten worden op een buis (heatsink) gemonteerd. Waar men dan speciale
aandacht aan moet geven is de isolatie.
Ook kan de elektronica ondergedompeld worden in de koelvloeistof.

Vloeistof gekoelde systemen kunnen een warmteweerstand hebben van minder dan 0.01 °C/W.
Geforceerde luchtkoeling komt uit op 0.1 °C/W, terwijl natuurlijk gekoelde apparaten niet onder
de 0.25 °C/W komen. Als koelvloeistof kan gedemineraliseerd water met anti-vries worden gebruikt.
Hoewel olie duurder is en kan ontbranden, geleidt het niet en kan daarom direct in de componenten
gebruikt worden.

Globaal kan men zeggen dat de vermogenselektronica werkt met een rendement van 98% zodat
het verlies dat afgevoerd moet worden 2% * 1,5 MW = 30 kW is.
Omdat de koelvloeistof aan dezelfde eigenschappen moet voldoen als de koelvloeistof van de
generator zou het heel goed mogelijk kunnen zijn deze koelsystemen te combineren.
Er kan dan een vloeistofstroom door de generator en de vermogenselektronica vloeien.

Bij het toepassen van het systeem dat koelt met de geëxpandeerde lucht van de gasturbine kan
deze lucht ook de vermogenselektronica koelen.
De totale warmte die afgevoerd moet worden is

Generator 35 kW
VE 30 kW
Totaal 65 kW
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3.6 Conclusie van hoofdstuk 3

Speciale aandacht is gegeven aan de temperatuurshuishouding in de generator.
Door de combinatie van een gasturbine met PM-generator kan het mogelijk zijn de koeling
van de rotor van de PM op een alternatieve manier op te lossen. Bij een compressor met intercool
ing kan er lucht worden afgetapt onder de volgende condities:

druk tussen de 2 en 4 bar (hoofdstuk4);
temperatuur van ongeveer 25°C.

Door deze lucht te expanderen kan men de beschikking krijgen over een koelmedium met een
temperatuur lager dan de omgevingstemperatuur. Bij het gebruik van dit koelmedium, in kombinatie
met waterstofkoeling, zou de complexe vloeistofkoeling niet nodig zijn om voldoende warmte
af te voeren.
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HüüFDSTUK4

De concurrentiepositie van de gasturbine nlet een hoogtoerige generator

4.1 Inleiding

Om de levensvatbaarheid van de PM-generator te onderzoeken, is het van groot belang om
te weten of de aandrijvende machine (gasturbine) concurrerend is. In het vermogensgebied waar
deze generator zich bevindt, neemt de dieselgenerator nog het grootste deel van de markt voor
zijn rekening. Daarom worden de voor- en nadelen van de gasturbine ten opzichte van de diesel
motor bekeken.

Net zoals er tal van gasturbines met verschillende eigenschappen zijn, zijn er ook tal van
dieselmotoren. De voornaamste concurrent van de gasturbine is de moderne snellopende dieselmotor
met drukvulgroep zijn. In dit hoofdstuk wordt de gasturbine met dit type dieselmotor vergeleken,
zolang er geen ander type vermeld wordt.
We zullen eerst een aantal algemene verschillen tussen gasturbines en dieselmotoren behandelen
waarna we een aantal specifieke machines gaan bekijken.

De onderwerpen die we bekijken zijn:
Werkingsprincipe;
Onderhoud;
Betrouwbaarheid;
Uitstoot van schadelijke stoffen;
Afmetingen en gewicht;
Geluidsproduktie;
Toepasbare brandstoffen;
Rendement;
Beschikbare machines;
Fabricagekosten.

Er wordt ook gekeken naar specifike gasturbines die in aanmerking komen voor de aandrijving
van de generator. Zij worden onderling vergeleken en er worden aanbevelingen gedaan betreffende
de beste keuze. Er vindt verder in dit hoofdstuk een beschouwing plaats over de mogelijke toepassin
gen van een 1.5 MW PM-generator.
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4.1 Werkingsprincipe

In een dieselmotor wordt lucht op druk gebracht en de brandstof toegevoegd, waarna verbranding
en expansie van het medium volgt. Hierdoor wordt de zuiger verplaatst en wordt er mechanische
arbeid verricht.
M.b.v. de eerste hoofdwet van de thermodynamica kan ieder deelproces energetisch worden
beschreven, zowel het Diesel-proces als het gasturbine-(Joule)proces.

Waarin:
Q staat voor de warmte
W staat voor de arbeid
E staat voor de energie

Qtoegevoerd + Wtoegevoerd =Qafgevoerd + Wafgevoerd + Do~inentisch + DoE'potentieel

Voor de verschillende processen kan deze wet in het algemeen vereenvoudigd worden tot:
isentrope compressie W = <p (1'2-Tl)
isobare verhitting; Q = Cp (1'2-Tl)
isentrope expansie; W = <p (1'2-Tl)
isobare afkoeling. Q = Cp (1'2-Tl)
Tl-1'2 = temperatuurverschil.

4.1.1 Proces van Diesel

In een dieselmotor wordt lucht aangezogen en P
ondergaat dan (in een geïdealiseerde situatie)
achtereenvolgens op onderstaande wijze het
proces:

Een adiabate compressie
Brandstofinspuiting
Een snelle isochore verbranding
Een tragere isobare verbranding
Een adiabate expansie
Isochore afkoeling

5

1
Een kenmerk van de dieselmotor is dat door
de hoge compressieverhouding de luchttem
peratuur voldoende hoog wordt om de bij
toestand 2 ingespoten brandstof tot zelfontsteking
te brengen.
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4.1.2. Proces van Joule

KLM

In een gasturbine wordt lucht door een
compressor op druk gebracht. In de verbran
dingskamer wordt deze lucht continu met
brandstof vermengd en verbrand. Zo wordt
energie aan het medium toegevoegd. Deze
energie wordt in de turbine omgezet in
mechanische energie. Een deel van deze energie
wordt gebruikt om de compressor aan te drijven.
Op deze eenvoudige cyclus zijn tal van varianten.

p

2 ,..-_---,

1 4
Het ideale proces toegepast op een eenvoudige
gasturbine wordt ook wel de Joule of Brayton
kringloop genoemd en is opgebouwd uit de
volgende 4 deelprocessen.

isentrope compressie;
isobare verhitting;
isentrope expansie;
isobare afkoeling

Fig.4.2.

v
p-V diagram van het gasturbinepro
ces.

Het grootste verschil tussen een gasturbine en een dieselmotor is dat in een gastlI rbine continue
verbranding plaats vindt, waarbij een grote overmaat aan lucht door de machine geleid wordt.

4.3 Onderhoud

Om een idee te geven van de kosten en levensduur van de onderdelen van een gasturbine volgen
hier enige gegevens. De levensduur van een turbinewiel in cle 1.5 MW klasse (HERON) ligt
op 100.000 uur. De levensduur van kogellagers is 54.000 uur (uitvalkans 10%). De levensduur
van glijlagers van de power-turbine zijn bepaald op 100.000 uur.

De PM-generator gekoppeld aan de gasturbine moet gaan concurreren met bestaande
dieseJgeneratoren. Dieselmotoren kunnen in verband met constructieverschillen sterk verschillen
ten aanzien van het onderhoud. Een belangrijk onderscheid kan gemaakt worden tussen snel
en langzaam lopende dieselmotoren. De 2-tact motor, die vaak zeer langzaam loopt zal minder
onderhoud nodig hebben dan een snellopende machine (meestal 4-takt machine).
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Als men een uitgebreid onderzoek zou doen naar de verschillen in onderhoudskosten moet men
niet alleen rekening houden met aspecten zoals onderhoudsduUf, kosten van de onderdelen
en het olieverbruik, maar ook met aspecten zoals rente, afschrijving, verzekeringen en de mate
van benodigdheid. Het is zelfs zo dat de kosten van rente, afschrijving en verzekering tot 70
% van het echte onderhoud kunnen bedragen.

Een snellopende dieselmotor komt qua prestaties het beste overeen met een gasturbine. Met
behulp van marinegegevens over bijv. de Tyne gasturbine (S-fregat Koninklijke Marine) en de
M-fregat kruisvaartdiesel (Koninklijke Marine) zou een goede vergelijking gemaakt kunnen worden.
Maar in het kader van dit onderzoek zou dat te uitgebreid worden.

4.3 Betrouwbaarheid

Er zijn tal van toepassingen waar de betrouwbaarheid belangrijker is dan het rendement. Denk
alleen al aan de toepassingen in de vliegtuigindustrie. Het grote belang van de betrouwbaarheid
blijkt wel uit het feit dat een modern vliegtuig maar enkele seconden zonder elektrische spanning
kan.

Er is een grootscheeps onderzoek gehouden naar de betrouwbaarheid van gasturbine- en
dieselgenerator units in de vermogensklasse van 600 tot 1800 kW. Dit onderzoek is in 1988
uitgevoerd door ARINC Research Corporation in opdracht van het U.S. Engineering anc.l Housing
Support Center [4.1].

Uit de dit onderzoek blijkt dat:
De continu draaiende hulpdiesels hebben een veel hogere failure rate dan de andere continue
draaiende machines. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat deze diesels wel als continue
draaiend geclassificeerd werden, maar eigenlijk slechts enkele uren op een dag draaiden.
Er waren dan storingen in een relatief klein tijdsbestek.
Dit was ook het geval bij standby gasturbines. Deze machines zijn vaak noodaggregaten
die maar een uur in de week draaien en waarbij de storingen ontstaan bij de startprocedure.
Het blijkt dat bij gasturbines de niet beschikbaarheid vooral ontstaat door het niet goed
functioneren van de startapparatuur.

Uit dit onderzoek blijkt dat de gasturbine in continu bedrijf een betere failure rare heeft dan
de diesel. Echter in standby bedrijf levert hier de diesel een betere prestatie. De failure rate
zegt wel iets over het functioneren van een apparaat maar men moel er wel rekening mee houden
dat dit maar een cijfer is dat beperkte informatie geeft. In het genoemde onderzoek blijkt dat
de hogere failure rate van de standby gasturbines grotendeels komt door de falende start apparatuur.
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4.4 Uitstoot van schadelijke stoffen

f( L M

Het grote voordeel van de gasturbine is te vinden op het gebied \~ln de el1lÎ:i:;iö. De gaslurbine
produceert in het algemeen minder schadelijke stoffen dan een 'ge'.' unè dtesel'. Dil kOlTIt door
de minder hoge verbrandingstemperatuur in de verbrandingskamer. De erni:;.'ie van de diesellTIotor
is ook sterk afhankelijk van zijn be!:.lsting; als de dieselmolur 11;-:: \ ui bel~lst wordt. stoot hij
meer schadelijke stoffen uit. Dat blijkt duidelijk uit het hier uI,~kr~t~~~~ilL!è: diagram. Waarin clè
hoeveelheid uilgötoote i'\O, NO:, en CO is uit gezet tegen hel pdcenwge van lk vollast. Dit
is gedaan voor een motor met consï~mt toerental (generator ;l;.mdrij\ èi1) en een motur met variabel
toerental.

Mode of operation
Constant speed - - - - - .
Variabie speed

NO

CO
_ CO_- - - - -HC .... - - - - - - - - - -OL....------------

20 40 60 80 100

Enaine lood (%)

Fig. 4.3. Emissie van dieselmotoren naar percentage van \uIJast.

Omdat de motoren moeten voldoen aan wetgeving en normen. hebben de overheJen een grote
invloed op het tot stand komen van nieuwe ontwikkelingen.

De Amerikaanse eisen voor NOx produktie zijn vanaf 199~:

Dieselmotor:
Gasturbine:

140 gram per GJ (== 75 ppm)
65 gram per Gj (== 35 ppm).

Hierbij dient vermeld te worden dat de eisen aan boord van schepen mimlèr streng zijn.
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De boven genoemde stoffen worden vaak genoemd wanneer het over emissie-eisen gaat. Dit
komt omdat NOz giftig is, als NO afkoelt in de atmosfeer ontstaat er eveneens NOz.

Andere voor het milieu schadelijke stoffen zijn:

*
*
*

*

Koolmonoxyde, dit is ook giftig en ontstaat bij onvolledige verbranding.
Kooldioxide, dit is niet giftig maar zorgt voor het broeikaseffect.
S02, dit zorgt er samen met water voor dat er een zuur ontstaat die voor cle zure regen
zorgt.
Koolwaterstoffen, dit zijn onverbrande delen brandstof en hebben verschillende eigenschappen,
maar zijn meestal niet giftig.

Er zijn verschillende wetgevingen voor verschillende gebieden. Zo Iigge n in on twi kkel ingslanden
en de voormalige oost-blok landen de normen meestal lager terwijl in Californië de normen
het strengst zijn. In 1990 werd in de U.S.A. 'The clean Air act Amendments' aangenomen. Deze
wet stelt voorwaarden aan de SOz, NO en N02 produktie en geldt als een van de leidraden
voor fabrikanten. Hierin werd de eis van 75 ppm NO en NO;, göteld en voor Californië 42-10
ppm NO en No;'. 9 ppm NOx is volgens de normen in de Ü.S. de laagst bereikbare emissie
waarbij nog economisch geproduceerd kan worden.

Zoals vermeld bij de emissie-eisen wordt vooral de nadruk gelegd op de NOx uitstoot. De laagste
emissie hiervan kan bereikt worden als de verbrandingstemperatuur onder de 1700° K blijft.
De temperatuur moet echter wel boven de 1400° K blijven omdat er ~l11(.Iers kool monoxyde ontstaat.
Dat is bij kleinere turbines minder gemakkelijk te bereiken, omdat er niet gemengd kan worden
met een overmaat aan lucht om de temperatuur laag te houden.

Er worden nu twee methoden gebruikt om de produktie van NOx laag te houden, de natte en
droge methode. Door middel van de natte methode (injectie van stoom of water) kan de NOx
onder de 9 ppm komen. Het nadeel van deze methode is dat het een negatief resultaat heeft
op het rendement.
Om de natte methode mogelijk te maken moet het water gezuiverd worden, maar deze kosten
liggen onder de 5% van de brandstofkosten en zijn daarom geen doorslaggevende factor.
In de tweede methode kan m.b.v. zorgvuldig ontworpen verbrandingskamers dc temperatuur
laag blijven (onder de 1700° K) en wordt de produktie van NO en NOz beperkt. Deze methode
lijkt voor de kleinere gasturbines de meest gunstige, vooral omdat de grote installatie, benodigd
voor de natte methode, achterwege kan blijven.

Er is in het laboratorium van de gasunie in Hoogkerk onderzoek gedaan met gasturbines onder
de 1 M\V met aardgas waar de uitstoot van NO en NOz onder de 25 ppm bleef. De CO uitstoot
was dan 100 ppm. Om dit te bereiken moet de temperatuur overal in cle verbrandingskamer
even groot zijn. Dit kan worden bereikt door meerdere branders per kamer. OPRA 500 werkt
met dit principe, toegepast in de ALEC verbrandingskamer. Hierbij wordt de verbrandingslucht
langzaam opgewarmd in 2 ringvormige branders.
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Door het toepassen van deze verbrandingskamer in andere machines kunnen deze machines
ook dergelijke prestaties bereiken (OPRA 1600N).

General Electric gebruikt een combinatie van de droge en de natte methode. Deze grote gasturbines
(100 MW) draaien nu met een uitstoot van NO en NOz lager dan 25 ppm.

Er zijn dus verschillende mogelijkheden om de NOx produktie te verkleinen, maar men moet
ervoor oppassen dat daardoor niet de produktie van andere gevaarl ijke stoffen bevorderd wordt.
Zo kan er bij verlaging van de NOx produktie de ammonia en CO produktie verhoogd worden.
Een van de bijprodukten van de "natte methode" is ammonia. Ammonia wordt normaliter gevormd
in kleine hoeveelheden die geen groot probleem vormen. Bij waterinjectie kan bij een fout in
de cyclus, plots een grote hoeveelheid vrij komen. Dat is gezien de giftigheid een groot veiligheidsris
co.

De gasturbine met warmtewisselaar is altijd bewonderd om zijn hoge rendèment. Maar de kosten
zijn meestal hoger dan de besparingen. Een dergelijke machine kVèrt wel gOède prestaties op
het gebied van de milieu-eisen. Dit komt door:

de hoge verbrandingskamer inlaattemperatuur waardoor er maar een kleine
temperatuurstijging in de verbrandingskamer is;
de lage drukverhouding.

Niet alleen in de gasturbine-industrie is men met de emissieproblematiek bezig. In de dieselmotoren
industrie wordt ook naarstig gezocht naar middelen, om de emissie van schadelijke stoffen te
verminderen. Men tracht dat te bereiken door middel van veranderen van het injectie tijdstip,
verbeterde turbo's, andere inlaat ontwerpen, enz. Ook worden de afvoergassen gezuiverd door
middel van katalysatoren. De snellopende dieselmotoren hebben een geringere schadelijke emissie
dan de langzaam lopende. Net zoals bij de gasturbine blijft men hier afhankelijk van de
brandstofkwaliteit. De brandstofkwaliteit zal in de loop van de volgende eeuw steeds slechter
worden omdat de betere bronnen op zullen raken, zodat men steeds betere methoden zal moeten
vinden om aan de emisie-ëisen te blijven voldoen.

4.5 Rendement

Doordat de kosten van een nieuw te ontwikkelen gasturbine groot zijn, zijn de meeste op het
land geplaatste en maritieme machines afkomstig uit de vliegtuigindustrie. In deze industrie
ligt de nadruk op klein en licht. Voor vliegtuigen wordt daarom veel aandacht besteed aan het
ontwerpen van hoge-temperatuur en hoge-druk turbines. Door het specinek vermogen (het vermogen
t.o.v. de grootte van de machine) van deze vliegtuigturbines voor landtoepassing lager te maken
kan het rendement (vermogen per kg brandstof) verhoogd worden. Dit kan bijvoorbeeld worden
bereikt door toepassing van intercooling. De compressie is opgedeeld in 2 trappen waartussen
wordt gekoeld. Dit heeft als voordeel dat de arbeid, die verricht moet worden door de compressor,
verminderd kan worden. Er is echter een minimale druk.'Verhouding waarbij de intercooler nog
rendabel is. Deze grens ligt in het vermogensgebeid van 1.5-2 MW. Voor maritieme toepassingen
boven de 2 MW is een intercooling-regenerator-machine de beste keuze, omdat het gewicht
hierbij niet van essentieel belang is. Hieronder is de efficiency van een aantal gasturbines gegeven.
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Fig. 4.6. Rendement van gasturbines

Het rendement van de huidige gasturbines met warmtewisselaars en intercoolers ligt thans nog
lager dan dat van de modernste dieselmotoren. Het lijkt er op dat beide op den duur ongeveer
hetzelfde rendement zullen bereiken.

Bij het gebruik van een gasturbine in een warmte/kracht-installatie wordt een zeer hoog rendement
behaald. Er wordt in dergelijke installaties vooral gebruik gemaakt van gasturbines en niet van
dieselmotoren. Dit komt omdat warmte/kracht combinatie bij gasturbines thermisch vaak beter
is te realiseren dan bij dieselmotoren. Bij de gasturbine zi~ alle restwarmte in de uitlaatgassen
met een relatief hoge temperatuur. De restwarmte van een dieselmotor komt voor een groot
gedeelte terecht in het koelsysteem met een relatief lage temperatuur.
Van de restwarmte kan gebruik gemaakt worden voor verwarming van water of het produceren
van stoom.

De vooruitzichten zijn dat in de toekomst een gasturbinesysteem kan worden uitgebreid met
een waterstofcyclus en eventueel brandstofcellen. Dit geeft hoop dat in de toekomst een gecombi
neerd elektrisch rendement van 60 % gehaald zal worden.
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4.6 Overige aspecten

4.6.1. De afmetingen

De eenvoudige gasturbine bestaande uit compressor, verbrandingskamer en turbine, "simple
cycle" genoemd is ten opzichte van de 'gewone' dieselmotor veel kleiner en lichter. Maar deze
gasturbine kan niet het rendement van de dieselmotor evenaren; daarom moeten er aanpassingen
gedaan worden. Deze aanpassingen bestaan uit het tussenvoegen van intercoolers en recuperatoren
(warmtewisselaars).
Door deze toepassingen worden dan de afmetingen van de gasturbine niet veel kleiner dan die
van een moderne diesel met drukvulgroep.

4.6.2. Het geluid

De geluidproduktie is minder hinderlijk dan bij dieselmotoren omdat het hoogfrequente geluid
een lager energieniveau heeft. In een Frans project voor opvangen van de piekbelasting konden
daarom de generatoren dichter bij de woongebieden geplaatst \vorden.

4.6.3. De brandstoffen

Dieselmotoren zijn voor een bepaalde brandstofsoort ontworpen. Dit kan uiteenlopen van de
hoogste distillaat brandstoffen tot de zwaarste stookolie. Het is echter zonder aanpassingen maar
mogelijk om op één van deze brandstoffen te lopen. Een gasturbine in de 2 MW klasse kan
op het lichtste (gas) tot ongeveer DMF B (maritieme diesel klasse b) draaien zonder aanpassingen.

4.6.4. De fabricage

De kosten van de fabricage van gasturbines overstijgen meestal de kosten die gemaakt worden
bij het produceren van dieselmotoren. Wat de fabricage van kleine gasturbines zo duur maakt
zIJn:

de kleine aantallen;
de tandwielkast, regelaar en accessoires hebben een vaste kostprijs en drijven zo de relatieve
prijs van de gasturbine op;
vaak high-tech, omdat ze uit de vliegtuigwereld komen.
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4.7 Gasturbine kandidaten
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In 1953 heeft RoUs Royce al een hoog rendement gasturbine (met regenerator) geplaatst in
de Royal Navy's Grey Goose [4.2]. Ondanks dat de turbine zuinig was, was hij te complex voor
de ondersteunende techniek van die tijd.
Er is in de jaren 70 onderzoek gedaan naar kleine gasturbines, dat wcrd ondcrsteund door Naval
Research, U.S. Navy. Het onderzoek was toegespitst op het ontwikkelcn van compacte lichtgewicht
energie-units voor boven- en onderwatervoertuigen. Er is een unit ontwikkeld met een keramische
verbrandingskamer en een recuperator met een vermogen van 30 kW en een thermisch rendement
van 36%. Textron Lycoming heeft met de AGT 1500 al een gasturbine met regenerator werkende
in de US Army tanks.

De US Navy is een intercooling regeneratieve gasturbine aan hel ol1twikkelen. Hierbij wordt
uitgegaan van machines uit de vliegtuigbouw. Verder is General Electric ecn gasturbine met
recuperator aan het ontwikkelen voor US Army voertuigen. Deze gasturbine drijft een pm-gencrator
aan. De gasturbine met generator wordt geplaatst in een elektrisch aangedreven voertuig [4.12].
De bijbehorende apparatuur, zoals oliepomp en brandstofpomp worden ook elektrisch aangedreven,
wat als voordeel heeft dat zij goed en gemakkelijk te regelen zijn.

51



tli) J( I M

In de 1-3 MW klasse zijn er verschillende machines op de markt, hieronder wordt een globaal
overzicht gegeven.

GASTURBINES VERMQGEN RENDEMENT TOERENTAL
(kW) (%) (OMWjMIN)

HERüN-O 1075 39.6 18.000

HERüN-1 1350 43.0 18.000

TURBOMECA (makila 1200 28.0 22.850
gasturbine met recupe-
rator)

TURBOMECA # 2000 23.5

WZ-5 (China) 1300 23.4 14.600

AVO LYCOMING 1125 20.K52
AGT 1500

EURODYN 2600 35 13000

TEXON LYCOMING 2870 23 154000
TF 40

LV 1000 (US ARMY) 1125

KAWASAKI MIA- 2570 35
13CC

Men kan de gasturbines indelen in twee groepen op basis van hun toepassingsgebied. De eerste
groep kan worden gebruikt voor decentrale elektrische energievoorziening. Hierbij heeft de
gasturbine de voordelen van minder onderhoud, lagere emissies, cnz. zoals genoemd in voorgaande
paragrafen. Hierbij is het rendement van de gasturbine van doorsbggevcnd belang.
In de tweede groep zijn de meer compacte machines te vinden. Een compacte gasturbine met
generator kan worden toegepast in bijv. (mobiele) noodaggregaten en toepassingen waarbij de
ruimte beperkt is.
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4.7.1 Hoogrendementsgasturbines.
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Om een hoog rendement te behalen moet men gebruik gaan \1l:lken van een regeneratieve cycle
en een eventuele intercooling. Hiervoor zijn warmtewisselaars nodig. Door de grote afmetingen
van de warmtewisselaars wordt de compactheid van de gasturbine teniet gedaan.

De HERüN gasturbine is een dergelijke intercooling-regenatieve gasturbine. De HERüN turbine
bestaat uit twee turbines op verschillende assen met intercooling, \\'arl1lte terugwinning (recuperutor)
en twee verbrandingskamers. De machine is opgebouwd uit modulen, uie gemakkelijk vervangen
kunnen worden. Dit heeft als gevolg dat er naast de warmtewissèl:l~Hsnog grote luchtkanalen
aanwezig zijn, welke veel ruimte innemen.

Er zijn machines die al een tijd op de markt zijn, maar vanwege het gunstige effect op het
rendement nu van intercooling en een recuperator worden voorzien. Een voorbeeld van deze
machines is de Makila 2F Ree van Turbo mecca en Rolls-Royce.
Deze machine is een verdere ontwikkeling van de Makila lF, een helikopter motor ontworpen
in 1978, geïndustrialiseerd in 1988 en voor maritieme toepassingen :lungepast in l~SlO. De motor
wordt ook toegepast in de door de Nederlandse Luchtmacht aangekochte Cougar helikopters.

De gasturbine is verder ontworpen en aangepast voor de recuper:lwr. De l110tur is opgcbou\\d
uit 3 axi:.de compressortrappen en een radiale trap die woruen :langedreven door 2 axiale
turbinetrappen. De power turbine bestaat ook uit 2 axiale trappen.
Volgens Makila kan de gasturbine worden geleverd met sneldr:luiende P\l generator, maar er
wordt geen fabrikant genoemd en de bijgevoegde tekening van de vermogensekktronica is
onvolledig.

TURBINE AIR INLET
340 Nm3/mln (12 000 scfm)

TURBINE EXHAUST
821 m3/mln (29 000 cIm)
2931 kW (10 000 000 Btu/hr)

GENERATOR EXHAUST
63 kW (215 000 Btu/hr)
at 223 m3/mln (7900 cIm)
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Een ander veel helovend project is het OPRA-project d:H fE! in '.-:=:-:~~lJ~',::;:;k:~h~Ç van 1.5 .\lW
opereert met een toerental van 22.000 omw/min.
De OPR.-\-1600 is een simple-cycle machine met één compr~~sur ;;:: ':~:1 :urlJine. De OPRA
1600 is ontworpen om de emissie ~isen van grote gasturbine::; :è ;:~~k:l Z'.J::~~:- <:.'\lra m:.l;ltrè~,.:!çn.

Het onr.verp wordt gesteund uoor :\OVE),·l en de G~unie. Duur :k~ ~u<):":':':i~:1 ":.ln è-:11 rèCL!!xr:.lWr
kan het rendement verhoogd worden V:.ln 26% naar 37'7c :.lS-!·;:::;~=:1:;::1t.

• Coma/nee HeBt ana PowfJ,
':.' -,"':=:':S:,":.: ."CS:Jlta!S. "c:~!S. ,1:S:nc:::cwef s::atIOrs. ~tc.

• Comom8d ClJolmg ant1 PoWfW GdI1eratJon
"~r :::;ee s.=-r~;e . .:rxess =tan:s. et::.

• PumD anc C"mpf'eSsor Ome
·=r ~l"'s,;"."e Y:= =r.snore :!C;I!C3t10ns

• Turoo-e/ec:nc ï'roouISIon
'::;r ,/er.lc:es dr:C v~ssels
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Ol

Ol

~

0'.,;
,.,.

Fig. 4.12 De OPRA 1600
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~.ï.2 Compacte gasturbines

j<

\len kies~ \~:..lK \oor een g~sturbine, ondanks het feit dat r.:;:: :·~::,-..:.::-=:;:t '~l~'--':' ligt \.L~!l \.LIl \"~i:l
M li~,:~ \.' b"· 1 1.. 1 ... 1, .. ~ '. h t ~'::'I" .,...;.,,,~ __ ". '::"l .~ ;.~"J,':" ';";"r' .~I·'nJe~:1 u.\oo ..e....oror. oor IJ\Ooroee.u noouaggregatçn IS e.. ,- ..L~ •.. ~ __ ol IJI.I...~,=~.. \.",I,. [)~ .. l .. =

o..-:d0.t e~:1 noodaggregaat maar een klein gededte van Je ~;;:. '::>\.: ::' U!)"'::'~l[ilJl1~~~ i~. \.i~~i~

Z:iil kleiT:;; afme~in~en van ~roter bebn~, zoab in de offsi~lJr;: ;::: .. :;;:~~di~DlJlI\\ .

.\ieil kar: hier- de k;uze mak~en uit m:.lchines die hun betrOLl'.:. :):~~~r:::;::\.: ~d :)~'."a-::l :1::hhè:1. Dil
is \·a:.lK e::::l \'oor.v:.l:.lrde voor bep:.lalde toepassingen.

Voorbee:den zijn:

De AVO LYCOMING AGT-1500 heeft in de mlal .\bin J~;:t:;: ::.:::': ziil1 '1)1\:st~llièS ~ç!-:\èru.
" -

De TE~lRONLYCOMING TF~O (FigA.8) iS:.ll in t:.ll \~~!; ~\.:;;;::).::: ;!l=,~·:)\jLi"".:.I :11-:( p\):iirÎè\è

res uI ta te n.

.~4ï5~

-...---------- 3260 -----------....

Fig. ~.8 Textron lycoming TF40
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De SATUR:~T-1500 (FigA.9) van Solair Turbines is :..ti Ltll~ :i: prOduKtie. Oae tllrbine
\vordt geleverd met generator (1500 offiwjmin) en ::::':~l!;"~:;~,~:1 '.l)()r de hçpç:'kin~ \':111

de "ch~de! ijke uitstoot.
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Fig. 4.9 Saturn 1500

Het EL'RODYN project.
Dit project wekt grote verwachtingen. Deze machine lè\err èê:1 \ermogen van 2.6 Yf\V
en is speciaal voor maritieme toepassingen ontworpen. Het is een 2-assige machine die
via een dubbelzijdige centrifugale compressor de lucht naar Je t\\e-:Lte c::::1trifigale compressor
leidt. De turbine die dit geheel aandrijft, is een enkelè r:ldiJ.le turbin-:. De power rurbine
bestaat uit een twee traps radiale turbine. De verbrandingskam>:; is uirgc:rust met het DL'RA
(dual entry radial) principe. Het grote voordeel is de erg lage \.'0-, i)4 ppm) ui[:itoor en
het renuement van 33 %
Het gewicht komt uit op 1400 kg en 2600 kg inclusief t:WU\\ ie!b:'Lln deze r:lnuwielkJst
wordt het toerental vande krachtturbine van 13.000 oITI\\,/min 11a~lr lUUU ut 120() omwjmin
gebracht.
Het vermogen van deze turbine is te hoog en het toerent:llligr ~e !:lag vuur unze toep~ssing.

\Vaarschijnlijk zullen er uit deze machine nog andere machines \wrJen ontwikkeld met
dezelfde technologie. Het is goed mogelijk dat bij een lager venr:ugen het toerenr:ll verhoogd
wordt. Het is zeker interessant om de omwikkeling van dçz-: machine re vulgen.
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4.8 Concurrerende dieselmotoren
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Dieselmotoren worden in de regel gemaakt voor relatief lage toerentallen, hoog rendement en
lange levensduur. De kosten voor de ontwikkeling van een diesel zijn bijna net zo hoog als van
een gasturbine. Het ontwerpen van een locomotief-diesel kost rond de miljoen guldens. Daar
staat tegen over dat alleen al in de USA in 1989700 locomotief-diesels werden verkocht. Over
de hele wereld worden meer dan 10 miljoen dieselgeneratoren voor energieopwekking gebruikt.

Er zijn dan ook veel dieselmotorfabrikanten en veel dieselmotoren in de 1.5 ~dW klasse. Hieronder
zijn de gegevens van een aantal dieselmotoren weergegeven [4.26].

SFC (specific fuel consumption) betekent de hoeveelheid brandstof per kWh.

Cilin- Toeren- Vermo- SFC Ren-
ders tal gen g/kWh deme nt

(Omwj (kW)
min)

New Sulzer Diesel Ltd 4 110 1670 171 49

Stork-Wartsila diesel 9L 1000 1655 188 44
BV
F240

Caterpil1ar 3516TA 16V 1700 1450 210 40

CRM spa motori marini 18 2120 1545 230 37
BR-2

Mithsubishi Heavy Ind. 12 1800 1400 204 41
SR

Het blijkt hier duidelijk uit dat het rendement van de meeste dieselmotoren nog hoger ligt dan
bij gasturbines. Om een goede vergelijking te kunnen maken moeten wc echter alle factoren
meenemen. Bij een diesel, die een generator aandrijft en constant in bedrijf is, ziet het kostenplaatje
er ongevc;;cr als volgt uit:

BRANDSTOF 80-85 %

SMEEROLIE 4-6 %

ONDERHOUD 5-7 %

ONDERDELEN 2-4 %

GROOT ONDER- 3-5 %
HOUD
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Hieruit blijkt dat de kosten voor de brandstof het belangrijkste zijn. Het is nu nog zo clat het
elektrische rendement van een dieselgenerator hoger ligt dan dat van de gasturbines. Hoewel
deze sterk verbeteren (EURODYN 240 gjkWh, dieselmotor +/- 200 gjkWh).

Een Duitse fast-ferrie maatschappij heeft uitgerekend dat de gasturbines, ondanks het grotere
brandstofverhruik, op sommige lijnen voordeliger zijn. Dit komt door de gcwichts- en ruimte 
besparing van de gasturbine waardoor er meer vracht vervoerd kan worden zodat de extra kosten
er weer uitgehaald worden.

diesel Euro-
dyn

Vermogen kW 2000 2600

waterverplaatsing (ton) 130 122

aantal passagiers 340 420

snelheid 25°C (knots) 45 45

Brandstof (liters) 24.1 25.1

met 65 % passagiers .109 .092
liter brandstof per passagier

Hierbij zijn de voordelen van minder onderhoud, sneller verwisselba~lr,minder emissie, enz niet
in berekening gebracht.
Het blijkt dus dat de gasturbine zeker wel een toekomst heeft naast de dieselmotor.
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4.9 Mogelijke toepassingen van generatoren van 1,5 l\1\V
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Er zijn verschillende gebieden waar gebruik gemaakt wordt van generatoren in de 1.5 MW klasse.
We zullen de toepassingen in land gebaseerde vaste opstellingen, transportvoertuigen en militaire
systemen bekijken.

4.9.1 Vaste opstellingen

Kleine vermogens (1.5 MW) worden in bepaalde bedrijfstakken toegepast zoals de tuinbouw,
offshore, grote kantoorgebouwen en ziekenhuizen. De toepassingen zijn hierbij: noodstroomvoorzie
ning, warmtekrachtkoppeling of decentrale energievoorziening. Verder kunnen deze generatoren
gebruikt worden voor decentrale energie-opwekking gekoppeld aan een (autonoom) net. Dit
kan zijn toepassing vinden in ontwikkelingslanden waar de kosten van een hoogspanningsnet
te hoog zijn. Door middel van kleinere units kan een laagspanningsnet opgebouwd worden waarbij
de investeringen (in een bepaalde tijdspanne) niet te hoog zijn. Er zijn dan meerdere units verspreid
over een gebied, waardoor de redundantie groter is. Ook loeaal piekbelastingen opvangen is
een mogelijkheid.

In de off-shore wordt een groot scala aan energie-opwekkers gebruikt. Van een op afstand bestuurd
gasplatform (200 kW) tot meer dan 100 MW voor noordelijke diep\'v'ater-olieplatformen. Deze
grote gebruikers maken gebruik van gasturbines om de generatoren aan te drijven. Voor de
kleinere gebruikers installeert men meestal dieselgeneratoren. De overst~lpvan diesel naar gasturbi
ne maakt men in de 1-3 MWe klasse.

In de off-slJore worden nu vaak simple-cycle gasturbines gebruikt. Het zijn deze simple-cycle
machines die een relatief grote hoeveelheid aan warmte en wrvuiling de lucht in brengen.
De eenvoudige simple-cycle machines werden gebruikt omdat de brandstofkostè n van geen enkel
belang waren. Het gas dat bij de boringen gewonnen werd, werd anders toch afgefakkeld. Maar
nu is er een pijpleidingen-systeem over de hele Noordzee wammee het gas naar het vaste land
getransporteerd wordt. Verder is het ook zo dat het gas vaak opraakt terwijl de olie nog gewonnen
kan worden.

Hierdoor worden in de off-shore ook acties ondernomen 0/11 het rendement omhoog te brengen
en de vervuiling tegen te gaan. Hierin kan de moderne gasturbine met warmtewinning zich een
plaats verwerven, met name als de afmetingen klein gehouden kunnen worden.

Een voorbeeld van het gebruik van dergelijke units in de utiliteitsbouw is een Japans kantoorgebouw.
In dit gebouw is een centrale gebouwd die het gebouw van warmte en energie (3 maal 1.5 MW)
voorziet. Om bij een dergelijk groot vermogen de stroom laag te houden wordt gebruik gemaakt
van een spanning van 6.6 kV. Bij deze uitvoering wordt gebruik gemaakt van gelu idsdichte kasten
en stoominjectie zodat de NOx produktie onder 50 ppm komt.
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4.9.2. Transportvoertuigen

Een gasturbine zou ook in transportvoertuigen gebruikt kunnen wurden. Zowel direct op de
as gekoppeld als voor de elektriciteitsvoorziening. Bij vermogens van 1.5 MW denkt men dan
aan de spoorwcgen en scheepvaart.

De spoorwegen zijn door wijzigingen in de voorschriften niet meer verplicht hun energie van
de elektriciteitsbedrijven te onttrekken. Hierdoor kunnen zij in principe hun eigen energie opwek
ken. De spoorwegen hebben nu een groot aantal omzetters in bedrijf, die de draaistroom van
het publieke net omzetten in de 1.5 kV gelijkspanning voor hun gelijkstroomnet. Tijdens de
overgang van 1.5 kV naar 25 kV zouden verschillende baanvakken m.b.v. de PM-generator van
spanning voorzien kunnen worden.
In diesellocomotieven wordt vaak elektrische energie opgewekt, die dan via vermogenselektronica
aan de elektrische aandrijfmotoren geleverd wordt. Een gasturbine-unit met hoge snclheidsgencrator
heeft het voordeel dat de vermogenselektronica al aanwezig is.

Bij de scheepvaart kan men denken aan de binnenvaart. Men vaart daar met dieselmotoren
in de vermogensklasse 1-2 MW. In de zeventiger jaren is er een project gewcest waar men langs
de rivieren een netwerk van werkplaatsen van gasturbines wilde opzetten. De binllcnvaart schepen
zouden dan uitgerust worden met gasturbines die gemakkelijk in modules verwisseld konden
worden. De betrouwbaarheid en de eenvoudige wijze om een dergelijke gasturbine te vervangen
zouden dan winst opleveren boven de dieselmotor. Dit project is uiteindelijk niet doorgegaan
omdat de gasturbine (in die tijd) een te laag rendement had. Met de verhoogde rendementen
van de moderne gasturbines zou dit weer een optie kunnen zijn.

Bij de zeeschepen worden generatoren gebruikt voor de voeding van het schecpsnet.

4.9.3. Militaire toepassingen

Het elektrisch vermogen aan boord van Marineschepen zal toenemen.
In de toekomst zullen de schepen steeds meer overgaan op elektrische voortstuwing. Dat zal
leiden tot het zogenaamde 'All electric ship', een schip dat voor voortstuwing en bewapening
volledig gebruik maakt van elektrisch vermogen. Bij de Nederlandse tvlarine worden dan schepen
verwacht die een vermogen hebben van twee maal 7 MW en vier maal 1.5 [vIW. Met deze
configuratie kan aan alle bedrijfsituaties voldaan worden.

Als gevolg daarvan zullen er nieuwe netconfiguraties ontstaan aan boord van schepen. De netten
zullen dan worden voorzien van een hogere spanning (midden spanning) of zelfs veranderen
in een gelijkspanningsnet in plaats van het gebruikelijke 440V, ÓO Hz-net.
Bij schepen met groot vermogen (boven 85 kA d.w.z ±7000 kW kUrlsluitvcrmogen voor 440
V) is er geen schakelmateriaal meer beschikbaar en moet men dus overstappen op middensp:.lIlning.
Verder kan men besluiten tot hogere spanningen als er veel lange kabels aanwezig zij n. De lagere
kabelprijs kan dan opwegen tegen de extra kosten van schakelmateriaal, transformatoren en
duurdere hoogspanningsmotoren. Als men dan overgaat op middenslxlnning moet men er rekening
mee houden dat middenspanningscomponenten verder ontwikkeld moeten worden (met name
de bestendigheid tegen schok).
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Door het gebruik van veel vermogenselektronica (opwekking en verbruik) moet er sterk op de
netvervuiling gelet worden.
Vanwege het grote vermogen dat door vermogenselektronica opgewekt en verbruikt wordt is
de optie van een gelijkspanningsnet een reële. Dus eventueel is voor de Marine bij toepassing
van de sneldraaiende generator alleen een gelijkrichter van belang. Men verwacht op den duur
dat aan boord van Marineschepen in verband met elektrische voortstuwing, elektromagnetisch
kanon e.d. een gelijkstroom transportsysteem zal worden geplaatst.

Met de opkomst van wapens die gebruik maken van laser en elektromagnetische velden (elektro
magnetische kanon) zal men gebruik gaan maken van pulsbelaste netten. Om piekvermogen
(20 MW) te kunnen opwekken, kan worden over gegaan op het eerder genoemde 'All electric
ship'.
Een ander gevolg van het gebruik van pulsbelaste netten is dat de generator snel moet reageren
op plotselinge belastingswisselingen en lang onderbelast moet kunnen draaien. Een gasturbineset
levert dan betere prestaties dan een dieselset.
Men heeft met dergelijke netten al ervaring opgedaan bij militaire apparatuur zoals bijv. patriots
luchtdoelraketten waar men ook de behoefte heeft aan een generatorset die in piekbelasting
veel vermogen moet kunnen leveren. Dit is uitgevoerd als een dieselgeneratorset waarbij de
diesel sterk is overgedimensioneerd. Dit heeft wel als gevolg dat de dieselmotor erg snel vervuilt.

Andere voordelen van het gebruik van een gasturbine aan boord van Marineschepen zijn:
De infrarood-steaIth eigenschappen zijn beter i.v.m de lager uitlaatgassen-temperatuur
(van de recuperator), 200 oe tegen 300 oe van een diesel.
De opgewekte hoogfrequente geluidsgolven hebben een laag energetisch niveau.
Ook het trillingsgedrag van een roterende machine is beter dan van een machines met
zuigers.
Montage hiervan in een schip is ook eenvoudiger.

Voor schepen zijn de voordelen op het gebied van de emissie ook niet te verwaarlozen. Om
in de toekomst op eigen energievoorziening te blijven draaien, bijv. tijdens havenbezoeken, is
het van belang dat men aan de emissie-eisen blijft voldoen. Doet men dit niet, dan gaat men
aan inzetba~lfheid inboeten.
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4.10 Overige aspecten met betrekking tot de gasturbine met p~iI-generator

Met de technische ontwikkeling van de sneldraaiende generator en de vermogenselektronica
is het produkt nog niet gereed om te worden geproduceerd. Om het produkt te kunnen verkopen
moeten tal van gegevens bekend zijn.

Zo wil de potentiële koper weten wat:

de prestaties zijn;
de betrouwbaarheid van het systeem is;
de toepassingen van het systeem zijn;
de voor- en nadelen van het systeem zijn.

Van groot belang is de betrouwbaarheid van de verschillende componenten. In dit gedeelte gaan
we enkele belangrijke punten bekijken die uitgewerkt moeten worden voordat de units daadwerkelijk
in produktie genomen kunnen worden. Zo moet men bij de aanschaf van een dergelijk systeem
er al rekening meehouden wat de kosten zijn van het onderhoud en van het niet beschikbaar
zijn.

In een goed ontwerp wordt niet alleen naar de technische werking gekeken maar ook naar:
Betrouwbaarheid
Redundantie
Niveau gebruiker
Onderhoudbaarheid
Risico's
Toekomstige mogelijkheden.

1) Betrouwbaarheid

Aan boord van een schip wordt aan de apparatuur andere mechanische eisen gesteld, dan bij
landinstallaties. Aan een schip dat in oorlogsituaties moet blijven functioneren wonjen strenge
eisen gesteld. Daarom moet de generator en convertor aan speciale schokeisen voldoen.

Om iets over de betrouwbaarheid van de generator te kunnen vermelden moet men afgaan op
bekende gegevens van andere hoge snelheids generatoren. Het probleem is dat dit project tot
nu toe uniek is; er is dus geen vergelijkingsmateriaal. We moeten uitgaan van gegevens van
andere "normale" generatoren en hoogtoerige generatoren met een kleiner vermogen.
De betrouwbaarheid van een nieuw type zal altijd achter lopen op machines die zich al bewezen
hebben.
De MTBF (mean time between failures), de tijd tussen reparatie en nieuwe fout van de
vermogenselektronica is vermoedelijk veel groter dan die van de gasturbine en generator. Er
zijn tal van Uninterrutible Power Supplies voor deze vermogens, uitgerust met vermogenselektronica.
De MTBF van deze units ligt tussen de 80 000 en 100 000 uur.
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De betrouwbaarheid van het systeem is natuurlijk niet alleen afhankelijk van de generatorset
maar ook van het ontwerp van de secundaire systemen zoals lucht in- en uitlaat, enz. De bekabeling
met zijn beveiligingen is een andere factor die goed bekeken moet worden om een grote be
trouwbaarheid van het hele systeem te verkrijgen.

De gasturbine heeft vaker onderhoud nodig dan de generator. Bij gl"Oot olKlèrhoud van de gasturbine
is het wenselijk dat de gasturbine in zijn geheel verwijderd kan worden. Bij integratie van de
generator in de gasturbine zoals in dit project beoogd wordt, zal de generator er mee uitgehaald
worden.
Men zou er voor kunnen pleiten de generator minder compact in de gasturbine te bouwen, waardoor
bij onderhoud de generator gemakkelijker van de gasturbine te scheiden is. Dit heeft gevolgen
voor de constructie van de gasturbine en generator, maar ook voor het koelingssysteem en eventueel
smeersysteem.

2) Redundantie

Aan boord van schepen moet ten alle tijde elektrisch vermogen beschikbaar zijn. Daarom moeten
er meerdere units geplaatst worden. Maar binnen een unit kan ook redundantie aanwezig zijn.
Door een aantal identieke convertors aan de generator aan te sluitèn (hoofdstuk 2), kunnen
een paar convertors buiten bedrijf raken zonder dat de generator ujt bedrijf gesteld moet worden.

3) Overige aspecten

Het gebruik van een permanent-magneet machine, vermogenselektronica en eventuele
hoogspanningscomponenten is een nieuwe techniek in maritieme tuepassingen. Deze techniek
wordt heden nog niet algemeen toegepast. Het technisch personeel moet hier mee om kunnen
gaan en daarvoor opgeleid worden. Hierdoor kunnen de totale kosten van het gebruik van een
nieuwe installatie hoger worden.
Een nieuwe techniek moet zich eerst nog bewijzen. Daarom wordt deze in installaties, die een
grote betrouwbaarheid moeten hebben, vaak niet direct toegepast.
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Uit het voorgaande is gebleken dat er tal van verschillen zijn tussen dieselmotoren en gasturbines.
De belangrijkste verschillen zijn hieronder vermeld.

Voordelen gasturbine:

Beter deeIIast gedrag;
Minder onderdelen waardoor minder onderhoud nodig;
Door het bovenstaande is de betrouwbaarheid ook beter;
Minder uitstoot van schadelijke stoffen;
Geringere afmetingen en gewicht;
De geluidsproduktie ligt lager;
Meerdere brandstoffen toepasbaar;
Minder smeerolie verbruik;
Geen voorwarming nodig.

Daartegenover staat dat:

Het rendement lager ligt;
Er op dit moment veel meer dieselmotoren beschikbaar zijn in deze vermogensklasse;
De fabricage van gasturbines duurder is;
Zware brandstoffen moeilijk toepasbaar zijn.

De gasturbine zal de dieselmotor niet uit de markt verdringen maar zeker gaan concurreren.
Voor elke toepassing apart zal moeten worden bekeken of de gasturbine concurrerend is.

Verder hebben we gezien dat er toepassingen zijn in boorplatformen, tuinbouw, kantoorgebouwen,
lokomotieven en schepen. Vooral als warmte-krachteenheid zijn er goede perspectieven voor
de door een gasturbine aangedreven generator.
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We hebben een aantal kandidaat gasturbines bekeken. Van de meest veelbelovende zijn de
belangrijkste gegevens hieronder samengevat.

Eurodyn OPRA HERON Makila 2f
1600n rec

Vermogen (kW) 2600- 1517 1475 1325
1500

Rendement (%) 35 37 35-43 33

Toerental (omw/min) 13000 22000 18000 22800

Volume (rrJ3 ) 16.4 65 25

Drukverhouding 20:1 6.5:1 9:1 11.5:1

Gasstroom (kg/s) 11.5 7.5 5.2 6.6

Uitlaattemp. (OC) 350 225 <525

Emissie NOx (ppm) 24 10

Eurodyn wordt ontwikkeld door 3 gerenommeerde gasturbinefabrikanten, die gebruik maken
van opgedane ervaring. De pluspunten van deze machine zijn: erg compact, lage emissie, redelijk
goed rendement en vooral zijn simpele ontwerp. Door dit ontwerp zijn live-cycle kosten laag
en de betrouwbaarheid goed. Maar hij is nog niet operationeel.

Voor de OPRA (1600n) is ervaring opgedaan met de OPRA 500. Ook deze machine is van een
eenvoudig ontwerp en heeft goede emissie-eigenschappen en een hoog rendement.

Heron: het grote pluspunt van deze machine is zijn hoge rendement. Hiervoor is echter een
grote recuperator en intercooler nodig, waardoor het een zeer grote en zware machine wordt.
De mogelijke toepassing wordt hierdoor beperkt. Er zijn net als de voorgaande twee machines
nog geen van verkocht; er is alleen ervaring met een prototype. Dit maakt het minder aantrekkelijk.

De Makila 2f ree draait al lange tijd, er zijn veel gegevens over bekend. Deze machine heeft
zich al bewezen, wat een groot voordeel kan zijn omdat de kinderziektes niet opgevangen hoeven
te worden zoals bij de voorgaande machines wel het geval is. Het is al een ouder ontwerp zodat
van een omvangrijke recuperator gebruik moet gemaakt worden om een redelijk rendement
te halen.
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HOOFDSTUKS

Dynamisch gedrag van een gasturbine in combinatie met een pm-generator

Er zijn weinig ervaringen met een generator die direct aangedreven wordt door een gasturbine
en daarbij via vermogenselektronica aan een net gekoppeld is. Het is van belang om te weten
of de ontwikkelde vermogenselektronica voor een stabiel bedrijf zal zorgen. Als afsluiting van
dit afstudeerwerk is een werkrapport "dynamisch gedrag van een gasturbine in combinatie met
een pm-generator"[5.1] gemaakt over dit probleem. Deze materie vergt een uitgebreid onderzoek,
zodat er in het werkrapport slechts een start gemaakt kan worden.

Om het dynamisch gedrag te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van simulaties. Deze simulaties
zijn uitgevoerd in programma simulink (mathiab). Er zijn vergelijkingen afgeleid voor twee typen
gasturbines, de pm-generator, de vermogenselektronica en het net. Met behulp van deze
vergelijkingen zijn er modellen opgesteld waarvan de uitwendige karakteristieken eenvoudig
veranderd kunnen worden door het wijzigen van de parameters.

Om een realistische simulatie uit te kunnen voeren moet men de beschikking hebben over goede
gegevens van de te simuleren machines. Deze gegevens waren voor de gasturbines echter niet
aanwezig. Om toch enig inzicht in het gedrag van deze machines te verkrijgen is in de literatuur
gezocht naar gegevens van vergelijkbare machines. .

Met deze gegevens zijn simulaties uitgevoerd voor een simple cyde gasturbine waarbij de
vermogenselektronica is aangesloten op een sterk net. De simple cycle machine is een eenvoudige
gasturbine bestaande uit de compressor, turbine en last op èèn as. Een van de kandidaten om
de pm-generator aan te drijven is een dergelijk type gasturbine. Uit deze simulaties is het
mechanisme dat optreedt bij belastingsveranderingen, te bekijken. Het blijkt dat door de gekozen
opbouw van de vermogenselektronica er bij invoeding in een sterk net, een stabiel bedrijf zal
optreden. Verder is naar voren gekomen dat, om het beste rendement van het totale systeem
te bereiken, de statiek van de vermogenselektronica aan de gewenste toeren-vermogenskarakteristiek
van de gasturbine aangepast moet worden.
Er is verder nog een ander type gasturbine onderzocht. Dit type bestaat uit een compressor
die door een eigen turbine wordt aangedreven, gevolgd door een power turbine die de last aandrijft.
Deze gasturbine bestaat verder uit een intercooler, recuperator en reheater. Deze redelijk complexe
gasturbine bleek bij een sterk net ook een stabiel gedrag te vertonen, maar er is meer tijd vereist
om een gewenste vermogensvermindering te bereiken. Dit wordt veroorzaakt door de toepassing
van een recuperator.

Uit hoofdstuk vier is gebleken dat veel toepassingen van het systeem gebruik maken van een
zwak net. Daarom is ook gekeken naar het gedrag in samenwerking met een zwak net. Uit deze
simulaties is gebleken dat een snelle reactietijd van de gasturbine de belangrijkste factor is voor
een stabiel gedrag. Het ontwerp van de vermogenselektronica lijkt niet uitermate geschikt voor
toepassing bij een zwak net. Bij toepassingen met een zwak net moet de vermogenselektronica
enige spanningsdaling van de generator toestaan zonder dat dit tot verkleining van het vermogen
leidt.
Tenslotte is gebleken dat de eenvoudige model1en uitgebreid moeten worden voor het verkrijgen
van nauwkeurigere gegevens.
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CONCLUSIES

In dit afstudeerwerk is het ontwerptraject van een permanent-magneet generator en de benodigde
vermogenselektronica bekeken. Hierbij zijn verschillende problemen aan de orde gekomen. Het
grootste probleem dat overwonnen moet worden, is de warmtehuishouding in de rotor. De
warmteproduktie kan verminderd worden door het verkleinen van de hogere harmonische stromen
in de rotor. De koeling moet voldoende zijn om de opgewekte warmte af te voeren. Voor deze
problemen zijn oplossingen bekeken bestaande uit een drie keer drie-fasen wikkeling van de
generator en verschillende mogelijkheden om de rotor te koelen. Door het toepassen van een
drie keer drie-fasen systeem kunnen ruimte- en tijdharmonische velden elkaar opheffen. Omdat
de generator mogelijk aangedreven wordt door een gasturbine die gebruik maakt van intercooling,
is een alternatieve manier van koeling mogelijk. Deze koelingsmanier, die gebruik maakt van
de compressorlucht van de gasturbine. is verder onderzocht. Het bleek dat deze methode een
complexe methode van vloeistofkoeling door zes boringen in de rotor overbodig kan maken.

Om te kijken of het project commercieel levensvatbaar is, is er een vergelijking gemaakt tussen
dieselmotoren die gewoonlijk generatoren aandrijven en gasturbines die de pm-generator aan
kunnen drijven. Uit dit onderzoek bleek dat de gasturbine enige voordelen heeft betreffende
afmetingen, deellast prestaties en emissies. Daartegenover staat dat de dieselmotor bij continu
gebruik een hoger rendement heeft. Hieruit is de conclusie getrokken dat de gasturbine met
pm-generator redelijke perspectieven biedt naast de dieselmotor. Ieder systeem heeft een
toepassingsgebied waarin hun voordelen naar voren komen. Verder is gekeken naar de toepassings
gebieden voor deze generator: hierbij is gebleken dat het ontwerp van de vermogenselektronica
sterk kan verschillen per toepassing.

Omdat er nog geen ervaringen zijn met een dergelijk systeem is het belangrijk te weten welk
dynamisch gedrag het systeem zal vertonen. Om dit te bekijken zijn er enkele eenvoudige simulaties
uitgevoerd die zijn vermeld in het werkrapport "dynamisch gedrag van een gasturbine in combinatie
met een pm-generator" [5.1]. In dit werkrapport wordt de conclusie getrokken dat het systeem
een stabiel dynamisch gedrag vertoont bij het invoeden in een sterk net.
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