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1. INLEIDING.

In dit afstudeerrapport wordt het ontwerp behandeld van de eigen

bedrijfinstallatie voor een thermische opwekeenheid met een uit

gangsvermogen van 300 MW.

Onder het eigen-bedrijf van een eenheid wordt verstaan de gehele

elektrische installatie welke nodig is om de ketel en de turbo

groep te laten funktioneren, d.w.z. vermogen te laten leveren aan

het net. De eigenbedrijf-belasting bestaat voornamelijk uit motoren,

welke de diverse hulpwerktuigen van ketel en turbine aandrijven

(voornamelijk pompen en ventilatoren).

De belasting van het eigen-bedrijf bedraagt bij vollast-bedrijf

van de generator, afhankelijk van keteltype en brandstof, 5 a 7%

van het uitgangsvermogen. Voor een turbogroep van 300 MW is dat

dus 15 a 21 MW, hetgeen overeenkomt met de belasting van een in

dustrie van aanzienlijke omvang.

Bij dit afstudeerwerk ligt de nadruk vooral op de werkelijke uit

voering van de e.b.-installatie. Behandeld zullen o.a. worden:

keuze van het grondschema, schakelaars, type motoren, transforma

toren e.d. Naast de kostenfaktor is bij een e.b.-installatie van

zeer groot belang de bedrijfszekerheid. In verband met het laatste

dient rekening geho~den te worden met de eisen welke de S.E.P.

(Samenwerkende Electriciteits Produktiebedrijven) heeft opgesteld

voor elektrische-centrales verbonden met het landelijk koppelnet.

Deze eisen beogen te voorkomen dat door ee~ storing in het koppel

net de opwekeenheid zijn eigen-bedrijf verl1iest en daardoor geen

energie meer aan het net kan leveren.

Op de keuze van de voeding van het eigen-bedrijf zal niet worden

ingegaan, aangezien bij de opgave van dit afstudeeronderwerp was

gesteld dat het eigen-bedrijf moet worden gevoed door een transfor

mator aangesloten aan generatorklemmen. Voor deze overigens belang

rijke problematiek kan o.a. verwezen worden naar het afstudeerrapport

van A. Timmer (juni 1964). Bij dit ontwerp is verondersteld dat er

voldoende leenspanning aanwezig is om de eenheid te kunnen starten

en eventueel in bedrijf te houden.

Wat betreft de generator, machinetransfQrmator, ketel, aantal en

vermogen van de motoren, schakelaars enz,moeten aannamen gedaan
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worden. welke zo goed mogelijk in overeenstemming moe ten zijn met

de praktijk. Bij de samenstelling van deze uitgangspunten is dankbaar

gebruik gemaakt van gegevens opgedaan bij bezoeken aan de centrale

Gallileistaat van het G.E.B. te Rotterdam en de Maascentrale te Buggenum

van de P.L.E.M.

Achtereenvolgens zal in dit verslag aandacht besteed worden aan de vol

gende punten:

- Het bepalen van de overzetverhouding en de kortsluitreaktantie van de

rnachine-transformator. Hierdoor wordt nl. de klemspanning van de gene

rator in verschillende bedrijfstoestanden bepaald.

- De gemiddelde toerendaling van de werktuigen 3 sek. nadat de voedings

spanning is weggevallen. Met behulp van de motorkarakteristiek volgt

dan de aanloopstroom wanneer de spanning na drie sekonden terugkeert.

Deze is van belang voor het volgende punt.

- De eigenbedrijftransformator: vermogen. reaktantie. evt. regelbereik

en overzetverhouding.

- Keuze eigen-bedrijf spanningen; 10 kV - 3 kV en laagspanning (380 V)

of 6 kV en laagspanning.

Rekeninghoudend met het kortsluitvermogen en het in verband daarmee

toepassen van een twee- of drie-wikkelings eigen-bedrijf transformator,

valt de keuze na een kostenvergelijking op een twee-rail 6 kV systeem

met drie-wikkelingstransformator.

- Berekening van de stootkortsluitstroom en de door de schakelaar te onder

breken stroom op de e.b. rail. inclusief het aandeel van de motoren.

Het zal blijken dat de stootkortsluitstroom bepalend is voor de schake

laars.

Verdeling van het eigen bedrijf, zowel elektrisch als orthografisch.

- Beveiligingen.
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2. UITGANGSPUNTEN.

tur b. 9 en. e.b. transf. mac h.

transf.

mach.

sc ha k.

h.sp.
net

Fig. 1: Gegeven opzet van de eenheid.

Nominaal vermogen

Nominale gen. spanning

300 MW met cos ~ = 0,8

20 kV

Vollast-bedrijf is mogelijk bij een klem-spanning van 20 kV + 10%,

tussen cos ~ = 0,8 naijlend en cos ~ = 0,9 v66rijlend.

Synchrone reaktantie Xd = 2,20 p.u.

Transitoire reaktantie Xd ' = 0,30 p.u.

Sub-transitoire reaktantie Xd"= 0,20 p.u.

Tengevolge van de fabrikage-onnauwkeurigheid, is de spreiding in

de reaktantie-waarden + 5%.

Nominale spanning 220 kV

Geeist wordt dat de generator

cos ~ = 0,8 na en cos ~ =
+ 10%.

Machine transformator.

vol vermogen moet kunnen leveren tussen

0,9 v66r, bij een netspanning van 220 kV

Nominaal vermogen 375 MVA.

De machine-transformator heeft geen trappenregelaar ( dit was in
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de opgave vermeld). De totale sub-transitoire kortsluitreaktantie

van generator en transformator tesamen moet minimaal 30% bedragen.

Ketel.

Gekozen is een z.g. doorstroomketel met cirkulatiepomp voor laaglast

(15 - 30%) en starten.

De ketel wordt met gas gestookt en is van het overdruk-type; d.w.z.

de rook-gassen worden uit de ketel "geperst" door de verbrandings

luchtventilatoren. Er zijn dus geen zuig-trekventilatoren.

Het eigenbedrijf wordt gevoed door een e.b. transformator aan de

generatorklemmen.

De eigen-bedrijf belasting bij vollast bedrijf bedraagt bij de

genoemde keuze van toe te passen ketel, 5,2% van 300 MW, bij

geheel elektrische aandrijving van de ketelvoedingspompen., dus

15,6 MW.

Verondersteld is nl. dat er een vollast-turbine-voedingspomp is opge

steld en twee 50% elektrische voedingspompen. In dat geval moet men

aannemen dat in bepaalde gevallen inderdaad met vollast elektrische

voedingspompen bedrijf gevoerd zal worden. Bij vollast nemen deze

voedingspompen ongeveer 4000 kW per stuk Ope

Alle motoren in het eigen bedrijf zijn uitgevoerd met een kortsluit

anker, behalve de voedingspomp motoren, welke i.v.m. de toeren

regeling een sleepringanker hebben.

Mede in verband met mogelijke spanningsdalingen in het e.b. zijn

de motoren iets overgedimensioneerd, zodat gemiddeld het vollast

varmogen van het werktuig 85% bedraagt van het nominale motorvermogen.

Opm.: Voor motoren welke onder zeer ongunstige omstandigheden werken

(hoge temperatuur) is het vaak nodig deze nog verder te "deraten"

(reduceren van het uitgangsvermogen).



-7-

Bij nominaal vermogen bedraagt het rendement van de motoren gemiddeld

92% en de cos Wgemiddeld 0,88. Bij 85% belasting is het rendement even

eens aangenomen op 92% en de cos Wop 0,85.

In tabel 1 zijn van aIle motoren achtereenvolgens vermeld:

aantal, nominaal asvermogen, nominaal elektrisch opgenomen vermogen in kW,

nominaal elektrisch vermogen in kVA, opgenomen elektrisch vermogen bij

85% belasting in kW en het elektrisch vermogen bij 85% belasting in kVA.

Voor transformatoren is aangenomen een gemiddelde prijs van + f 10,--/kVA.

Voor schakelaars gelden de volgende prijzen:

10 kV voor kortsluitvermogen van max. 450 MVA f 15.000,-- per veld

6 kV " " " " 250 MVA f 15.000,-- " "
3 kV " " " " 150 MVA f 12.000,-- " "

380 V 11 " " " 30 MVA en

nominale stroom 1000 A f 3.000,-- per veld

" " 400 A f 2.500,-- " "
" " 300 A f 2.000,-- " "
" " 200 A f 1.500.-- " "



Omschrijving aantal nom.as-verm. el.verm. el.verm. el. verm •• 0.85 el. verm •• 0.85

kW n = 0.92 coslji = 0.88 n = 0.92 coslji = 0.85

kW kVA kW kVA

Ketelvoedingspomp 2 4300 4674 5311 3973 1~674

Verbrandingsluchtventilator 2 2000 2175 2471 1850 2175
Koelwaterpomp 2 800 870 988 739 870
Condensaatpomp 2 400 435 494 370 435

Ketelwatercirculatiepomp 1 500 543 618 462 543
Drukverhoging condensaatrein. 1 170 185 210 157 185
Werkluchtcompressor 1 150 163 185 139 163
Dichtingsluchtcompressor 1 " " " " "
Turbine oliepomp 2 " " " " "
Vertikaal lager koelw.pomp 2 100 109 124 92 109
Condensaat reserve pomp 2 " " " " "
Elmo pomp 1 " " " " "
Sperwater pomp 2 " " " " "

3 75 82 93 69 82
Rest laagspanningsmotoren 1200 1305 1482 1110 1305

Licht, werkplaatsen e.d. + 300-
Tabel 1: Motorenlijst voor het eigen-bedrijf.

I
00

I



Onderscheiden worden de volgende storingsgevallen ( de te noemen spannings

waarden gelden vooor het hoogsp.net):

a.) een gedurende maximaal een uur durende situatie, waarbij de frekwentie

48,5 Hz bedraagt en/of de spanning 85%.

- In dit geval moet de eenheid gestart kunnen worden en in staat zijn,

zijn volle vermogen af te geven.

b.) een gedurende enige minuten (maximaal 5 min) bestaande situatie

waarbij frekwentie 47,5 Hz bedraagt en/of de spanning 70%.

- De eenheid moet in bedrijf blijven echter niet met vol vermogen.

c.) een situatie waarbij de spanning op de Hoogspanningsrail enige

sekonden (max. 3") nul is en daarna terugkeert met nominale waarde

en frekwentie 50 Hz.

- De koppeling met het net mag gedurende deze storing niet verbroken

worden.

Voor alle 3 gevallen geldt dat geen schade mag ontstaan aan de produktie

eenheid en dat de goede werking van meet en regel-apparatuur verzekerd

blijft.

Voorts zijn door de S.E.P. nog de vdlgende eisen voor de eigen-bedrijf

motoren gesteld, voor het geval dat de e.b. transformator aan de hoog

spanningskant van de machine-transformator is verbonden, en niet regel

baar is.

a.)-De motoren moeten bij 85% spanning op toeren gebracht kunnen worden.

-De motoren moeten minstens 1 uur lang bij 0,85% spanning en 50 Hz

hun nom.vermogen kunnen leveren.

b.) De motoren moeten bij 70% spanning nog het maximale koppel kunnen

opbrengen. Dit betekent dus dat het kipkoppel minstens 2x zo groot

moet zijn als het nominale koppel. (In de praktijk minstens 220%.)

c.) Na een spanningsonderbreking van 3 sekonden waarna de netspanning

weer op volle waarde terugkomt (50Hz), moeten de motoren bij iedere

belasting weer op nominaal toerental komen.

Omdat gekozen is voor een systeem met e.b. transformator aan de generator

klemmen, voorzien van een trappen-regelaar, kunnen de genoemde eisen

voor de eigen-bedrijfsmotoren in dit geval lager gesteld worden.
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3. DE MACRINE-TRANSFORMATOR.

3.1. Geeist is dat de kortsluitreaktantie van generator en machine

transformator tesamen, minimaal 30% bedraagt. De subtransitoire

reaktantie van de generator is 0,2 p.u., met een tolerantie van

0,01 p.u. De laagst mogelijke waarde is dus 19%, zodat de reak

tantie van de machine-transformator minstens 11% moet bedragen.

Om in het ongunstigste geval dat beide reaktanties op de laagste

tolerantie uitkomen, aan de gestelde eisen te voldoen, wordt

voor de machine-transformator een reaktantie van 12% gekozen.

3.2. Ret vollast-werkgebied van de generator, gezien aah de g~nerator

klemmen, is begrensd door:

cos ~ = 0,8 naijlend, 1 = ~ + 10%, cos ~ = 0,9 voorijlendgen nom
en ~ = ~ - 10% (fig. 2)

gen nom

9

cos~ na
o.R

0,9

10
-10 ofc enom 10 0/0 gen.spanmn

0.9

1\8
voor

Fig.2: Ret vollast werkgebied van de generator.

Uit dit vollast-werkgebied aan de generatorzijde, kan dat

aan de net-ziJde berekend worden, indien ook de overzet-ver

houding van de transformator bekend is.

Deze verhouding wordt voorlopig op I gesteld (20 kV/220 kV) Gere

kend wordt in het per-unit systeem.
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Verrnogen aan generatorzijde bij vollast:

..

..

..
0,8 (MW)

N sin1jJ (MVar)g g
0,8/cos1jJ (MVA)

g

*)

Het verbruik van de rnachine-transformator bedraagt bij vollast:

Wattverliezen 0,4% , verwaarloosbaar
2

Wattloze verliezen 12%, dus 0,12 . 1 (MVar)g

Verrnogen aan netzijde bij vollast:

p .. p .. 0,8 (MW)n g

Qn Q - 0,121 2
(MVar)g g

N .. VPn
2 + Q 2 (MVA)n n

cos1jJ .. P INn n n

e .. e - sin1jJ
n g g

1 • 0,12 - J cos1jJ. 1 • 0,12g g

Bij konstant Wattverrnogen geldt:

1 .e .cos1jJ • 0,8g g g

dus voor en en cos1jJn gelden de volgende formules:

e
n

.. (e 
g

t1jJ •g g
0,12.0,8 )2 +(0,8.0,12 )2

eg eg

cos1jJ VI 0,12 0,8 ) 2 ] 2n + [tg1jJ - (g o:s cos1jJ • eg g

,~ index g generator
11 n net.
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Door berekening van e en cos~ bij een aantal grenswaarden
n n

van e en cos~ , wordt het vollast-werkgebied aan de netzijdeg g
gevonden (fig. 3. gestippelde figuur).

Door een grotere of kleinere overzetverhouding te kiezen kan

de figuur resp. naar rechts of naar links verschoven worden.

Aan de gestelde eis dat de generator vol vermogen moet kunnen

leveren tussen cos~ 0,8 na en cos~ = 0,9 veer, bij een net

spanning van 220 kV + 10%, kan echter onmogelijk geheel worden

voldaan.

In de praktijk zal men in ieder geval willen voldoen aan de eis

dat bij de hoogste netspanning het maximale nalijlende vermogen

kan worden geleverd. Dit wordt bereikt bij een overzetverhouding

van 1,06 ( 20/233,2 kV), waardoor de getrokken figuur ontstaat

in fig. 3.

In dit geval kan vrijwel geen voorijlende stroom geleverd worden

bij verlaagde spanning.

Dit is toelaatbaar, aangezien er bij voorijlende stroom geen

reden is om de spanning laag te houden. Er is dan nl. nog vol

doende bekrachtigings-reserve aanwezig.
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4. DE EIGEN-BEDRIJF TRANSFORMATOR.

De vollast e.b. belasting bedraagt 15,6 MW bij cos~ = 0,85 of

18,4 MVA. Om nog enige reserve te houden en tevens om de spannings

daling bij aanlopen te beperken wordt een e.b. transformator ge

kozen van 25 MVA.

4.2. ~!E~~~:!~~E~~_~~_~~EE~!:!~~E~~_~!E!~!~E!~~!~~_Y!~_~~_~~E!~!~!~:

~~~~E~~_!~_~~!_~i8~~:~~~Eii!~

Omdat er geen gegevens van' alle motoren afzonderlijk bekend zijn,

is aangenomen dat alle motoren dezelfde koppel- resp. stroom~

toeren karakteristiek bezitten. Gekozen zijn de standaard-krommen

voor kortsluitmotoren Klasse B, NEMA (fig. 4)!)

Deze klasse van kortsluitankermotoren heeft een aanloopkoppel van

~ 150%, een kipkoppel van ~ 220% en een aanloopstroom van ~ 550%.

Afhankelijk van de toepassing zullen de motoren wel een verschillend

aanloopkoppel hebben (100 - 200%). Dit blijkt op het verloop van de

stroom echter weinig invloed te hebben 2).

Ook het koppelverloop bij kleine slip (beneden 10%) wordt hier weinig

door beinvloed.

4.3. !~~E~~~~!!~8_y~~_~~_~~!~!~~_~~_~~~_~~!!~~~~~!g~_~E~~~!~8~~~~~E:

~E~~!~S~

In punt C van de S.E.P. aisen (blz. 7) wordt geeist dat de motoren

na een spanningsonderbreking van 3 sek. bij iedere belasting weer

op toeren komen.

In verband met deze e~s, mag de kortsluitreaktantie van de e.b. trans

formator niet te hoog zijn. Immers alle motoren van het e.b. zullen

na die 3 sek. tegelijk aanlopen.

1) NEMA: National Electrical Manufacturer's Association (U.S.A.).
Karakteristieken overgenomen uit: Liwschwitz-Garik and Whipple:
Alternating Current Machines. 1961 blz. 385.
resp.Fink & Carroll, Standard Handbook of El. Eng. blz. 18-36.

2) H. Kluft: Aanloopeigenschappen van dubbelkooi-rotoren, Holecpost 70/6,
bb. 240-245.
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De totale aanloopstroom geeft een aanzienlijke spanningsdaling over

de e.b. transformator. Wanneer de spanningsdaling te groot is, duurt

het te lang voor de motoren weer hun maximaal toerental bereikt hebben.

Indien de stroom-toerenkarakteristiek van de toegepaste motoren bekend

is, kan de aanloopstroom bepaald worden door berekening van het toeren

tal van de motoren na 3 sec. spanningsonderbreking. Deze berekening

verloopt als volgt:

Belastingskoppel van het werktuig

Opgenomen vermogen van het werktuig:

Roterende energie van het werktuig
met aandrijfmotor

Toerental

T (!{m)

Q (kW)

H (kWs/kW verm. v.h. werktuig)

w (rad/sec)

w )2 H.
wnom

Aangenomen wordt dat alle motoren na wegvallen van de spanning, tegen

hun volle belasting uitlopen. Voor pompen en ventilatoren, welke het

merendeel van het eigen-bedrijf uitmaken, is het belastingskoppel

d " 2 h k'"ongeveer evenre 19 met w • Het opgenomen vermogen van at wer tU1g 1S

Q = T.w, dus evenredig met w
3

.

De roterende energie bij willekeurig toerental bedraagt (

Overgang naar p.u.:

met t = T
Tnom

n = w
wnom

q = Q

opgenomen vermogen

roterende energie

Op ieder moment geldt dat de roterende energie bij nominaal toerental

vermindert met de door het werktuig verrichtte arbeid gelijk is aan

de resterende roterende energie op dat moment.

In formule:

differentieren:

qdt = 
3

n dt= -

dt =-

2 nHdn

2 nHdn
-22Hn dn
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?H -I /
nt

2 H (_I- I )t - ~ n - -n
t

_
o .. n .. I ntnom

2H
nt

..
t + 2H

De maximale storingsduur is 3 sekonden, zodat:

2H
N3" .. 3 + 2H

Uit informatie is gebleken dat men voor H de volgende gemiddelde waarden

kan nemen:

pompen H = 1,3 kWs/kW

ventilatoren H .. 3,9 kWs/kW

In dat geval geldt voor het toerental na 3 sekonden:

pompen 46,4% van nominaal

ventilatoren 72,2% van nominaal

Met de berekende toerendaling na 3 sekonden voor pompen en ventilatoren,

kan uit de stroom-toeren kromme van de motoren (fig. 4), de aanloopstroom

na 3 sekonden worden bepaald. Deze bedraagt:

ventilatoren

pompen

toerental 76,2%

toerental 46,4%

~ aanloopstroom 4,7 x I
n

~ aanloopstroom 5,2 ~ I
n

Een uitzondering geldt voor de ketelvoedingspompen, die een sleepring

anker hebben en weerstandsregeling. Deze weerstandsregeling is zo

snel dat zij bij wegvallen van de spanning binnen 0,4 sek. naar

maximale weerstand kan regelen. De maximale aanloopstroom van de voedings

pompen is gesteld op 2 ~ In. Alle motoren zijn bij vollast- belasting

van ketel en turbine, gemiddeld voor 85% belast, maar voor het bere-

kenen van de aanloopstroom moet van de nominale stroom bij 100%

motorbelasting worden uitgegaan.
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Bij 100% motorenbelasting zou het eigen-bedrijf 15,6/0,85 = 18,35 MW

opnemen, in het ongunstigste geval dat de elektrisch aangedreven

voedingspompen gebruikt worden. Dit kan a.v. gesplitst worden:

voedingspompen

overige pompen

ventilatoren

9,35 MW of

+ 3,5 MW of

+ 5,5 MW of

(bij

(bij

(bij

cosep

"
"

= 0,88)

" )

" )

10,62 MVA

3,98 MVA

6,25 MVA

Ret aanloopvermogen wordt dan:

voedingspompen

overige pompen

ventilatoren

Totaal:

2 *
5,2 *
4,7 *

10,62 =

3,98 =

6,25

21,25 MVA, cosep

20,68 MVA, cosep

29,38 MVA, cosep

= 0,75

0,30

0,30

69,1 MVA

cosep = 0,45

P = 31,0 MW

Q 61,8 MVar.

In het vervangingsschema van e.b. transforrnator en motoren (fig. 5)

worden de laatste bij aanloop vertegenwoordigd door een serie-impe

dantie van:

ZMA + 0,16 + j 0,32. (p.u. basis 25 }roA)

0.16+ j 0.32

gen.

. 25
J 61.8

Fig. 5: De vervangings-impedantie van de e.b. transformator en

de motoren bij aanloop.
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Bij normaal vollast bedrijf (18,35 MVA, cos~ = 0,85) is de vervangings

reaktantie van de motoren:

ZMV • 1,15 + j 0,72

Als uitgangspunt wordt aangenomen dat de spanning op de e.b. rail voor

de storing (£rv) minimaal 0,95 Z £nom is.

Dit is de laagste waarde welke bij kontinu bedrijf van de motoren is

toegestaan.

Een spanningsdaling van 15% t.o.v. de nominale spanning word toelaatbaar

geacht bij het aanlopen van de motoren.

Dus met:

£ A • 0,85. £ = 0,85.r nom

£ rv
0,95

£ ... £
rv a

£ ... £
rA a

ZMA
I~Z-MA-+-::X=-T-R- voigt:

>
0,85
0,95

dus

1,15 + j 0,72
1,15 + jO,72 + jX

I> 0, 85 1
0,950,16 + jO,32 + j X

I 0, 16 + j 0,32

Hieraan is voldaan voor X < 5,63%.

In hoofdstuk 6 zal blijken dat i.v.m. de stootkortsluitstroom, de reak

tantie van de e.b. transformator minstens 6,7% moet bedragen. Bij een

verondersteldefabrikage-nauwkeurigheid van 5% moet dus een e.b. trans

form~1:gr gekozenworden met eE!n_~ea~1:alltJ~_yan 7%__(mil:l'-~-.I}%ml:llC'_.?.J4%L

In het ongunstigste geval is de spanningsdaling bij het aanlopen van

de motoren na een spanningsonderbreking van 3 sekonden dan, met

X • 7,4%, 18% t.o.v. nominale spanning.max
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Bij de berekening van het toerental na 3 sek., is verondersteld dat

alle motoren na het wegvallen van de spanning, tegen de volle be

lassting van de aangedreven werktuigenuitlopen. Dit zal in veel

gevallen niet juist zijn:

a.) koelwaterpompen worden soms geregeld d.m.v. de schoepenstand.

Deze regeling kan men zo uitvoeren, dat bij wegvallen van de spanning

de schoepen in de vaanstand komen. Het koppel is dan nog maar zeer

gering.

b.) Ook pompen die door inlaatkleppen geregeld worden vragen bij ge

sloten kleppen nog maar een gering koppel (! 50%1.

c.) Bij ventilatoren zakt het belastingskoppel tot + 35% wanneer

de kleppen gesloten worden.

d.) Ketelvoedingspompen bezitten een terugsiagklep, welke dichtvalt

wanneer de opbrengst te laag wordt. In dat geval draait de pomp

alleen in haar eigen water, zodat ze maar weinig geremd wordt.

Omdat over het bovenstaande, geen exakte gegevens beschikbaar waren, is

de spanningsdaling berekend voor het ongunstigste geval, dat alle

werktuigen tegen hun volle belasting uitlopan.

4.5 ~~_~y~!~~~y~!~~~~f~g_y~~_~~_~~~~_~!~~~!~~~~~!_~~_~~~_~~~E~~~~~_y~~_

~~~_~!~EE~~!~g~!!!!~

Voor de e.b. motoren is, volgens opgave van de fabrikanten, bij kontinu

bedrijf een spanningsvariatie toegelaten van 5%.

Het blijkt dat bij de diverse normale bedrijfstoestanden, de spannings

variatie op de e.b. rails veel groter is dan genoemde 5%. Daarom wordt

een trappenregelaar op de e.b. transformator geprojekteerd.

Het maximale bereik van deze regelaar is + ,10%.

De e.b. spanning mag dus maximaal 15% afwijken van de nominale waarde.

De spanningsval over de e.b. transformator met de trappenregelaar in

de middenstand, is bij een aantal mogelijke bedrijfsituaties berekend

voor overzetverhouding a 1.

De twee uitersten zijn:

1.) Generator 'vollast, generatorspan~ing 110%, vollast e.b. zonder elektr.

voedingspompen (7,65 }~ cos~ a 0,85).
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90
2.) Generator nullast, netspanning 90% (generatorspanning 106 '" 84,9%)

en halflast e.b. met elektr. voedingspomp (7,8 MW cos¢ '" 0,6).

Deze situatie treedt op wanneer de machine net met het net ge

synchroniseerd is.

De e.b. spanning wordt dan (zie fig. 6)

1.) bij X '" 7,4% 2eb 1,087 p.u.

bij X '" 6,7% 2eb '" 1,088 p.u.

2. ) bij X '" 7,4% 2eb '" 0,811 p.u.

bij X '" 6,7% 2eb '" 0,814 p.u.

De laagste spanning ligt beneden -15%. Bij een overzetverhouding

1,05 t.o.v. de middenstand van de regelaar, kan precies aan de

gestelde eisen worden voldaan:

1.) 2eb '" 1,141 - 1,143 p.u.

2.) £eb '" 0,851 - 0,855 p.u.

4.6. g~!_~~!~~~~_!~~~!~_~~_~~~~_~E~~~i~g~~_~~_~~_~~~~~_~~~_~~~_~:_~!_~

~i~~~!i~g~_!~~~_!!~~~!~!~~!~!~

1250-...

375 MVA
XI

d : 30 %

25 }tIVA

6,7°/.

3125•

375 MVA
X =12 %

FIG. 7

NET

I NVOEDEND KO~ TSLU IT V ERMOG EN
OP E.B. TRANSFORMAT~.
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Bij een 3-fasen kortsluiting op de e.b. rail levert de generator

ongeveer 375/0,30 = 1250 MVA kortsluitvermogen en het net via de

machine transformator 375/0,12 = 3125 MVA. Ret totaal invoedend

kortsluitvermogen bedraagt 4375 MVA. Ret kortsluitvermogen op de

e.b. rail bedraagt dan: 25/(25/4375 + 0,0067) = 344 MVA. Rierbij

komt nog het door de motoren gegenereerde kortsluitvermogen (Rfst.6).

Ret kortsluitvermogen op de e.b. rails is te groot voor een 6 kV

schakelaar, waarvoor men liever niet boven de 250 MVA gaat. Bij het

toepassen van een 2-wikkelings e.b. transformator zou dan een

spanning van 10 kV gekozen worden, omdat 10 kV schakelaars voor een

afschakelvermogen tot 450 MVA geleverd kunnen worden. Gemeend wordt

echter dat een sprong van 10 kV naar 380 V te groot is, hetgeen dan

het toepassen van een tussen-spanning noodzakelijk maakt. Als tussen

spanning zouden wij 3 kV kiezen.
Bij het toepassen van een 3-wikkelings transformator bedraagt het

kortsluitvermogen op de e.b. rail: 12,5/(12,5/4375 + 0,067) = 179 ~NA.

Men zou dan kunnen volstaan met een e.b. spanning van b.v. 6 kV.

In dit geval is het dan niet nodig om een tussenspanning te nemen.

Er moet nu een keuze gemaakt worden tussen de volgende mogelijkheden:,

een twee-wikkelings-eigen bedrijf transformator en 3 e.b. spanningen:

10 - 3 en 0,38 kV.

- een drie-wikkelings-e.b. transformator en 2 e.b. spanningen:

6 en 0,38 kV.

- een drie-wikkelings e.b. transformator en 3 e.b. spanningen:

10 - 3 en 0,38 kV.

Deze keuze wordt in het volgende hoofdstuk gemaakt op basis van een

kosten-vergelijking.
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5. GRONDSCHEMA VAN DE EIGEN-BEDRIJF INSTALLATIE.

Alvorens een keuze tussen de drie in 4.6 genoemde mogelijkheden te

kunnen maken, moet eerst het grondschema voor die verschillende

systemen bepaald worden.

De verdeling van de motoren over de verschillende spanningen, is

aangegeven in tabel 2, onder vermelding van het nominale asvermogen

(kW) en het opgenomen vermogen (kVA) bij 85% belasting. Tevens is

aangegeven, welke motoren in bedrijf zijn bij vollast van de gene

rator.

Bij de opzet is er van uitgegaan dat het aantal en het vermogen

van de laagspannings transformatoren (10/3 kV, 3/0,38 kV, resp. 10/0,38

kV en 6/0,38 kV) zodanig wordt bepaald, dat ingeval er een uitvalt,

het e.b. ongestoord blijft.

Het door een transformator groep te leveren vermogen wordt op 85%

van het brute opgesteld motorvermogen bepaald. Daarnaast wordt ver

ondersteld dat er op laagspanning (380 V) nog een extra belasting

is van licht, gelijkstroom voorzieningen, werkplaatsen e.d., welke

300 kVA bedraagt.

De minimaal toegestane kortsluitreaktantie~ande transformatoren in

het eigen-bedrijf worden bepaald uit het toegestane kortsluitvermogen

bij de verschillende spanningen:

10 kV

6 kV

3 kV

380 V

450 MVA

250 MVA

150 MVA

30 MVA

5.1. g!~_g!~~~~~~!~~_~!i_~~!E~~~!~_~~~_!!~_!~!!:~!~~!!!~g~_!~~~_!E~~~:

!~~~!~E_~~_~E~~~!~g!~_lQL~LQ~2~_~Y~_

Het eenvoudigste en goedkoopste systeem krijgt men door twee transfor

matoren 10/3 kV van 5 MVA en twee transformatoren 10/0,38 kV, 1,5 MVA

toe te passen. De nominale stroom aan de sekundaire kant van de 3 kV

transformator bedraagt 960 A , hetgeen toelaatbaar is.nom
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nom. as- eLopgen. aantal spanning spanning in bedrijf
verm. venn. bij bij keuze bij keuze bij vollast

85% beL 6 kV en 10 kV,3 kV generator?
(kW) (kVA) 380 V en 380 V

Ketelvoedingspomp 4300 4674 2 6 10 soms

Verbrandingslucht- 3000 2175 2 6 10 ja
ventilator

Koelwaterpomp 800 870 2 6 3 ja

Kondensaatpomp 400 435 2 6 3 ja

Ketelwater-cirkula- 500 543 I 6 3 nee
tiepomp

Drukverhoging konden 170 185 1 6 3 ja
saat reiniging

Werklucht kompressor 150 163 I 6 3 ja

Dichtingslucht kom- 150 163 1 6 3 ja
pressor

Turbine oliepomp 150 163 2 6 3 nee

Vertikaal lager koel- 100 109 2 0,380 3 ja
waterpomp

Kondensaat reserve 100 109 2 0,380 3 nee
pomp

Elmopomp (vakuumpomp 100 109 I 0,380 3 nee
van de condensor)

Sperwaterpomp 100 109 2 0,380 3 ja

75 82 3 0,380 3 ja
~""_.._--- - J ~---, -

Rest. kleine motoren 1200 1305 - 0,380 0,380 + 500 kW-
Licht, werkplaats et . - - - 0,380 0,380 + 300 kVA

I -



-26-

Bij de laagspanningstransformatoren is de sekundaire stroom daaren

tegen veel te hoog : 2280 A . Dit zou betekenen dat er zeer durenom
schakelaars en railsystemen zouden moeten worden aangeschaft. Daarom

worden er drie laagspanningstransformatoren gekozen van 750 kVA

(sek. stroom 1140 A ). In dat geval wordt ook het opgestelde trans-nom
formatorvermogen kleiner. Het heeft echter geen zin om in verband

daarmee: ook voor 3 kV. drie transformatoren te nemen. omdat de extra

benodigde schakelaars dan duurder zijn als de winst in transformator

investering.

Het goedkoopste. uitvoerbare 3 spanningssysteem. met twee-wikkelings

transformator is weergegeven in fig. 8.

2x5 MVA
2.4 O/e

3 X 750 'tWA
2.3 C/o

3MV

Fig. 8: Grondschema bij 3 e.b. spanningen en .een twee-wikkelings

transformator.
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In dit geval zijn er twee 6 kV e.b. railsystemen. Aangezien de meeste

werktuigen in het e.b. dubbel voorkomen, ligt het dan voor de hand om

deze gelijk over de twee railsystemen te verdelen. Ret is wenselijk

om deze verdeling ook bij de laagspanning te handhaven. Een mogelijke

oplossing is het schema van fig. 9.

De dwarsschakelaar in de laagspanningsrail mag alleen gesloten worden t

in geval een der transformatoren uit bedrijf is.

Echter ook bij het schema van fig. 9 geeft de nominale stroom aan de

laagspanningskant moeilijkheden. Zij bedraagt nl. 3800 A .nom

12.5 .. 1~.5 MVA
7 DID

6 V

2x2,5MVA
7. 3 010

380 V

Fig. 9: Grondschema bij 2 e.b. spanningen en een driewikkelings

e.b.- transformator.

Om deze sekundaire stroom van de transformatoren te beperken, tot onge

veer 1000 A zou men de transformatoren van 2 t 5 NVA kunnen vervangen

door ieder 3 van 235 MVA.

De stroom waarvoor het railsysteem berekend moet zijn blijft dan

overigens ongewijzigd.

Een variatie op de laatstgenoemde opzet t is weergegeven in fig. 10.

Er is nu maar 25% reserve transformatorvermogen nodig.
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Bij normaal bedrijf zijn de dwarsverbindingsschakelaars in de laag

spanningsbatterij open. De belasting is zodanig over de drie laag

spanningsrails a, b en c verdeeld, dat zowel de belasting van a en c

samen als die van b en c samen door twee transformatoren kunnen worden

gedekt. In geval er geen enkele reserve in de transformatoren is, be

tekent dit, dat rail c geheel onbelast moet zijn bij normaal bedrijf.

Er is echter wel voor een reserve gezorgd, zodat rail c gering belast

kan worden.

12,5 +12,5 MVA
7 010

5x650KVA

3,8 0/0

-.I~_""' -LJ--O;_il-__-U_""";-.....II.-_.......380 V

Fig. 10: Gewijzigd grondschema bij 2 e.b. spanningen en een drie

wikkelings- transformator.

Een erg aantrekkelijke oplossing is dan de volgende:

op rail c worden alleen de zg. prioriteitsbelastingen aangesloten.

Dit zijn b.v. de stroomvoorzieningen voor meet- en regelapparatuur,

hulp-oliepompen, to rnmotor , aslichtpompjes, e.d., kortom alle ver

bruikers welke bijuitvallen,schade aan de machine ten gevolge kunnen

hebben. Vanuit rail a en b wordt de rest van het laagspannings e.b.

gevoed, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat zoveel mogelijk

de dubbel opgestelde werktuigen over rail a en b verdeeld worden.

Parallel schakelen van de rails a, b en c is niet toegestaan i.v.m.

het kortsluitvermogen. Rail a en c resp. b en c mogen alleen worden

doorverbonden op voorwaarde dat een van de drie transformatoren is

uitgeschakeld.
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am de spanning op rail c geheel veilig te stellen, ook in het geval

dat b.v. de e.b. transformator uitvalt, is het wenselijk om hierop

een reserve voeding te hebben vanuit het algemeen bedrijf en eventueel

een nood-aggregaat.

Opmerking: de beschreven laagspanningsverdeling kan ook in het vorige

geval met 10 - 3 - 0,38 kV worden toegepast, alleen mist men

daar het voordeel dat bij een hoofd-railstoring het halve

e.b. kan worden gehandhaafd.

5.3. ~!~~~~~~~~~_~~~_~~!_~~~~_~~!_~!i~:~i~~~!i~~~:!!~~~£~!~~!~!~~~_~__
~~~~_~E~~~i~g~~_lQ_:_~_:_Q~~~_~~~

Voor deze mogelijkheid kan eenvoudig worden gekonstateerd, dat het

beslist duurder zal zijn als het een-rail 10 kV systeem uit 5.1.

am de keuze te maken tussen een 10/3/0,38 kV en het 6/0,38 kV systeem,

op basis van een kostenvergelijking, is het dan ook voldoende om

alleen de twee beschreven schema's te beschouwen. Voor het geval dat

het genoemde 10 kV systeem goedkoper is, kan het pas interessant zijn,

om ook het 10 kV voorstel met drie-wikkelingstransformator te be

schouwen. Zelfs bij een bepaalde meerprijs zal men nl. aan het laatste

de voorkeur kunnen geven i.v.m. de bedrijfs-zekerheid. Indien echter

het 6 kV voorstel goedkoper blijkt te zijn als beide 10 kV systemen,

en ook met 6/0,38 kV aan de verdere voorwaarden voor bedrijfsvoering

kan worden voldaan, heeft het geen zin om ook het 10 kV voorstel met

drie-wikkelings-transformator verder te bezien, aangezien dit geen

enkel voordeel heeft boven het 6 kV systeem, het is daarentegen veel

ingewikkelder.

5.4. ~~~!~~~~!g~!ii~i~g_~_~~_~~!_~!i~:~i~~~!i~g~:!!~~~£~!~~!~!_~~_lQ_~~

~~!_!~~~~i~~~!!~g~:!!~~~!~~~!~!~

Voorlopig worden alleen de volgende kosten in rekening gebracht.

- transformatoren investering : I 10/kVA

ij zerverliezen : 0, 1%

koperverliezen :0,5%
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- De prijs van de verlies kWh wordt bepaald aan de hand van de

gekapitaliseerde energiekosten~) en investeringskosten van de

eenheid.

gekapitaliseerde energiekosten f 1.500,--/kW

gekapitaliseerde stichtingskosten f 400,--/kW

Totaal

- Schakelaars:

10 kV

6 kV

3 kV

0,38 kV

450 HVA

250 HVA

150 HVA

30 HVA + 200 A

+ 300 A

+ 400 A

+ 1000 A

f 1.900,--/kW.

f 15.000,-- per veld

f 15.000,-- per veld

f 12.000,-- per veld

f 1.500,-- per veld

f 2.000,-- per veld

f 2.500,-- per veld

f 3.000,-- per veld

Aan de laagspanningszijde wordt het gedeelte dat in beide systemen

gelijk wordt uitgevoerd buiten beschouwing gelaten. Afgezien van de

3 kV motoren welke op laagspanning komen en het verschillende aantal

transformatoren is er geen verschil tussen het laagspannignsgedeelte

van de twee voorstellen.

De belastingsgraad van de transforrnatoren bij vollast is:

voor de 3 kV transforrnatoren

voor de 380 V transforrnatoren

ca. 40%

resp. ca. 50,15 en 50%

Bij vollast bedrijf zijn niet aIle motoren ingeschakeld.

*) Onder de gekapitaliseerde energiekosten wordt verstaan:

het bedrag wat men moet reserveren om gedurende de afschrijvingstijd

van de machine (norrnaal 20 jaar), de totaalkosten te kunnen betalen.



Transformatoren:

investering

gekapitaliseerde verliezen:

ijzerverliezen (1 kW/}WA)

koperverliezen (5 kW/~A)

(0,4)2* 10 * 5 kW

(0,5)2~~ 1,5* "'SkW
2

(0,15) * 0,75* 5 kW

- 31-

12250 kVA a J 10,-- g f 122.500,--

12,25 kW a f 1900,-- = f 23.300,--

+
10 kW a f 1900,--

Schakelvelden:

10 kV 450 ~A 13 velden a f 15.000,--

3 kV 150 ~A 25 velden a f 12.000,--

380 V 30 MVA 5 velden a f 3.000,--
(+ 1000 A )- nom

Totaal

= f 19.000,--

= f 195.000,--

= f 300.000,--

= f 15.000,--

f 674.800,--

1x

2x SMV.A.

1x

leen
voeding

3x 750KVA

380 V

Fig. 11: Opzet van het eigen-bedrijf met 10-3 -0,38 kV.



-32-

2 x.

a

Fig. 12: Opzet van bet eigen-bedrijf met 6 en 0,38 kV.

2x

b 380 V

l e en
vo eding

5x650KVA

De belastingsgraad van de transformatoren bij vollast is:

resp. ca. 50, 50, 30, 50, 50%~

Transformatoren:

investering

gekapitaliseerde verliezen:

3250 kVA a f 10,-- f 32.500,--

ij zerverliezen

koperverliezen

(0,5)2 2,6

(0,3)2 0,65

(l kW/MVA)

(5 kW/MVA)

5

5 +

3,25 kW a f 1900,-

3,5 kW a f 1900,-

f

f

6.200,--

6.700,--
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Schakelvelden:

6 kV 250 MVA : 28 velden a f 15.000,-- f 420.000,--

380 V 30 MVA : 7 velden a f 3.000,-- f 21.000,--
(+ 1000 A )- nom
10 velden a f 1.500,-- f 15.000,--
( tot 200 A )nom

Totaal f 501.400,--

Ret verschil tuseen de twee alternatieven is f 173.400,-- in het

voordeel van de 6 kV installatie. Rierbij is echter nog geen

rekening gehouden met de verschilkosten voor de motoren en de kabels.

Aangezien te weinig informatie over kabel en motorprijzen beschik

baar was, zijn deze verschilkosten niet exakt bepaald. Bij globale

schatting blijkt dat de kabelkosten in beide gevallen praktisch ge

lijk zijn. De kosten voor de motoren zullen enige tienduizenden guldens

verschillen ten gunste van de 10 kV installatie.

In ieder geval kan gesteld worden, dat de 6 kV installatie ten

minste f 150.000,-- goedkoper is als de 10 kV installatie. Daarbij

komt bovendien nog dat de goedkoopste installatie uit het oogpunt

van bedrijfsvoering te verkiezen is boven de andere; de 6 kV instal

latie is overzichtelijker van opzet. Riermede is nu de keuze definitief

bepaald op een drie-wikkelings e.b. transformator met twee 6 kV rails

en een gesektioneerde,laagspanningsrail.

Voor het volledige e.b. schema wordt verwezen naar hoofdstuk 8.
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6. HET KORSTLUITVERMOGEN AAN DE E.B. RAIL.

Wanneer aan een van de 6 kV rails een drie-fasen sluiting ontstaat,

zal door de generator en het net, afhankelijk van de kortsluitreak

tanties van generator, machinetransformator en e.b. transformator,

een bepaalde kortsluitstroom geleverd worden. Deze stroom bestaat

uit een symmetrisch gedeelte en daarop gesuperponeerdeen wegdempend

gelijkstroomlid, welk laatste afhankelijk is van het moment waarop

de storing ontstaat. De maximale asymmetrie treedt op wanneer de

sluiting inzet bij spanningsnuldoorgang. (fig. ]3).

t (ms)

Fig. 13: De kortsluitstroom van generator en net bij maximale

asynnnetrie.

Bij een e.b. installatie, waarin de verbindingen relatief kort zijn,

en dus de demping gering is, mag men aannemen dat de waarde van de

eerste stroom-top bij maximale asymmetrie, ],8 12 leff bedraagt,

waarin leff de waarde is van de effektieve symmetrische kortsluit

stroom.
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Dit komt overeen met een dempingstijdkonstante van het gelijkstroom

lid van 45 ms.

In verband met de kortsluitstroom, worden aan de schakelaars de

volgende twee eisen gesteld:

- Op de eerste plaats moet de schakelaar in staat z~Jn de symmetrische

kortsluitstroom te verbreken na een bepaalde tijd, waarbij een

zekere asymmetrie toegestaan is (b.v. 30%).

Bij dit ontwerp is de uitschakeltijd gesteld op ISO ms.

- Op de tweede plaats moet de schakelaar de maximale waarde van de

asymmetrische kortsluitstroom kunnen verdragen, wanneer ze in

schakelt op een kortsluiting.

De te onderbreken stroom wordt normaal gegeven in MVA's afschakelver

mogen (u.13 I eff). De toegestane maximale a,symmetrische top bedraagt

normaliter, in verband met voorgaande, I,~ 12 I eff ( = 2,55 * I eff).

Naast het kortsluitvermogen dat de generator en het net invoeden op

een kortsluiting aan de e.b. rail, moet ook rekening gehouden worden

met het door de induktie-motoren gegenereerde kortsluitvermogell.

Op het moment van de kortsluiting omvat de rotor van een induktie

motor een bepaalde flux. Deze flux induceert in de (kortgesloten)

statorwindingen een wisselspanning welke een kortsluitstroom levert

aan de sluiting.

Tengevolge van het wegdempen van die rotorflux zal ook de stator wis

selstroom wegdempen. De tijdkonstante is voor een 1000 kW motor,

ongeveer 75 roB. Afhankelijk van het tijdstip waarop de driefasen

sluiting ontstaat, zal er ook een gelijkstroomlid optreden.

Wanneer de sluiting ontstaat bij spanningsnuldoorgang is de begin

waarde van het gelijkstroomlid gelijk aan de beginwaarde van de

positieve omhullende van de symmetrische kortsluitstroom. De

gelijkstroom-tijdkonstante bedraagt voor dezelfde 1000 kW motor

ongeveer lOa ms, ze is dus groter als de wisselstroomtijd-konstante.

Het gevolg hiervan is dat de gegenereerde kortsluitstroom geen nul

doorgang heeft. Dit is het geval voor alle grote induktiemotoren

vanaf ongeveer 200 kW; zie ook fig. 15b.

Tengevolge van het wegdempen van de symmetrische komponent is de

verhouding tussen de effektieve symmetrische kortsluitstroom bij

afschakelen en de maximale asymmetrische waarde, veel groter dan

de eerder genoemde faktor 2,55.
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om deze reden is in installaties met een grote gekoncentreerde

induktiemotoren-belasting, zoals ook de e.b. installatie, niet het

afschakelvermogen, maar de maximale asymmetrische top bepalend

voor de keuze van de schakelaars.

2

terns

Fig. 14: De gegenereerde kortsluitstroom van een 1000 kW induktie

motor, bij maximale asymmetrie.

De gegenereerde kortsluitstroom van de induktiemotor-en zal berekend

worden met behulp van de benaderende methode welke door Cooper,

Maclean en Williams is aangegeven*).

De omhullende van de symmetrische komponent is:

I • + /2E
Ks - X st

Het gelijkstroomlid

fiEIv .. .e;
~ Xst

• e; -

is:

t
Ta

t
Td

*)Cooper, MacLean, Williams; Application of testresults to the
calculation of short circuit levels in large industrial systems
with concentrated inductionmotor loads. Proc. lEE. Vol. 116 no. 11
November 1969, bIz. 1900-1906.
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waarin:

E - eff. waarde van de fase-nulspanning

X = totale lekreaktantie van de motor bij aanloop op vollest

stator weerstand.

rotorweerstand bij synchroon-toerental.

T •d

T =a

spanning,
Xst
27Tfr2

met r 2 =

Xst
27T '·fr 1

met r t =

vanuit stilstand.

wisselstroom-tijd-konstante.

gelijkstroom-tijd-konstante

De waarden van Xst ' Td en Ta zijn door de auteurs voor een groot

aantal motoren gemeten.

Het verband tussen de drie grootheden en het asvermogen van de
i

motoren is door hen in grafiek gezet. Bij de berekening van het

kortsluitvermogen wordt gebruik gemaakt van deze grafieken voor

motoren met een toerental van 1500 omw/min, (fig. Isa en Isb).

Een groep motoren kan a.v. door een equiJalente motor worden ver

vangen:

X'
eq n

L Y
1 n

met Y =n X ,
st,n

T ' -eq

n
L
1

P T
n n

-n-- met
L p
1 n

p
n = asvermogen van motor n.

n
pI = L P

eq 1 n

Wanneer zich tussen de motorengroep en de drie-fasensluiting een

transformator bevindt met een reaktantie ~ krijgt men:

X" = (X' + XT
)eq eq

X"
Til • T' (~)eq eq X'eq
p" = pI

eq eq
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In fig. 16 is het eigen-bedrijf schematisch weergegeven, voor zover

het van belang is voor de berekening van het kortsluitvermogen.

AIle reaktanties zijn gegeven in p.u. op basis van 25 MVA. De

motoren welke bij vollast bedrijf(met elektrische voedingspompen)

zijn ingeschakeld, werden reeds in tabel 2 gegeven. Voor de niet

expliciet vermelde laagspanningsmotoren is aangenomen dat er bij

Yollast bedrijf 20 zijn, van gemiddeld 25 kW. De belasting van

laagspanningsrail c is verwaarloosd.

De kortsluitstroom wordt berekend voor het geval dat er een drie

fasen-sluiting onstaat op rail A.

Met behulp van de formules kan het schema als voIgt gereduceerd

worden:

eg. laagspannings motor op rail c P = 600 kW

x = 7,28p.ust
T

d = 46 ms

T = 33 ms
a

getransformeerd naar 6 kV rail B: P = 600 kW

Xst 8,05p.u.

Td = 51 ms

T 36 msa

eq. hoogspanningsmotor op rail B P 8250 kW

Xst = 0,49 p.u.

Td = 94 ms

T = 164 msa

De kortsluitreaktantie tussen de twee sekundaire wikkelingen van de

e.b. transformator, is gesteld op 20% (basis 25 MVA). Dan geldt

voor de eq. hoogspanningsmotor op rail B, getransformeerd naar A:

P = 8250 kW

X = 0,69 p.u.

T
d

132 ms

T 231 msa



6KV

~4375 MVA
( 0.006 P.uJ

P( kW) : 170
X(p.u.) 23
Td ems) 50
Ta (ms): 46

150 400
25,5 10
48 b1

43 &.9

800
5

72
95

2000
2

90
1S0

4300
O,g5
110
21S

525
9,05

1.9
36

600
8.05

S1
36'

4300
0.95
110
215

2000
2

9 a
150

800
5

72
95

400
10
61
69

150
25,5
48
43

13QO KVA
4 010

XT : 0,77 p.u.

•
~-I

38 V

P(KWl 100 75 25 25 75 1 00
X(p.u.) 46 60 165 165 60 46
Td(ms) 55 51 36 36 51 55
Ta (m s) 46 39 20 20 39 46

( 2 x ) (1 x ) (10 x) (10 x ) (2 x ) (2 x )

FIG:16: HET VERVANGINGS-SCHEMA VAN HET E.B. au VGLLAST.M.B.T.HET DOOR DE MOTOREN GELEVEROE KORTSLUIT
VERMOGEN.
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eq. laagspanningsmotor op rail a p = 525 kW

x •at
Td =
T =a

8,28p.u.

45 ms

33 ms

49 ms

36 ms=
=

P = 525 kW

9,05p.u.

getransformeerd naar rail A

eq. hoogspanningsmotor op rail A
(exclusief de bijdrage van

P
railB)X

st
T

d
Ta

= 8345 kW

= O,49p.u.

= 93 ms

163 ms.

Bij 6 kV geldt:

X 36/25.p.u.

Schematisch wordt de situatie als aangegeven in fig. 17.

Bij een sluiting op rail A wordt de spanning in het fiktieve ster-

d b f 0,1 0 7 Upunt van e e. • trans ormator: --- ~, •1,4 . lllDIl

0.1 a
~J

"0°.49

B

Fig. 17: De kortsluitstroom bij een 3 f. korcsluiting op rail A.



-43-

De beginwaarde van de door de motoren op rail B gegenereerde kort

sluitstroom, wordt bepaald door de spanningsdaling op rail B, dus

0,3 Un

Beginwaarde van de omhullende van de symmetrische kort

sluitstroom van de motoren op rail B:

I Ks ( t • 0) = 0,3. 1:2 •

Ie. asymmetrische top:

6

13

1
-~-=3~6 = 1,73 kAtop0,59. 25

_ 0,01 _ 0,01

I (0,01) = 1,73 ( £ 0,231 + £ 0,132) = 3,26 kA
top top

Beginwaarde van de omhullende van de symmetrische kortsluitstroom

van de motoren op rail A:

6
I ks ( t • 0) • 12 .

13

Ie. as~etrische top:

36
0,49. E

= 6,94 kAtop

I (0,01)top •

_ 0,01 0,01

6,94 ( £ 0,163 + £ 0,093 ) = 12,76 kAtop

Door het net en generator geleverde symmetrische kortsluitstroom:

6

13
17,18 kAeff .

Ie. asymmetrische top (0,01 s):

I (0,01)· 1,8 12top 17,18 • 43,74 kAtop

De totale asymmetrische top van de kortsluitstroom bij 3 fasen

sluiting op rail A:

I • 43,74 + 12,76 + 3,26 = 60 kAtop top
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Voor de toe te passen 250 MVA schakelaars is de toegestane asymmetrische

top:

I top
250 ~= ---. 1,8 Y2 =
613

61 kAtop

'waarmee is aangetoond dat schakelaars van 250 MVA voldoen.

Ret te onderbreken symmetrische kortsluitvermogen na 0,15 sek.

bedraagt:

1
(17,18 + E:

12.6,94

U, t5-
0,093 ...

12..1,73

0,15
6,132

E: ) 6 13 = 193 MVA

In fig. 18 is het verloop van de totale kortsluitstroom gegeven.
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7. DE S.E.P.-EISEN VOOR HET EIGEN-BEDRIJF.

Als eerste eis is gesteld dat de eenheid gedurende maximaal 1 uur

vol-vermogen moet kunnen leveren, en in bedrijf gesteld kunnen worden,

bij een netspanning van 85% en een frekwentie van 48,5 Hz.

Onderzocht zal worden welke waarde de e.b. spanning krijgt in de ge

noemde situatie, bij vollast van het eigen-bedrijf met elektrische

voedingspompen.

In fig. 19 is het generator-diagram getekend, gezien vanuit de hoog

spanningsklemmen van de machine-transformator. Uit fig. 3 (hoofdstuk 3)

voigt dat bij nominaal bedrijf en nominale spanning aan de hoogspanningsklemmen

van de transformator geldt:

MVAnet = 0,934 p.u. (van MVA generator)

cos¢ t = 0,856
ne

dus

I = 0,8 p.u.
w

I w.l. = 0,48 p.u.

en met

x =

I.X =
w

I X =w.l.

Xd + X f = 2,2p + 0,12 = 2,32 p.u.gen. trans.
1,85 p.u.

1,12 p.u.

De inwendige generatorspanning gezien vanuit het net ~p is dan:

~p = 2,82 p.u.

coso = 0,75

Wanneer de spanning in het net daalt tot 85% van de nominale wa~rde,

en het vermogen blijft konstant, dan wordt de Wattstroom groter:

I =
w

0,8
0,85

0,94 p.u.

De frekwentiedaling tot 48,5 Hz heeft als gevolg dat de synchrone

reaktantie kleiner wordt:

X' =
48,5

50 • 2,32 = 2,25 p.u.
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Een verlaagde netspanning wordt veroorzaakt door een gebrek aan blind

vermogen, de bekrachtigingsstroom van de generator zal dus door de

spannings-regulateur verhoogd worden. Aangenomen wordt dat een over

bekrachtiging van 10% gedurende een uur door de fabrikant is toegestaan.

De inwendige generatorspanning tp' wordt dan:

tp' .. 3,10 p.u.

en met

I X' .. 2,12 p.u. volgt:
w

I X' .. 1,41 p.u.
w.l.

of

I ..
w·l.
III ..
cos¢

0,63 p.u.

1,13 p.u.

0,83

De klemspanning van de generator wordt:

tg .. (t + I X-' + j I X ') 1
n w.l -1 w T overzetverhouding m.tr.

waarin:

JC.r'" 0,12.
48,5

50 -O,116p.u.

tg .. (0,85 + 0,63 • 0,116 + j 0,94. 0,116) 1.06 0,88 p.u.

Deze waarde ligt buiten het normale vollastwerkgebied van de generator.

Het moet aan het oordeel van de generator-fabrikant worden overgelaten

of deze situatie gedurende een uur kan worden toegestaan.

De e.b. spanning kan op dezelfde wijze als in 4.4. berekend worden:

P .. 15,6 MW

Q ~ 9,7 MVar
75 II.

Zm" 15,6 I I J
25
9,7

.. 1,16 + j 0,72 p.u.

in verband met verlaagde frekwentie:

z .. 48,5 ( 1,16 + j 0,72)
m 50

48,5 ° 07ZT -"""50 '

= 1,12+jO,70p.u.

= j 0·,068 p.u.
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de eigen-bedrijf spanning ~eb wordt:

Z
~ .. ~ r mi. overzetverhouding e.b. tr.
eb gen. Zm + ZT

_ I 1, 12 + j 0,70
- 0,88 1,12 + j 0,70 + j 0,068 'I. 1,05 .. 0,90 p.u.

De regeltrap van de e.b. transformator heeft een bereik van ~ 10%, zodat

gedurende deze storing de e.b. spanning vrijwel op de nomonale waarde

geregeld kan worden.

Tengevolge van de verlaagde frekwentie zal de door de motoren opgenomen

stroom iets groter worden en weI Om twee redenen:

- door het verlaagde toerental wordt de magnetisatie stroom 3% hoger.

- omdat het toerental daalt zullen de motoren een groter koppel moeten

opbrengen om het zelfde vermogen te kunnen leveren, waarbij is

verondersteld, dat de regel-organen van de werktuigen voldoende

reserve hebben, m.a.w. dat ze bij nominaal toerental niet geheel zijn

uitgeregeld. De slip t.o.v. het verlaagde synchrone toerental wordt

daarom groter en dus ook de opgenomen stroom.

Deze invloed blijkt echter slechts enige procenten te bedragen, hetgeen

toelaatbaar is.

De tweede eis luidt: Bij een maximaal 5 minuten durende situatie waar

bij de netspanning 70% bedraagt en de frekwentie 47,5 Hz, moet de een

aeid in bedrijf blijven, echter niet noodzakelijk met vol vermogen.

Zolang men niet beschikt over een opgave door de turbine-resp. generator

fabrikant omtrent het bij dit lagere toerental, toegestane vermogen,

overbekrachtiging e.d. kan de e.b. spanning tijdens deze storing niet

berekend worden. WeI kan het volgende worden opgemerkt:

Bij deze betrekkelijk kort durende storing kan men geen hulp verwachten

van de regelbaarheid van de e.b. transformator.

De e.b. spanning zal in ieder geval hoger zijn d~ll 70%. Omdat het

koppel van de motoren evenredig met het kwadraat van de spanning is, en

het kipkoppel van de toegepaste motoren in het e.b. groter dan 200% is,

zullen de motoren zeker in bedrijf blijven. In fig. 20 zijn de koppel

toerenkromme van de motoren bij 70% spanning en 47,5 Hz alsmede de
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kwadratische koppeltoerenkromme van de pompen en ventilatoren getekend.

Uit deze grafiek blijkt dat het in bedrijf blijven van de motoren verzekerd

is, zelfs na de korrektie dat de regelorganen van de aangedreven werk

tuigen een frekwentiedaling van 3% kunnen bij-regelen.

Tenslotte wordt als 3e eis gesteld, dat na een spanningsonderbreking

van 3 sek. in het net, de e.b. motoren weer moeten aanlopen als de

netspanning terugkomt op nominale waarde en 50 Hz.

In hoofdstuk 4.4. is reeds berekend dat de spanningsdaling in het e.b.

bij aanlopen van de motoren, nadat zij 3 sek. spanningsloos zijn ge

weest, 18% bedraagt t.o.v. de nominale e.b.-spanning v66r de storing.

Bij een spanning van 82% zullen de motoren gemakkelijk aanlopen.

De aanlooptijdsduur is dan ongeveer 75% lager dan die bij nominale

spanning. Er zijn bovendien een aantal faktoren welke de aanlooptijd

gunstig beinvloeden:

- wanneer de netspanning nul wordt, d.w.z. er is een kortsluiting in

het net, dan levert de generator een kortsluitstroom. Deze kort

sluitstroom geeft over de machine-transformator een restspanning,

zodat de e.b. motoren niet de volle 3 sek. geheel spanningsloos

zullen zijn en daardoor dan ook minder in toeren zullen dalen, een

geringere aanloopstroom zullen hebben en derhalve een geringere

spanningsdaling veroorzaken bij terugkeer van de (nominale) net

spanning.

- Tijdens het aanlopen van de machines wordt de stroom kleiner.

De aanlooptijd is dus korter dan die berekend bij een konstante

spanning van 82%.

- Verder geldt nog, datgene wat reeds in hoofdstuk 4.4. is opgemerkt

over de regelbaarheid van de werktuigen.

Een direkt gevolg van de laatst genoemde eis, is dat alle e.b. motoren in

geschakeld moeten blijven wanneer de e.b. spanning diep daalt. Dit

betekent voor de motorschakelaars, voor zover zij op afstand bediend

worden, dat zij ofwel een gelijkstroom-inschakelspoel moeten hebben,

ofwel een wisselstroom- inschakelspoel meteen mechanische vergrendeling,

en een uitschakelspoel.
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8. VERDELING VAN RET EIGEN.~BEDRIJF.

Vitgaande van de resultaten van de voorgaande hoofdstukken

kan nu een voorstel gedaan worden over de definitieve opzet

van het eigen-bedrijf van de beschouwde 300 MW opwek-eenheid.

Ret elektrische verdeelschema is gegeven in fig. 21.

Ret eigen-bedrijf wordt gevoed door een regelbare driewikkelings

transformator, welke is aangesloten aan de klemmen van de generator.

Om te kunnen volstaan met een trappenregelaar (~ 10%) zal de

transformator aan de primaire zijde geregeld worden. Vit konstruktie

overwegingen zal dan bij voorkeur de primaire wikkeling in ster

worden geschakeld. De secundaire ~ikkelingen kunnen ofweI beide in

ster worden geschakeld of een in ster en de andere in driehoek

(twee driehoekswikkelingen geeft konstruktieve moeilijkheden).

Ret laatste biedt echter geen enkel voordeel, zodat voorgesteld

wordt aIle wikkelingen van de e.b. transformator in ster uit te voeren.

De sterpunten worden niet geaard.

De eigen-bedrijf-transformator:

vermogen

kortsluitreaktantie

overzetverhouding

schake ling

12,5 t 12,5 MVA

7 + 0,35%

20 kV + 10% / 6)3 kV.

A/;..,A

Als e.b. spanningen worden 6000 en 380 V toegepast. AIle motoren

van 150 kW of groter, worden op 6 kV aangesloten, de motoren die

kleiner zijn op de laagspanning.

De hoogspanningsverdeling bestaat uit twee, onderling gescheiden

railsystemen van ieder 15 velden, bij normaal bedrijf gevoed door

de e.b. transformator. Voor het starten van de eenheid en tijdens

storingen, kunnen beide railsystemen worden overgeschakeld op een

reserve-voeding· De e.b. belasting is zo gelijk mogelijk over de

twee 6 kV rails verdeeld, met dien verstande dat voor al1e werktuigen

welke dubbel in het eigen-bedrijf voorkomen, er een uit rail A en

een uit rail B wordt gevoed.

De toe te passen 6 kV schakelaars moeten geschikt zijn voor het

onderbreken van een kortsluitvermogen van 250 MVA.
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De laagspanning9-hoofdverdeelbatterij is uit drie delen a, b en c

opgebouwd, die bij normaal bedrijf niet met elkaar zijn gekoppeld.

De rails a en b worden ieder gevoed uit twee parallel geschakelde

transformatoren, welke respektievelijk op de hoogspanningsrail A en B

zijn aangesloten. Ret vermogen van de laagspanningstransformatoren

is 650 kVA, de kortsluitspanning 4%.

De laagspanningsbelasting van het e.b. wordt op dezelfde manier als

bij de hoogspanningsmotoren, gelijk over de twee rails a en b ver

deeld. Over het algemeen zullen de laagspanningsmotoren van 50 kW.

en groter direkt op de hoofdlaagspanningsbatterijworden aangesloten.

De kleinere motoren, waarover bij het opstellen van dit rapport on

voldoende informatie aanwezig was betreffende het aantal, het ver

mogen en de plaats in de centrale, zullen veelal uit hulpverdeel

kasten gevoed worden, welke op hun beurt zijn aangesloten op de

hoofdbatterij.

De laagspanningsrail c ~s bedoeld voor de z.g. veilig gestelde

voeding. Rij wordt bij normaal bedrijf gevoed door een vijfde

laagspannings e.b. transformator van eveneens 650 kVA, welke naar

keuze op de 6 kV rail A of B geschakeld kan worden. Ingeval van

storing aan een der laagspanningstransformatoren, kan eventueel rail c

met a of b parallel geschakeld worden. In verband met het toegestane

kortsluitvermogen op de laagspanningsrail mogen echter nooit meer

dan twee transformatoren parallel worden geschakeld.

De z.g. prioriteitsbelastingen zoals de noodverlichting, de torn

motor, hulp-oliepompen e.d., worden aangesloten op de veilig-gestelde

rail V. Rail V wordt bij normaal bedrijf gevoed uit rail c, en bij

storingen waarbij rail c spanningsloos wordt, uit een klein diesel

aggregaat. De schakelaars naar de twee mogelijke voedingen moeten

onderling zijn vergrendeld.

De gelijkstroom-voorziening van de centrale wordt ook uit rail V

gevoed. Voor de meet- en regelapparatuur, waarvoor eok een kortstondige

spanningsdaling ontoelaatbaar is, is een roterende omvormer ge

projekteerd, welke uit rail V en uit de gelijkstroomrail wordt gevoed.
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De ruimtelijke verdeling van de e.b. installatie in de centrale

wordt in de praktijk hoofdzakelijk bepaald door de bouwkundige

opzet van het ketelhuis. de machinezaal en de pompenruimte. Een

zeer gebruikelijke bouwvorm is in fig. 22, schematisch weergegeven.

Het blijkt dat veelal onder de stoomwacht, in de lengterichting

van de machine, voldoende ruimte is om de e.b. schakelinstallaties

te plaatsen (gearceerde ruimte).

Het benodigde oppervlak voor een veld van een 6 kV verdeelbatterij

is ongeveer 1 x 2,5 m. Rekeninghoudend met voldoende "bewe~ingsruimte"

zal dan voor beide 6 kV rails, met ieder 15 velden, een ruimte nodig

zijn van ~ 20 x 7 m. Gezien de lengte van de machinezaal zal het

dan waarschijnlijk mogelijk zijn de beide 6 kV railsystemen in elkaars

verlengde te plaatsen. In verband met brand en explosiegevaar. is

het zeer gewenst om de twee 6 kV batterijen in aparte ruimtes te

plaatsen.

De vijf laagspanningstransformatoren en de laagspanningshoofdverdeel

batterij worden liefst zo dicht mogelijk bij de 6 kV ruimten ge

plaatst. In verband met brandgevaar mogen de transformatoren,welke

binnen worden opgesteld, niet oliegekoeld zijn.
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i

I ~

-57-

9. VOORSTEL VOOR DE BEVEILIGINGEN ENVERGRENDELINGEN IN HET EIGEN-BEDRIJF.

Het beveiligingsschema van het e.b. is weergegeven in fig. 23.

De e.b. transformator heeft normaal een Buchholz en een differentiaal

beveiliging. Bovendien is hij opgenomen in de4-punts-differentiaal

beveiliging van generator. machinetransformator en de e.b. trans

formator samen. welke meestal als reserve (back-up) wordt toegepast.

Een railsluiting aan een der 6 kV rails moet gedetecteerd worden door

het maximaal-relais (MSA resp MSB) in de voeding uit de e.b. trans

formator naar de betreffende 6 kV rail.Om~at er geen back-up mogelijk
I

is voor deze maximaal beveiliging. wordt se dubbel uitgevoerd (M~A en M;B)

met twee geheel onafhankelijke systemen en een dubbele uitschakel-

spoel op de schakelaars.

Daar het kortsluitvermogen aan de 6 kV rails slechts 180 MVA bedraagt.

tegen een generatorvermogen van 375 MVA nominaal. zal de generator

beveiliging niet als reserve kunnen dieneh iin geval dat de kortsluiting

door b.v. een defekte schakelaar niet wordt uitgeschakeld.

Daarom is ook nog een maximaal beveiliging geprojekteerd aan de primaire

zijde van de e.b. transformator (M ). Wanneer deze aanspreekt. moet
p

de eenheid direkt worden ui~geschakeld en afgeregeld.

Teneinde een redelijke staffeling te kunnen toepassen. wordt geiacht

aan maximaal-relais van het onafhankelijke stroom-tijd-type.

De stroom-instelling van MSA en MSB resp. M~A en M~B moet zodanig zijn

dat deze relais niet aanspreken op de aanloopstroom van aIle motoren

op 3ail A resp. op rail B. na een drie seconde durende spannings-onder

breking bij vollast-bedrijf.

Uit de resultaten van hoofdstuk 4.4 blijkt dat deze aanloopstroom ongeveer

t . 69. I '" 3.3 kA bedraagt. De korts'lui t s troom bij een
613

railsluiting isd~ = 17.3 kAt zodat een juiste instelling goed

mogelijk is.
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Ook de inste11ing van re1ais M 1igt in een ruim gebied (2 - 5,2 kA).p

De 1aagspannings-transformatoren (T)t/m TS) welke binnen in de

centrale zu11en worden opgeste1d, zu11en in verband met brandgevaar

stikstof-gekoe1d zijn. In dit geva1 is toepassing van een Buchho1z

re1ais onmoge1ijk voor deze transformatoren. We1 wordt er een diffe

rentiaa1-bevei1iging voorgeste1d voer T) tim TS (D) tim DS)

De 1aagspanningsbatterij (rail a, b en c) za1 ook met maximaa1-re1ais

worden bevei1igd (Mi tim MS). Wanneer deze re1ais aan de 6 kV zijde

van de 1aagspanningstransformatoren worden gep1aatst, kunnen ze tevens

fungeren a1s back-up voor de differentiaa1 bevei1iging van die trans for

matoren. Er is echter een moei1ijkheid, n1. een rai1s1uiting op 1aag

spanningsrai1 a of b veroorzaakt een korts1uitstroom aan de 6 kV rail

van 2,6 kA. Deze stroom is k1einer dan de genoemde aan1oopstroom van

de motoren op die 6 kV rail (3,3 kA). De maximaa1 re1ais M
SA

en MSB
resp. M~A en M~B zu11en dus niet aanspreken op een korts1uiting in

de 1aagspanningsbatterij en kunnen daarom geen back-up vormen voor

Mj tim MS. Om die reden wordt voorgeste1d om ook aan de secundaire

zijde van de 1aagspannings-transformatoren een maximaa1 re1ais te

p1aatsen (M~ tim MS)' zodat dan toch een reserve aanwezig is.

De motoren krijgen een thermische bevei1iging tegen overbe1asting,

gecombineerd met een maximaa1 element.

Voor motoren vanaf ~ 50 kW wordt gedacht aan een thermische re1ais

met moment-uitschake1ing, aanges10ten via een stroom-transformator.

Voor motoren k1einer dan ~ 50 kW kan men kiezen uit twee moge1ijkheden:

a) Toepassen van een schake1aar met thermisch uitschake1e1ement en een

sme1tvei1igheid voor moment-uitschake1ing.

of

b) toepassen van z.g. stroom-begrenzende schake1aars; dit zijn schake1aars

welke direkt uitschake1en ()e periode) wanneer de stroom sneller

stijgt dan is toegestaan. Ook hier is een thermisch element aanwezig

voor bevei1iging tegen overbe1asting.

Voor de k1eine 1aagspanningsbatterijen welke op de hoofd-1aagspanning

batterij zijn aanges1oten, wordt deze1fde bevei1iging voorgeste1d a1s

voor de k1eine motoren.
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De volgende belangrijke vergrendelingen kunnen genoemd worden:

- omdat het ongewenst is dat de twee 6 kV hoofdrails direkt met

elkaar gekoppeld zijn, mogen de schakelaars S3A en S3B nooit beide

zijn ingeschakeld. •

~B

Fig. 24: Vergrendelingen in het eigen-bedrijf.

- In verband met het toegestane;kortsluitvermogen op de laagspannings

rail mogen er nooit meer dan twee laagspannings-transformatoren parallel
i

geschakeld zijn. Dit betekent dat S slechts dan gesloten mag worden,ac
wanneer 6f Sla 6f SZa 6f S3c en bovendien Sbc geopend zijn.

Schakelaar Sbc mag slechts dan worden gesloten wanneer 6f S3C 6f S4b

6f SSb en bovendien Sac' geopend zijn.
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- De schakelaars SA en SRA (reserve voedi~g voor rail A,) resp. SB

en SRB (reserve voeding voor rail B), zijn eveneens onderling ver

grendeld door de snelomschakelinstallatie (snelle "pin'g-pong"

(zie 9.3.).

- De schakelaars SVC en SVD moeten ook onderling vergrendeld zijn

omdat het dieselaggregaat slechts voldoende is voor de voeding

van de belasting op rail V.

Zowel bij het in bedrijf stellen van de eenheid, als bij een

storing in generator, machine-transformator of e.b. transformator,

is het bij de gekozen opzet (e.b. transformator aan de klemmen van

de generator), noodzakelijk om het eigen bedrijf tijdelijk uit een

andere bron te voeden. De leenspanning kan op verschillende manieren

betrokken worden:van de e.b. transformator van een andere eenheid,

van een reserve transformator aan de'hoogspanningsrail

of van een noodaggregaat (gasturbine) , mede afhankelijk van de plaat

selijke situatie. In dit rapport zal hier niet verder op worden in

gegaan, aIleen is verondersteld dat de leenspanning voor beide 6 kV

rails van een hulprail wordt betrokken.

De overschakeling van het e.b. van de hulpvoeding naar de e.b·. trans

formator, vindt normaliter plaats, waneer de generator reeds met het

net is gekoppeld en enig vermogen levert. In dat geval worden de fase

en de frekwentie van de secundaire spanning van de e.b. transformator

geheel door de net-spanning bepaald. Ook de frekwentie en de fase van

de leenspanning kunnen niet geregeld worden, zodat het onmogelijk is

om de twee spanningen te synchroniseren. Voor het omschakelen van de

e.b. voeding moet men dan gebruik maken van een z.g. "ping-pong":

dit betekent, dat de hoofdvoeding pas dan wordt ingeschakeld wanneer

de verbinding met de hulpvoeding reeds verbroken is. Bij een storing

in e.b. transformator, generator of machine-transformator gebeurt

het omgekeerde.

In principe kan men volgens twee methoden te werk gaan:
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a) de langzame p~ng-pomg : nadat de noodvoeding is afgeschakeld, wordt

de door de motoren gegenereerde restspanning gemeten. Pas als deze

restspanning praktisch geheel is weggedempt, wordt de hoofdvoeding

ingeschakeld.

b) snelle ping-pong : de fase van de door de motoren gegenereerde

spanning wordt vergeleken met die van de hoofdvoeding. Inschakeling

van de hoofdvoeding heeft plaats, zo gauw het fase-verschil praktisch

nul is.

Bij de moderne grote opwek·eenheden, wordt de vereiste omschakeltijd

van een langzame ping-pong door het grote motorvermogen, ontoelaatbaar

groot, zodat vrijwel algemeen de snelle ping-pong wordt toegepast.

*)Een zeer snelle omschakelmethode is de volgende : het faseverschil

tussen de twee te vergelijken spanningen wordt reeds gemeten voordat

de eerste schakelaar geopend wordt. Op het moment dat het faseverschil

nul is, krijgen de beide schakelaars gelijktijdig een uitschakel resp.

inschakel-bevel. De omschakeltijd wordt bepaald door het verschil

tussen de uitschakel- en de inschakel-tijd van de toegepaste schakelaars.

De moderne snelle durklucht-schakelaars hebben een inschakeltijd

van 70 a 100 ms en een uitschakeltijd van 40 a 60 ms.

Er kunnen dus zeer korte omschakeltijden van 20 a 60 ms bereikt worden

(I a 3 perioden).

Vrijwel aIle motoren in het eigen-bedrijf zullen normaal op afstand

bediend worden. In verband met eventuele onderhoudswerkzaamheden aan

de motor of het aangedreven werktuig moet het echter ook mogelijk zijn

om de motor ter plaatse te kunnen bedienen. Bovendien moet uit veilig

heidsoverwegingen tevens de afstandbediening uitgeschakeld kunnen worden,

ter plaatse van de motor. Dit kan men b.v. bereiken door in het circuit

van de motorschakelaar, een z.g. noodwerkschakelaar op te nemen, welke

zich in de direkte omgeving van de motor bevindt. Veelal kan deze nood

werkschakelaar bovendien met een slot worden vergrendeld.

*) A. Hartmann: Neue Gesichtspunkte fur die Schnellumschaltung, van
Eigenbedarfs anlagen in Kraftwerken.
B.B.C. Nachrichten (Mannheim) Oktober 1963 S. 475-482.
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