S T UD IE R AP P O RT

Studie met betrekking tot
het gebruik van HVDC
voor de Ventilus corridor
Het voorliggende technische rapport beschrijft de resultaten en besluiten
van de studie naar een potentiele toepassing van de HVDC-technologie
in de specifieke situatie van de Ventilus corridor.
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Lijst van Acroniemen
AC

Alternating Current (Wisselstroom)

HVAC

High Voltage Alternating Current

DC

Direct Current (Gelijkstroom)

HVDC

High Voltage Direct Current

LCC

Line Commutated Converter

VSC

Voltage Source Converter

EMT

Electro-magnetic transients

PSCADTM

Power Systems Computer Aided Design

PE

Power Electronics (Vermogen-elektronica)

RAS

Remedial Action scheme

SCR

Short Circuit Ratio

MIESCR

Multi-Infeed Short Circuit Ratio
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Inleiding
Context
In het kader van de technologie keuze voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Ventilus, worden verschillende opties
bestudeerd. Ter voorbereiding van de startnota van het GRUP Ventilus werden twee analyses gemaakt die mogelijke
technologieën voor de te realiseren hoogspanningsverbinding onderzoeken. Deze studies liepen parallel en hadden
hetzelfde doel: het beoordelen van de verschillende technologieën (bestaand en in ontwikkeling) op hun relevantie
voor de toekomstige elektriciteitsverbindingen Ventilus en Boucle du Hainaut. Beide analyses werden als bijlage aan
de startnota toegevoegd.

1.

Een “Technologiestudie” werd opgesteld door experten van Elia. Dit gebeurde op basis van informatie van
ENTSO-E (de Europese vereniging van transmissienetbeheerders), Cigré (de wereldwijde sectororganisatie
voor elektrische systemen) en een aantal producenten van elektrische infrastructuur. Deze studie werd
besproken met een groep van zes Belgische academici uit 5 Belgische universiteiten 1 die in hun advies de
resultaten van de technologiestudie onderschrijven.

2.

Een studie “Elia Future Grid 2030 - Stevin-Avelgem and Avelgem-Center Power Corridor” werd door de
Britse
o

consultants

Mott

MacDonald

opgesteld.

Deze

studie

bestond

uit

twee

onderdelen:

De “Technology Review and Benchmarking Study” werd afgerond in december 2018. Deze
deelstudie bevat een uitgebreide, algemene toelichting over de verschillende mogelijke
technologieën voor het transport van grote vermogens over lange afstanden en een vooruitblik naar
de toekomst. Voor elk van de technologieën werd gezocht naar representatieve projecten,
voornamelijk in Europa en waar nodig wereldwijd. Daarnaast werd in de deelstudie een samenvatting
met de projectlengte, transportcapaciteit en gebruikte technologie opgenomen.

o

De “Comparison of Technology Options” werd afgerond in januari 2019. Deze deelstudie bevat
een beschrijving van de mogelijke technologieën, toegepast op de vereisten van Ventilus en een
vergelijking van de voor- en nadelen voor deze situatie.

Omdat heel veel vragen werden gesteld over de mogelijkheid om het project ondergronds te realiseren (zowel in
gelijkstroom als in wisselstroom), heeft het planteam dat verantwoordelijk is voor het GRUP Ventilus beslist om
voorafgaand aan de scopingnota een dubbelcheck te doen over de technologiekeuze. Het planteam zal de
dubbelcheck uitvoeren op basis van nieuwe studies die ze Elia zal opdragen (omwille van de specifieke gegevens van
het Belgische hoogspanningsnetwerk) en zal zich hiervoor inhoudelijk versterken met externe experten.

1

Academici betrokken bij de Technologiestudie waren: Ronnie Belmans en Dirk Van Hertem (KU Leuven & Energyville), Jan
Desmet (Universiteit Gent), Emmanuel De Jaeger (Université Catholique de Louvain), Pierre Henneaux Université Libre de
Bruxelles) en Francois Vallee (Université de Mons).
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Voor de uitvoering van deze dubbelcheck heeft het planteam aan Elia gevraagd om twee zaken op te leveren:

1.

Een 1ste bijkomende studie die is opgesteld door een internationaal studiebureau, met daarin de vraag of
een (ondergrondse) verbinding in gelijkstroom een redelijke oplossing is voor Ventilus met daarbij minstens
aandacht voor de technische uitdaging, de veiligheid van de netuitbating en verifiëren of zo’n oplossing al
elders in de wereld werd gerealiseerd.
Deze bijkomende studie over gelijkstroom werd uitgevoerd door Manitoba Hydro International Ltd en wordt
als bijlage bij dit rapport gevoegd [B1]. Waar de eerdere studies meer tot doel hadden om een algemeen
vergelijkend beeld weer te geven omtrent de technologische mogelijkheden, zijn de bijkomende studie en dit
rapport gericht op het specifieke geval Ventilus.

2.

Een 2de bijkomende studie te bezorgen over de redelijke maximale afstand dat Ventilus ondergronds kan
gebracht worden in wisselstroom met een veilige exploitatie. Deze studie moet nog opgeleverd worden.

Elia werd ook uitgenodigd om indien gewenst een beschrijvend rapport op te stellen in het Nederlands op basis van
de aanwezige kennis én de verschillende studies die intussen gemaakt werden, met desgevallend nog verwijzing naar
andere referenties. Op die manier zou dat rapport ook kunnen voorgelegd worden aan de externe experten van de
Vlaamse Overheid.
Deze nota is het beschrijvend rapport voor de verbinding in gelijkstroom. Het rapport start met een algemene
toelichting over HVDC-technologie. Daarna wordt de HVDC-technologie in meer detail bekeken. Vertrekkende van de
huidige beproefde toepassingen van de HVDC-technologie zullen de technologische uitdagingen voor HVDC in de
betrokken specifieke toepassing worden toegelicht. Deze uitdagingen worden tenslotte geëvalueerd in het licht van de
globale betrouwbaarheid waarbij de risico’s voor de Europese backbone in kaart worden gebracht.

Een gelijkaardig rapport zal ook worden opgesteld voor de ondergrondse verbinding in wisselstroom.

Elia heeft geprobeerd om in dit rapport een synthese te maken van de beschikbare feitelijkheden en is graag bereid
om hierover in dialoog te treden met het planteam op de wijze zoals het planteam bepaalt.
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HVDC-technologie en toepassingen
In dit hoofdstuk wordt eerst een korte algemene uitleg gegeven over de gelijkstroomtechnologie, voor een uitgebreide
toelichting wordt er verwezen naar de technologiestudie [R4]. Vervolgens worden de verschillende toepassingen van
HVDC besproken vanuit concrete voorbeelden.

HVDC versus AC
Bij wisselstroom verandert de stroom van richting volgens een bepaald ritme (frequentie). Hoe vaak dit binnen 1
seconde gebeurt, dat noem je de frequentie. In Europa wisselt de stroom 100 keer per seconde van richting en is de
frequentie dus 50 Hertz. Wisselstroom in grote systemen is driefasig. Dit betekent dat voor elk circuit 3 van elkaar
geïsoleerde geleiders worden aangelegd. Voor een bovengrondse verbinding van 6GW worden 2 circuits en dus 2 x 3
geleiders aangelegd. Het Europese (maar ook elders in de wereld) elektriciteitsnet is gebaseerd op wisselspanning.

Wisselstroom is niet stuurbaar en volgt de wetten van de fysica (elektriciteit volgt steeds de weg van de minste
weerstand) maar is ook, in een vermaasd net, in zekere mate zelfregelend in het geval van incidenten. Ze is flexibel
(transformatie naar lagere en hogere spanningen en schakelen in het kader van incident en onderhoud) en
toekomstgericht (aftakkingen zijn éénvoudig te realiseren door bv. de aanpassing of vervanging van een mast waarna
het koppelen van een nieuwe verbinding éénvoudig kan gebeuren).

De Europese elektrische backbone bestaat vandaag voor 98% uit bovengrondse verbindingen 380kV in wisselstroom.
Sinds de laatste 10 jaar zien we de opkomst van verbindingen in gelijkstroom binnen het Europese elektrische
netwerk. Een gelijkstroomverbinding werkt fundamenteel anders dan een wisselstroomverbinding. Bij gelijkstroom blijft
de elektrische stroom constant en gaat in één richting. De elektriciteit moet omgezet worden van gelijkstroom naar
wisselstroom om verbonden te worden met het Europese wisselstroomnet. Dit gebeurt via conversiestations. Figuur 1
toont dit principe waarbij een gelijkstroomverbinding wordt ingepast in het wisselstroomnet.

Figuur 1: Inpassing gelijkstroomverbinding in bestaand wisselstroomnet
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Conversiestation bij HDVC
Een conversiestation bestaat uit verschillende onderdelen zoals transformatoren, hoogspanningstoestellen,
koelinstallaties, controleruimtes en als belangrijkste onderdeel, de conversiehal zelf. In deze hal zijn zeer veel kleine
elementen of schakelaars ondergebracht, ook wel vermogen-elektronica genoemd. Deze elementen zijn het hart van
het conversiestation en zorgen voor de effectieve omzetting van wisselstroom naar gelijkstroom en omgekeerd.
Ze kunnen (en moeten) aangestuurd worden en zorgen ervoor dat de stroom die door de verbinding vloeit perfect kan
geregeld worden. Onderstaande figuur geeft de visualisatie van het conversiestation van Nemo Link weer met een
vermogen van 1.000MW en een oppervlakte van +/- 3ha

Figuur 2: Visualisatie van een conversiestation (Nemo Link - 1.000 MW)

De conversiestations en de vermogen-elektronica zijn echter de oorzaak van de complexiteit. Vertrekkende van de
basiscomponenten, de vermogen transistoren (IGBT) en condensatoren, worden meer dan 2000 modules
samengesteld en opgebouwd tot een geheel dat in staat is om de omvorming van wisselstroom naar gelijkstroom te
realiseren, dit werd gevisualiseerd in onderstaande figuur.
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Figuur 3: Opbouw conversiestation uit een groot aantal vermogen-elektronische componenten

Al deze vermogen-elektronische elementen moeten individueel aangestuurd worden door een regelsysteem. Elke
actie of reactie van de HVDC-verbinding op een mogelijke situatie in het elektriciteitsnet moet verwerkt worden in het
regelsysteem. Elke hapering, foute meting of ongekende situatie kan leiden tot een slechte werking van de gehele
verbinding. Dit regelsysteem is doorgaans zodanig ontworpen dat bij ongekende of onverwachte situaties automatisch
de beslissing genomen wordt om de volledige installatie af te schakelen, om de infrastructuur te beschermen.

De instellingen van dit regelmechanisme zijn sterk afhankelijk van de specifieke situatie en de fenomenen die kunnen
optreden, zelfs al voor enkelvoudige point-to-point2 verbindingen. De invloed hiervan is zo groot dat de succesvolle
uitrol van HVDC mede bepaald wordt door vooruitgang in de regeltechniek.
Bij een wisselstroomverbinding zoekt de energie zelf zijn weg via de minste weerstand, er is veel minder actieve
sturing nodig (de fysische wetten vormen eigenlijk de “programmeur”). Het systeem heeft een zelfregelend effect en
is veel minder gevoelig voor onverwachte situaties. Bij een wisselstroomnet is de uitbating meer gebaseerd op het
continue monitoren van het net, en het nemen van acties wanneer de parameters buiten de normale waarden vallen.

2

Rechtstreekse punt-tot-punt verbindingen tussen twee stations, zonder aftakkingen op de verbinding.
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Mature toepassingen van HVDC-technologie
De gelijkstroom (HVDC) technologie heeft de afgelopen decennia een opmerkelijke evolutie gemaakt en heeft dan
ook zijn ingang gevonden in bepaalde specifieke toepassingen:
(1) Onderzeese verbindingen
Er bestaan in Europa veel voorbeelden van onderzeese HVDC-verbindingen. HVDC heeft namelijk, t.o.v. AC,
het voordeel dat er geen reactieve compensatie3 nodig is bij onderzeese of ondergrondse kabels voor het
realiseren van grote afstanden. Dergelijke reactieve compensatie van AC-kabels gebeurt bovengronds, en
hiervoor zouden dus bovengrondse platformen vereist zijn langsheen het traject.
In de eerste plaats wordt de HVDC-technologie al gedurende jaren gebruikt voor interconnecties tussen
landen, via onderzeese kabels. Een beperkte lijst hiervan is illustratief weergegeven in onderstaande
Tabel 1. Verder zijn er nog een reeks onderzeese HVDC-verbindingen in ontwikkeling of gepland.
Naam

Land 1

Land 2

Max vermogen

DC spanning

Totale lengte

Nemo Link

Verenigd Koninkrijk

België

1.000 MW

400 kV

140 km

BritNed

Verenigd Koninkrijk

Nederland

1.000 MW

450 kV

259 km

IFA

Verenigd Koninkrijk

Frankrijk

2.000 MW

270 kV

73 km

COBRA

Nederland

Denemarken

700 MW

320 kV

325 km

NorNed

Noorwegen

Nederland

700 MW

450 kV

580 km

Skaggerak 4

Noorwegen

Denemarken

700 MW

500 kV

242 km

SAPEI

Sardinië (Italië)

Italië

1.000 MW

500 kV

420 km

Baltic Cable

Duitsland

Zweden

700 MW

450 kV

262 km

NordBalt

Litouwen

Zweden

700 MW

300 kV

453 km

Fenno-Skan 2

Finland

Zweden

800 MW

500 kV

299 km

Tabel 1: Overzicht van enkele onderzeese HVDC-interconnectoren in Europa
Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor de projecten uit bovenstaande lijst, behoudens de Cobra en de
Fenno-skan 2 interconnecties (in het grijs gemarkeerd in de tabel), er nog een tweede fundamentele reden
is voor het ontwikkelen van deze interconnecties in HVDC-technologie. Deze interconnecties maken immers
ook de verbinding tussen twee asynchrone zones. De volgende paragraaf behandelt dit in meer detail.
Ten tweede wordt de HVDC-technologie gebruikt voor het aansluiten van offshore windparken die ver
van het vasteland liggen. Enkele voorbeelden zijn getoond in
Tabel 2.

3

Bij ondergrondse AC-verbindingen wekken de ondergrondse kabels reactief vermogen op. Om de negatieve effecten (zoals
verminderen van de transportcapaciteit en spanningsproblemen) van dit reactief vermogen te verkleinen, moet dit gecompenseerd
worden door het plaatsen van bv shunt reactoren of spoelen. Dit wordt ‘reactieve compensatie’ genoemd. Bij DC (gelijkstroom)
wordt er geen reactief vermogen gegenereerd.
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Naam

Land 1

Max vermogen

DC spanning

Totale lengte

BorWin 1

Duitsland

400 MW

150 kV

200 km

BorWin 2

Duitsland

400 MW

300 kV

200 km

DolWin 1

Duitsland

800 MW

320 kV

165 km

DolWin 2

Duitsland

900 MW

320 kV

135 km

HelWin 1

Duitsland

576 MW

250 kV

130 km

SylWin 1

Duitsland

864 MW

320 kV

205 km

Tabel 2: Overzicht van enkele onderzeese HVDC-kabels voor de aansluiting van windparken
(2) Koppeling van asynchrone elektriciteitsnetten
Zoals reeds aangegeven wordt HVDC technologie ook aangewend voor de koppeling van asynchrone netten,
gezien dit technisch niet mogelijk is in AC. Een voorbeeld is de Kriegers Flak - Combined Grid Solution,
waar twee conversiestations (VSC) worden gebruikt om een verbinding mogelijk te maken tussen het Deense
en het Duitse Elia – 50hertz net. De frequenties tussen beide netten verschillen immers.
Naast een aantal van de HVDC-interconnecties uit

Tabel 1 en bovenstaand voorbeeld zijn er

buiten Europa ook voorbeelden terug te vinden van het gebruik van HVDC-technologie voor het koppelen
van netten van 50 Hz en 60 Hz.

Voorbeelden zijn de back-to-back convertor 4 tussen de Verenigde

Arabische Emiraten (50 Hz) en Saudi-Arabië (60 Hz) of de Higashi-Shimizu Frequency converter in Japan.
(3) Interconnecties binnen een synchrone zone waar actieve sturing noodzakelijk is
Een concreet voorbeeld in Europa is ALEGrO, de verbinding tussen Duitsland (Amprion) en België (Elia) van
1.000 MW: een wisselstroomverbinding op dit punt had voor de markt weinig meerwaarde gezien er ten
gevolge van de fysische wetten (werking van de parallelle stroompaden en hun impedantie5) van nature uit
weinig stroom door deze verbinding zou lopen. De HVDC-oplossing was hier de beste en veruit de enige
oplossing om de vermogens te sturen en een optimale marktwerking te realiseren.

(4) Zeer lange verbindingen op het land
Bij zeer lange verbindingen op land (> dan 200 km) zijn de elektrische verliezen en de investeringskost
van een HVDC-verbinding ook lager dan een equivalente klassieke AC-luchtlijn. In landen met zeer grote
afstanden, zoals Brazilië, Rusland, India, China en Noord-Amerika wordt deze technologie, zij het dan vaak
wel de bovengrondse variant (vanwege de grote vermogens), al langer gebruikt.
Ook in Europa worden er gelijkaardige (ondergrondse) projecten opgestart. Een voorbeeld is de
Suedostlink tussen Noord- en Zuid-Duitsland tussen 50hertz (Saxen Anhalt) & Tennet (Beieren), die 2.000
MW kan transporteren over een lengte van 580 km. De in dienst name is voorzien voor 2025. De SuedOstlink

4

Back-2-back convertor betreft twee conversiestations vlak bij elkaar, die onderling rechtstreeks verbonden zijn aan de DC kant.
Dit principe wordt vaak gebruikt om asynchrone netten te koppelen.
5
Veralgemening van het begrip weerstand voor wisselstroom, hoe hoger de impedantie van een verbinding hoe minder stroom er
van nature door zal vloeien.
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is belangrijk om het transport te verzekeren van het elektrisch vermogen geproduceerd door de windenergie
in het noorden naar het zuiden van Duitsland.

Een belangrijk kenmerk van deze verbindingen in Europa is dat het steeds verbindingen betreft zonder
aftakking, een vermogen van maximaal 2.000MW en binnen een sterk vermaasd AC-net. Andere
gelijkaardige voorbeelden:
►

Suedlink: dit is een 700 km lange HVDC-verbinding tussen Noord Duitsland naar Beieren en
Baden-Würtemberg met een capaciteit van 2x2000 MW.

►

Ultranet: een 340 km lange HVDC-verbinding tussen North Rine Westphalia en Baden-Würtemberg
met een capaciteit van 2000 MW.
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Analyse van de technologische uitdagingen voor
het Ventilus project
In dit hoofdstuk worden eerst de belangrijkste uitgangspunten opgesomd die essentieel zijn voor de evaluatie van de
technologieën voor de Ventilus-verbinding. Daarna wordt elk uitgangspunt bekeken vanuit de noden van de Ventilusverbinding.

6 belangrijke uitgangspunten
De nieuwe Ventilus hoogspanningsverbinding betreft een zeer specifieke toepassing waarbij aan een aantal
belangrijke voorwaarden voldaan moet worden. Het gebruik van een bepaalde technologie voor de Ventilus-verbinding
dient dus steeds geëvalueerd te worden in het licht van een aantal uitgangspunten die toegelicht werden in de
inleidende nota en hieronder herhaald worden:

6 GW transportcapaciteit in normale omstandigheden (N)
Minstens 3 GW transportcapaciteit bij onderhoud of incident (N-1)
Traject is nog niet gekend, lengte van 80 à 90 km per corridor
Mogelijkheden voor integratie met het lokale transportnet voor ondersteuning van de regio.
Zeer stabiele werking binnen het vermaasde ruggengraat netwerk

Om de systeem-uitdagingen correct te kunnen beoordelen, wordt eerst de configuratie van de corridor bepaald om te
voldoen aan de eerste twee uitgangspunten:

6 GW transportcapaciteit in normale omstandigheden (N)
Minstens 3 GW transportcapaciteit bij onderhoud of incident (N-1)

Er bestaan twee types HVDC-technologie: LCC (Line Commutated Convertors) en VSC (Voltage Source Converters).
Enkel de VSC-technologie wordt in dit document verder beschouwd, gezien de LCC nog bijkomende uitdagingen en
nadelen heeft ten opzichte van de VSC. In vergelijking met de VSC heeft die een lagere betrouwbaarheid en grote
nadelen op vlak van netuitbating. De LCC werkt bijvoorbeeld niet bij lagere belasting van de verbinding (10-20%).
Hierdoor is deze technologie niet bruikbaar in de context van Ventilus waar dergelijke lage belastingen regelmatig
kunnen voorkomen. Voor een gedetailleerde uitleg wordt er verwezen naar de Technologiestudie [R4].

Zoals toegelicht in de technologienota [R4] is, met de huidige stand van de technologie, de transportcapaciteit van
één ondergrondse HVDC-verbinding in VSC-technologie beperkt tot 3000 MW. Deze limiet vindt zijn oorsprong
enerzijds in de maximaal toegelaten waarde van de stroom (≈ 3000 A) voor de conversiestations en anderzijds in de
maximale waarde van de nominale spanning (+/- 500-525 kV) voor de ondergrondse kabels. Dit geeft de volgende 2
mogelijkheden voor de configuratie van de corridor:
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(1) 4 parallelle verbindingen met telkens 2 VSC-convertoren 500 kV van 1500 MW 6 en 1 kabelcircuit per
conversiestation, zoals weergegeven in Figuur 4.

Figuur 4: Parallele configuratie van 4 HVDC verbindingen 1500MW

(2) 2 parallelle verbindingen met telkens 2 VSC-convertoren 500 kV van 3.000 MW met 2 kabelcircuits per
conversiestation. Dit is de enige VSC-oplossing met maar 2 conversiestations, weergegeven in Figuur 5.

Figuur 5: Parallelle configuratie van 2 HVDC verbindingen 3000 MW

6

Sommige landen onderzoeken momenteel systemen van 525 kV voor een vermogen van 2000 MW met één kabelcircuit, maar dit
is nog niet op de markt.
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Figuur 6 toont de hypothetische situatie met horizon voorbij 2030 waarin de Ventilus as uitgevoerd werd in HVDC
volgens principe 2 weergegeven in Figuur 5. De bestaande AC Stevin-As is ook schematisch weergegeven.

Figuur 6: Hypothetische situatie met een HVDC-corridor met weergave van mogelijke interacties
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Traject is nog niet gekend, lengte van 80 à 90 km per corridor

Het derde uitgangspunt met betrekking tot de totale afstand van 80-90 km vormt voor HVDC-technologie geen enkel
probleem en behoeft geen verdere analyse. DC-verbindingen hebben het voordeel dat er geen reactieve compensatie
nodig is bij ondergrondse kabels voor het realiseren van grote afstanden

Mogelijkheden voor integratie met het lokale transportnet voor ondersteuning van de regio.

Het vierde uitgangspunt vraagt de mogelijkheid voor integratie met het lokale transportnet, vandaag of in de toekomst,
om dit mogelijk te maken dient er beroep gedaan te worden op de MTDC-technologie (Multi-terminal DC), waarbij
er meerdere DC-convertoren met elkaar verbonden zijn aan de DC zijde. Deze optie wordt verder geanalyseerd in
deze nota.

Zeer stabiele werking binnen het vermaasde ruggengraat netwerk

De laatste en belangrijkste voorwaarde verwijst naar de problematiek toegelicht in de inleidende nota waarbij gesteld
wordt dat technologieën enkel in aanmerking kunnen komen indien er voldoende garanties zijn dat er op geen enkel
moment een verlies van meer dan 3.000 MW-productie of import (en bij voorkeur niet meer dan 1.000 MW aan
productie) kan optreden, gezien dit leidt tot een impact op Europese schaal.

In het licht van deze laatste voorwaarde wordt in de volgende paragrafen de specifieke systeem-uitdagingen om te
voldoen aan de uitgangspunten in detail besproken en wordt bekeken of de netstabiliteit gegarandeerd is, en meer
specifiek bij incidenten of volledig verlies van de Stevin-as:

Parallelwerking van meerdere HVDC-verbindingen
Integratie van zeer grote hoeveelheden vermogen-elektronische componenten
Gebruik van een Multi-terminal HVDC
Garanderen van de netstabiliteit
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Parallelwerking van meerdere HVDC-verbindingen
Maturiteit van deze toepassing
Er wordt wereldwijd uitgebreid onderzoek gedaan naar de optimale regelschema’s van parallelle HVDC-verbindingen
en er zijn ook al praktische toepassingen bekend:

(1) Actueel is er een werkend voorbeeld bekend van een parallelle 2.000 MW HVDC-verbinding in VSCtechnologie. Het betreft een interconnectie tussen Frankrijk en Spanje, gebouwd en uitgebaat door
INELFE7 (interconexión Eléctrica Francia-España). De verbinding heeft een totale lengte van 64,5 km tussen
Baixas (Frankrijk) en Santa Llogaia (Spanje) en bestaat uit 2 parallelle verbindingen van 1000 MW, 320 kV
DC-spanning. Beide verbindingen werden door dezelfde constructeur (Siemens) gelijktijdig gebouwd en staan
ook fysisch op dezelfde site.
(2) De South-West Link in Zweden bestaat uit twee parallelle HVDC-verbindingen van 600 MW tussen Barkeryd
en Hurva. De convertorstations worden gebouwd door GE. Ten opzichte van de initiële planning heeft dit
project al 4 jaar vertraging. De indienstname is gepland voor oktober 2020.

(3) Het oliebedrijf Equinor [R10] voorziet voor de elektrische voeding van de offshore infrastructuur nodig voor de
exploitatie van het Johan Sverdrup olieveld in Noorwegen twee parallelle HVDC-verbindingen in VSCtechnologie8. In totaal gaat het hier over een vermogen van slechts 300 MW. Beide verbindingen zullen door
een andere constructeur gebouwd worden (ABB en Siemens). Sinds begin 2018 werkt RTE lab op PSCADTM9
elektromagnetische transiënte (EMT) studies om de interoperabiliteit van deze twee verbindingen na te gaan.
Deze studies bestaan uit gedetailleerde computersimulaties van het gedrag van de HVDC-verbindingen in
verschillende omstandigheden.
Uit [R1] en [R10] blijkt echter dat de nodige gedetailleerde EMT-modellen niet beschikbaar waren voor het
uitvoeren van deze simulaties, waardoor het design met generieke modellen dient te gebeuren. Het gedrag
gesimuleerd met generieke modellen kan sterk afwijken van de realiteit. De specifieke karakteristieken en
details van de modellen hebben immers een grote impact hebben op de resultaten. Constructeurs zijn echter
zeer terughoudend om de details van hun modellen ter beschikking te stellen om studies uit te voeren
aangezien ze de details van hun eigen regelsysteem zouden kunnen openbaren aan de concurrenten.
Gezien het uitvoeren van de PSCADTM EMT studies dus niet voldoende uitsluitsel kon bieden omtrent de
interoperabiliteit heeft Equinor de beslissing genomen om van beide HVDC systemen replica’s10 aan te kopen,
samen met een real-time simulator in het RTE real-time lab. Zonder de details van beide regelschema’s geeft
dit echter nog geen enkele garantie op een goede werking van het geheel. De in dienst name van deze
verbinding is voorzien voor 2022 en zou effectief een primeur zijn op wereldvlak.

7

De keuze voor HVDC werd hier mede bepaald door de doorgang doorheen de Pyreneeën, waar een bovengrondse lijn heel
moeilijk zou zijn.
8
https://hvdcsquare.com/rte-internationals-expertise-to-support-equinors-offshore-project/
9
PSCADTM = Power systems computer aided design. Dit is simulatie software.
10
Een replica is een exacte kopie van de controle-eenheid die ook voor de HVDC-installatie geplaatst zal worden. Dit laat toe om de
reacties van het controlesysteem op gesimuleerde netsituaties te testen.
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Risico’s & Evaluatie
De toepassingen zoals hierboven vermeld verschillen op enkele cruciale elementen van de specifieke toepassing
voor de Ventilus corridor:
(1) Opschaling naar aanzienlijk grotere vermogens
Het vermogen van de Ventilus corridor dient 6 GW (3GW in N-1) te bedragen, wat een veelvoud is van de
reeds gerealiseerde toepassingen. Het is op dit moment zeer moeilijk om te evalueren in welke mate de
ervaringen opgedaan bij deze vermogens rechtstreeks te vertalen zijn naar grotere vermogens.
(2) Risico om gebonden te zijn aan één enkele leverancier
Zoals reeds eerder aangehaald, speelt het regelsysteem bij een HVDC-installatie een erg belangrijke rol. Bij
het plaatsen van HVDC-verbindingen in parallel, is het belangrijk dat het regelsysteem hierop is afgestemd.
De controlesystemen van alle parallelle verbindingen moeten zeer goed op elkaar zijn afgestemd zijn om
instabiliteit en ongewenste (sub- en super synchrone) interacties te voorkomen.

Als deze controlesystemen worden aangeleverd door één enkele leverancier is dat doorgaans geen probleem.
Indien er echter verschillende leveranciers (oftewel concurrenten) betrokken zijn, worden deze gegevens
sterk beschermd (Intellectuele Eigendom). Zelfs Europese onderzoeksprojecten zoals het Best Paths [R6]
project kregen geen of zeer beperkte toegang tot dergelijke gegevens.
[R2] bevestigt deze grote moeilijkheden en stelt voor, gezien er zeker een nood is aan meer gedetailleerde
en kwalitatieve informatie om tot een betrouwbaar ontwerp te komen, om een bepaald deel van de
controleschema’s in vrij toegankelijke modellen (White Box models) te ontwikkelen. Dergelijke initiatieven
krijgen vooralsnog geen gevolg. Ook [B1], een risicoanalyse uitgevoerd door Manitoba Hydro International
Ltd., bevestigt deze risico’s:

Extensive dynamic performance studies must be performed by the selected vendor to ensure all such
scenarios are identified and the necessary actions are envisioned in the controls. This requires that the asbuilt models from all neighboring power-electronic converters be included in the simulations. Since multiple
vendors are involved in this interaction study, sharing the models with the vendor will be a major challenge
due to intellectual property protection issues, and will have to be addressed well ahead of starting the
studies, otherwise the project design and implementation scheduling will be adversely affected. Model
availability is a concern for any new development including the full AC corridor option. However, the risks
are higher when untested schemes, such as the HVDC option discussed here, are in question.

Om met de huidige stand van zaken een betrouwbaar systeem op te leveren dient er dus gekozen te
worden voor één leverancier voor beide verbindingen.
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Bij materialen of toestellen die door één enkele leverancier aangeleverd worden, bestaat altijd het risico op
common-mode faling. Een common-mode faling betekent dat meerdere toestellen falen ten gevolge van
dezelfde oorzaak. Het risico op common-mode falingen is groter bij producten van dezelfde leverancier
(ontwerpfouten, productiefouten, …). Praktisch betekent dit dat de kans bestaat dat ten gevolge van één
oorzaak alle parallelle verbindingen tegelijk kunnen verloren worden. Door te differentiëren in leveranciers,
vermindert de kans op een dergelijke gelijktijdige uitschakeling sterk. Om zo robuust mogelijk te zijn t.o.v.
dergelijke falingen, hanteert Elia dus de politiek om op kritische verbindingen (zoals een groot deel van het 380
kV net) te differentiëren in de leveranciers:


Ontdubbelen van 380 kV GIS-posten waarbij de GIS-installaties telkens bij een andere leverancier
worden besteld;



Twee verschillende leveranciers van HTLS-geleiders11 voor parallelle lijnen;



Twee verschillende leveranciers voor het leveren van ondergrondse hoogspanningskabels;



Ontdubbelen van beveiligingssystemen op 380 kV;

Gezien de impact zou een redundant controlesysteem van twee verschillende leveranciers nodig zijn. Op dit
moment is er geen enkele werkende en betrouwbare installatie met parallelle HVDC-verbindingen van
verschillende leveranciers.

Het enige project (Equinor) in dit kader is nog in de ontwikkelingsfase, de specifieke toepassing en schaal
zijn niet vergelijkbaar met de Ventilus corridor en het project kampt met problemen omtrent het verkrijgen
van de juiste modellen voor het uitvoeren van de studies. Tevens zullen de resultaten hiervan ook veel te laat
beschikbaar zijn en zou het gehele project Ventilus aanzienlijk vertraagd moeten worden (meerdere jaren).

11

HTLS staat voor High Temperatuur Low Sag
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Integratie van zeer grote hoeveelheden vermogen-elektronische componenten
Vermogen-elektronische componenten komen niet enkel voor in HVDC-convertoren. Ook andere toestellen, zoals
windmolens, bevatten dergelijke componenten met bijhorende regelsystemen, dewelke ontworpen zijn voor aansluiting
aan een sterk AC-net (zie verder).
De mogelijke problemen en risico’s zijn gelijkaardig aan deze van de HVDC-convertoren. De Belgische kustregio
kent op dit moment al een grote concentratie aan dergelijke vermogen-elektronische componenten, met hierbij ook nog
een grote diversiteit aan leveranciers en dus technologie. Met de vooruitzichten omtrent een toename van de
windproductie offshore, maar ook onshore en de bijkomende onderzeese interconnecties zal deze concentratie en
diversiteit nog verder toenemen.

Gezien de snelle evolutie in de sector zal er tussen de eerste toestellen (geïnstalleerd rond ~2014) en het finaliseren
van de nieuwe corridors en MOG II (voorzien in ~2030) ongeveer 15 jaar verschil zijn. Gezien de snelle ontwikkelingen
in de sector, betekent dit ook dat er verschillende generaties (ook bij dezelfde leveranciers) zullen worden geïnstalleerd.
Figuur 6 toont de hypothetische situatie met horizon voorbij 2030 (zonder multi-terminal) waarin de Ventilus as
uitgevoerd werd in HVDC volgens principe 2 weergegeven in Figuur 5. De bestaande AC Stevin-As is ook schematisch
weergegeven. Het is belangrijk om op te merken dat er in een vermaasd netwerk verschillende uitbatingen van het net
mogelijk zijn. Enkele concrete voorbeelden, waarbij er voorlopig enkel steady state situaties (dus geen incidenten of
overgangsfenomenen) beschouwd worden:

(1) Zowel de AC-as als de HVDC-as zijn gelijktijdig in dienst;
(2) De AC-as of de HVDC-as zijn gedeeltelijk in dienst;
(3) De AC-as is buiten dienst en de HVDC-as is in dienst;
(4) De HVDC-as is buiten dienst en de AC-as is in dienst;

Figuur 6: Hypothetische situatie met een HVDC-corridor
met weergave van mogelijke interacties
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Maturiteit van deze toepassing

Er werden wereldwijd geen realisaties gevonden met een gelijkaardige complexiteit (vermogen, aantal installaties,
diversiteit in technologie en generatie), zoals ook bevestigd in studie [B1]. De best vergelijkbare succesvolle realisaties
waarbij er een coördinatie moet gebeuren zijn Offshore windmolenparken die via een HVDC-verbinding met het
onshore net verbonden zijn. Enkele voorbeelden zijn beschikbaar in

Tabel 1. In deze toepassingen dient

er een coördinatie te gebeuren tussen de regelsystemen van de windmolenparken en deze van de HVDC-verbinding.

Figuur 7: Schematische voorstelling van een HVDC verbinding voor de aansluiting van offshore wind

Dit concept is getoond in Figuur 7. De bekende realisaties zijn dus radiale installaties waarbij de windenergie unidirectioneel getransporteerd dient te worden naar het onshore AC-net. Het design van de windmolenparken en de
HVDC-verbinding gebeurt hier ook steeds gecoördineerd.

Risico’s & Evaluatie

(1) Beschikbaarheid van kwalitatieve modellen voor het uitvoeren van de nodige studies
Dit risico werd al eerder besproken en wint nog aan belang gezien het hier niet alleen gaat over nieuwe
installaties (die nog ontworpen kunnen worden) maar ook over bestaande installaties. De modellen zijn nodig
om gedetailleerde studies te kunnen uitvoeren om de interacties tussen de verschillende systemen te
kunnen bepalen en om de effectiviteit van mogelijke mitigerende maatregelen te kunnen evalueren, in de
verschillende uitbatingstoestanden.
(2) Impact op de bestaande installaties met vermogen-elektronica
De bestaande installaties (windmolenparken, NEMO) met vermogen-elektronische componenten werden niet
ontworpen voor bepaalde uitbatingssituaties. De uitbating waar de AC-verbinding buiten dienst is, is een
dergelijk voorbeeld. Enkel d.m.v. gedetailleerde studies kan bepaald worden in welke mate de huidige
regelsystemen (en eigenlijk ook de infrastructuur zelf) hiermee om kunnen gaan, en welke wijzingen er nodig
zijn. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat significante wijzigingen in de regelsystemen van deze bestaande
installaties haalbaar zijn. Tevens kan er ook een impact zijn op de dimensionering van de verschillende
toestellen.
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(3) Dynamisch overschakelen naar een Grid-forming regelmodus voor de HVDC convertor
De specifieke uitbatingssituatie waarbij de AC-as niet beschikbaar is, geeft aanleiding tot een erg
uitzonderlijke situatie. De windmolenparken en de HVDC-interconnecties zullen dan via een radiale verbinding
met de AC-backbone verbonden zijn. Er ontstaat dan een lokaal geïsoleerd AC-net, oftewel een “eiland”,
met geen synchrone productie-eenheden. De HVDC-converter zal dan moeten overschakelen van een
regelmodus “grid following” (GFL) naar “grid forming”(GFM). Een GFL-regelmodus regelt de geïnjecteerde
stroom en fasehoek en laat dus toe om het actief en reactief vermogen aan te sturen om het elektriciteitsnet
te ondersteunen.
Een hoogspanningsnet met een stabiele frequentie is vereist voor een goede werking van het regelsysteem. Een
GFM-controle modus kan zonder algemene coördinatie zijn injectie afstemmen op het verbruik en/of productie en
controleert hierbij ook de frequentie, wat nodig is in het geval van “eilandwerking”. In de voorbeelden van
Tabel 2 wordt een dergelijke eilandwerking met GFM gerealiseerd voor de kleine offshore-netten van de
windmolenparken. Een dergelijke regelmodus is echter nog nergens gerealiseerd voor een net met een
dergelijke complexiteit (aantal toestellen, verschillende generaties, directe aansluiting van verbruikers…)
waarbij het design niet gecoördineerd gebeurd is.

Een belangrijk onderzoeksrapport in dit kader is [R9] High Penetration of Power Electronic Interfaced Power
Sources and the potential contribution of Grid Forming Converters. Dit rapport beschrijft de voornaamste
uitdagingen voor het transmissie net bij een zeer hoge penetratie van vermogen-elektronica en identificeert
7 “functionaliteiten” die aanwezig moeten zijn om een goede werking te garanderen. Deze
functionaliteiten moeten dus geïntegreerd worden in de basis functionaliteiten van de regelsystemen van
toestellen die bestaan uit vermogen-elektronica. Het rapport maakt geen concrete conclusies maar geeft
eerder een overzicht van de stand van zaken en eindigt met een lijst van openstaande vragen omtrent de
toepassing van Grid Forming Control. Dit geeft duidelijk aan dat het Grid Forming Control concept zich nog in
de onderzoeksfase bevindt.
Bij aanwezigheid van het AC-net moet de converter rekening houden met de aanwezigheid van het AC-net
(en dus een soort van GFL-modus), bij afwezigheid van het AC-net moet er dan een naadloze overgang zijn
naar de grid-forming modus. Dit betekent dat de windturbines te allen tijde elektriciteit kunnen injecteren, ze
mogen niet “door nul gaan”. Dit zijn nieuwe en grotendeels nooit-geteste concepten op transmissie-niveau
en bevinden zich in een onderzoeksfase. Interessant om hierbij op te merken is dat in [R9] deze vraag zelfs
nog niet gesteld wordt als een openstaande vraag.

(4) Aanpassingen nodig aan de AC beveiligingsinstallaties
Het werkingsprincipe van beveiligingen in AC-systemen gaat uit van een voldoende hoog kortsluitvermogen
(zie verder). Een hoog kortsluitvermogen betekent in dit geval dat de foutstroom die zal vloeien bij een
kortsluiting groot genoeg is om duidelijk gedetecteerd te worden door de beveiligingen. In eilandwerking zal
dit kortsluitvermogen lager zijn. Naast de nodige aanpassingen aan de HVDC-regelsystemen, is het dus
mogelijk dat ook de AC-beveiligingen aangepast moeten worden (zoals bijvoorbeeld het plaatsen van
bijkomende relais). Vooral voor de offshore installaties, waar de beschikbare ruimte erg beperkt is, kan dit
problematisch zijn.

Gebruik van een multi-terminal HVDC
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De nieuwe verbinding dient ook, zoals eerder gesteld, een integratie toe te laten met het lokale transportnet ter
ondersteuning van de regio en om zo de toekomstige bevoorradingszekerheid te garanderen. Concreet betekent dit
dat het mogelijk moet zijn om vanuit deze verbinding, vandaag of in de toekomst, eenvoudig een transformatie van
380 kV naar 150 kV (of eventueel andere spanningen) te voorzien.

Om dit mogelijk te maken dient er beroep gedaan te worden op de MTDC (Multi-terminal DC) technologie. Multiterminal HVDC betekent dat er meer dan 2 convertoren verbonden zijn aan de DC-kant, daar waar in de meeste
gekende toepassingen er maar 2 convertoren (één aan elk uiteinde) zijn.

Figuur 8: Conceptueel ontwerp van een multi-terminal HVDC systeem voor de Ventilus corridor

22

Elia | High Voltage Direct Current analyse voor Ventilus

Maturiteit van deze toepassing

Het gebruik van Multi-terminal HVDC is bij het opkomen van VSC-technologie in een stroomversnelling geraakt. Tabel
3 toont de door Elia gekende projecten. Deze projecten worden gekenmerkt door het transport van energie over zeer
grote afstanden (North East Agra) of verbindingen onder water (Nanao, Zhoushan, Atlantic wind connection, SACOI).

Locatie/naam

Status

Jaar

Vermogen

# Terminals

DC- spanning

Technologie

In werking

1992

300 MW

3

+200 kV

LCC

In werking

1990 – 1992

2.000 MW

3

+/- 450 kV

LCC

Nanao (China)

In werking

2013

3

+/- 160 kV

VSC

Zhoushan (China)

In werking

2014

5

+/- 200 kV

VSC

4

+/- 800 kV

LCC

4

+/-500

VSC

3

+/- 400-525 kV

VSC

6

+/-320

VSC

Sardinië – Corsica
– Italië (SACOI 2)
Québec – New
England (Canada)

200 MW, 100 MW,
50 MW
400 MW, 300 MW,
100 MW, 100 MW,
100 MW

North East Agra
(India)

In werking

2017

In ontwikkeling

2021

6.000 MW
1.500 MW, 1.500

Zhangbei (China)

MW, 1.500 MW,
3.000 MW

EuroAsia
Interconnector
(Griekenland-

In ontwikkeling

Stage 1: 2023

Stage 1: 1.000 MW

Stage 2: ?

Stage 2: 1.000 MW

?

6.000 MW

Cyprus-Israël)
Atlantic Wind
Connection
(Verenigde

In ontwikkeling

Staten)

Tabel 3: Overzicht van Multi-Terminal HVDC projecten12 [R3]

Betreffende het laatste project in bovenstaande tabel, Atlantic Wind connection, is er volgens de door Elia gekende
informatie geen vooruitgang meer geboekt en ligt het project zo goed als stil. Verder dient er opgemerkt te worden dat
er nog verschillende researchprojecten lopende zijn. Het zou veel te ver leiden om deze allemaal op te lijsten. Een
interessant onderzoeksproject dat recent werd opgestart is het PROMOTioN Project: PROgress on Meshed HVDC
Offshore TransmissIOn Networks, gezien ook multi-vendor13 aspecten worden geanalyseerd.

12
13

Alhoewel deze paragraaf over VSC handelt, worden voor de volledigheid ook de LCC-toepassingen toegevoegd.
Systeemwerking met verschillende leveranciers
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Risico’s & Evaluatie

Vergeleken met de specifieke toepassing zijn er nog de volgende onzekerheden:
(1) Beperkte beschikbaarheid van gegevens omtrent de performantie
Van de realisaties in VSC-technologie is er tot op heden zeer weinig informatie publiek beschikbaar omtrent
de performantie en betrouwbaarheid van deze systemen.
(2) Beperkte flexibiliteit voor toekomstige noden.
Gezien het ontbreken van standaardisatie in de sector dient het volledige MTDC-systeem in één keer
ontworpen te worden. Het risico is immers reëel dat het zeer moeilijk wordt om in de toekomst een converter
toe te voegen.

(3) Risico om gebonden te zijn aan één enkele leverancier
Hetzelfde risico als voor de parallelle werking van HVDC-verbindingen van verschillende leveranciers is hier
ook aanwezig. Je zal voor de volledige verbinding steeds gebonden zijn aan één enkele leverancier voor alle
interventies.

Het toepassen van een Multi-terminal HVDC-verbinding lijkt technisch mogelijk te zijn, maar is geen goede
oplossing voor de Ventilus corridor, omwille van de risico’s hierboven aangehaald. Tevens is het onderzoek in dit
domein nog steeds volop bezig [R5]. Dit standpunt wordt ook gereflecteerd door de beslissing van de Duitse regulator14
om nog geen Multi-terminal toepassingen toe te laten in het Duitse net (zeker niet voor 2030), gezien de zeer hoge
kostprijs en het feit dat deze technologie (in het bijzonder de gelijkstroomvermogenschakelaars die nodig zijn om een
HVDC-net selectief te beveiligen) nog te veel risico’s met zich mee brengt.
In het geval van de HVDC-corridor Ventilus, zou het dus een betere keuze zijn om meer robuuste & goedkopere
oplossingen (t.o.v. multi-terminal) te zoeken rechtstreeks in het onderliggende AC-net. Dit heeft dan wel tot gevolg dat
er voor elke nieuwe nood specifieke oplossingen moeten gezocht worden, voornamelijk in de vorm van nieuwe
hoogspanningsinfrastructuur, met alle gevolgen van dien (extra milieu-impact, opeenvolgende werken, minder
betrouwbaar net). Dit heeft tevens de consequentie dat er voor het gehele systeem (zeker in vergelijking met de
referentie-oplossing in AC) een suboptimale realisatie zal ontstaan.

14

https://data.netzausbau.de/2030-2019/NEP/NEP2019-2030_Bestaetigung.pdf
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Garanderen van de netstabiliteit bij incidenten
Zoals eerder toegelicht is betrouwbaarheid een sleutelconcept voor het ontwerp. Het transmissienet moet robuust
genoeg zijn om in geval van incidenten stabiel te blijven. Concreet betekent dit dat in geval van incidenten of
kortsluitingen, het systeem ervoor moet zorgen dat het element waar dit incident zich voordoet zo snel mogelijk
geïsoleerd wordt, dat er geen andere elementen mee uitschakelen en dat belangrijke parameters (zoals de spanning
en de frequentie) te allen tijde binnen de juiste veilige limieten blijven. Dergelijke incidenten (bijvoorbeeld kortsluitingen)
geven ook aanleiding tot dynamische en transiënte (overgangs) verschijnselen op het hoogspanningsnet.

De meest kritische incidenten die in deze situatie kunnen optreden in de configuratie van Figuur 6, is het verlies van
één of beide 380 kV lijnen op de Stevin-As. De HVDC-corridor moet dan:

(1) In dienst blijven;
(2) Onmiddellijk het actief vermogen getransporteerd over de Stevin-as overnemen en overgaan op
eilandwerking voor het geïsoleerde AC-net. De HVDC-corridor moet dus zorgen voor de vermazing van een
AC-antenne.

Maturiteit, Risico’s & Evaluatie

(1) In dienst blijven bij incidenten in het omliggende net
De eerste uitdaging van de toepassing van de HVDC-technologie voor de Ventilus corridor betreft het in dienst
blijven bij incidenten in het omliggende net. Het HVDC-regelsysteem moet deze dynamische en transiënte
fenomenen herkennen en moet hier adequaat op kunnen reageren. Indien dit niet het geval is, zal het
systeem zijn eigen infrastructuur beschermen en uitschakelen. Ten gevolge van een incident dat aanleiding
geeft tot het verlies van een of beide 380kV-lijnen op de Stevin-as is er zo ook een risico op een cascadeeffect en kunnen er bij een incident meerdere HVDC-verbindingen of windmolenparken onnodig worden
uitgeschakeld, wat kan leiden tot een uitdijend probleem. Dit risico is aanwezig bij alle installaties met
vermogen-elektronische componenten, maar de specifieke situatie aan de kustregio vergroot het risico en de
mogelijke impact significant:
►

Laag kortsluitvermogen

Een belangrijke parameter die de robuustheid van het wisselstroomnet op een bepaalde plaats
aangeeft is het kortsluitvermogen. Een hoog kortsluitvermogen betekent dat het net minder
onvoorspelbaar reageert op storingen en kortsluitingen. In het geval van een laag kortsluitvermogen
op een bepaalde plaats zijn deze afwijkingen veel groter en veel grilliger. De belangrijkste bron van
kortsluitvermogen zijn klassieke elektriciteitscentrales. Dit komt doordat deze beschikken over een
draaiende turbine en generator, waarin veel energie is opgeslagen die vrijkomt bij een
kortsluiting. Installaties

gebaseerd

op

vermogen-elektronica,

zoals

HVDC-verbindingen

of

windturbines leveren, met de huidige technologie, een zeer beperkte bijdrage aan dit
kortsluitvermogen.
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Voor situaties met meerdere HVDC-convertoren die zich elektrisch dicht bij elkaar bevinden wordt
een specifieke indicator gebruikt, de Multi-Infeed Short Circuit Ratio of MIESCR. In [B1] werd deze
waarde berekend voor enkele onderstations in de kustregio, de belangrijkste waarden werden
overgenomen in Tabel 4: MIESCR waarden voor de kustregio. De waarde in N-1 verwijst naar het
buiten dienst zijn van één van de AC-lijnen van de Stevin Corridor.

MIESCR
Onderstation

MIESCR

Met bijdrage van de convertoren (1 pu)

Zonder bijdrage van de convertoren

N

N-1

N

N-1

Gezelle

1,4

1,4

0,7

0,7

TBD

1,4

1,4

0,7

0,7

Izegem

2,3

2,1

1,3

1,1

Tabel 4: MIESCR waarden voor de kustregio.

Er bestaan geen harde grenzen omtrent aanvaardbare MIESCR-waarden, maar vanuit ervaring [B1]
wordt vandaag de vuistregel gehanteerd dat wanneer deze waarden lager zijn dan 2, de integratie
van deze toestellen zeer uitdagend wordt. Verder dient opgemerkt te worden dat de bestaande
toestellen, die ontworpen zijn voor een hogere verhouding, onstabiel gedrag kunnen vertonen bij
waarden tussen 2 en de ontwerpwaarde.
Een mogelijke mitigatie-maatregel die voldoende maturiteit heeft bereikt, is het toepassen van
synchrone condensers. Deze toestellen kunnen het kortsluitvermogen en de netstabiliteit verhogen.
Het is echter onduidelijk hoe deze toestellen zullen reageren in een plotse overgang naar
eilandwerking met enkel HVDC-connecties (zie verder), in geval van verlies van de volledige ACverbinding. Deze situatie werd nog nergens ter wereld geïmplementeerd.

►

Hoge concentratie aan vermogen-elektronische componenten

Ook voor het dynamische gedrag speelt het grote aantal aan vermogen-elektronische componenten
een rol. De reactie van al deze installaties op de dynamische en transiënte fenomenen moet op
elkaar zijn afgestemd. Dit kan leiden tot de nood aan een master controller of complexe Remedial
Actions Schemes (RAS). Master controllers zijn centrale regelsystemen die al de installaties centraal
aansturen. Wereldwijd zijn de ervaringen met Master Controllers ronduit slecht te noemen, gezien
het hoge aantal uitschakelingen [B1]. Daarom wordt er wanneer mogelijk gekozen voor remedial
action schemes (RAS). Of dit mogelijk is, kan enkel nagegaan worden door middel van gedetailleerde
studies. RAS zijn echter ook niet onfeilbaar, en een foutieve werking hiervan kan dezelfde
consequenties hebben als hierboven al aangegeven.
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►

Grote impact

Gezien de grote concentratie van de injectie van offshore windenergie, die in totaal meer dan 3.000
MW zal bedragen, kunnen de gevolgen erg groot zijn. De cascade waarbij een of twee van de ACverbindingen van de Stevin-as aanleiding geeft tot een bijkomende uitschakeling van de HVDCverbindingen, zal ertoe leiden dat er meer dan 3.000 MW injectie van vermogen ogenblikkelijk
verloren kan gaan. Dit brengt de volledige synchrone zone van continentaal Europa in gevaar
en kan zelfs leiden tot een black-out. Het doel van de inlussing met de Stevin-as, is net het verkleinen
van de impact van een incident waarbij deze as uitschakelt. Het gebruik van HVDC-verbinding in
deze as vergroot echter het risico én de impact.

De grootteorde van deze impact is veel groter dan die van bestaande HVDC-verbindingen. In deze
toepassingen kan de impact namelijk goed onder controle worden gehouden indien er een incident
gebeurt, gezien de beperkte vermogens en een doordachte inplanting. Bij een incident op Nemo
Link bijvoorbeeld kan België in het slechtste geval ~1.000 MW aan productie of verbruik (bij
respectievelijk import en export over de verbinding) verliezen. Dit kan in België samen met de
omringende landen opgevangen worden door bestaande reserves, en is aldus geen gevaar voor de
stabiliteit van het Belgische of het Europese net.

Wat betreft de andere bestaande HVDC-verbindingen die meer geïntegreerd zijn in een sterk
vermaasd AC-net is het risico op onmiddellijk verlies van elektrisch vermogen beperkt. Bijvoorbeeld:
in geval van een plots verlies van de HVDC-verbinding ALEGrO zal er automatisch in het
wisselstroomnetwerk een herverdeling van de stroom gebeuren. Dit is mogelijk gezien het sterk
vermaasde AC-net dat vele opties geeft voor herverdeling en het beperkt vermogen (~1.000 MW).
Het resultaat zal dan wel een situatie zijn die niet marktconform is en impact kan hebben op de
elektriciteitsprijzen (afhankelijk van hoe lang de onbeschikbaarheid duurt). Er kunnen dan wel lokaal
tijdelijke overbelastingen optreden in het AC-net (waarvoor dan specifieke acties in het AC-net
genomen moeten worden).
(2) Vermazing van de bestaande AC-antenne
Bovenop het “in dienst blijven” in uitzonderlijke omstandigheden, zal het regelsysteem ook ervoor moeten
zorgen dat het elektrische vermogen dat via de Stevin-as getransporteerd werd naar het binnenland,
onmiddellijk wordt overgenomen op de HVDC as indien er zich een incident op die as voordoet. Dit gedrag
wordt AC-emulatie genoemd, gezien dit bij parallelle AC-verbindingen “automatisch” gebeurd.

Indien beide AC-verbindingen zouden wegvallen, moet er dan ook onmiddellijk een overschakeling gebeuren
naar een Grid-Forming modus, om het geïsoleerde AC-net in eilandwerking stabiel te houden. Dit zijn
nieuwe concepten, waarvan de maturiteit zich op het niveau van academisch onderzoek bevindt. De mogelijke
impact is hier dezelfde als in het voorgaande item. Een stabiele AC-emulatie, binnen een vermaasd AC-net
zou bestaan op de INELFE interconnector, er zijn echter nog geen gegevens over de performantie
beschikbaar. Let op dat deze interconnectie ook niet moet zorgen voor de enige vermazing van een ACverbinding, zoals in de voorliggende situatie.
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Verder dient er opgemerkt te worden dat er nog verschillende researchprojecten bestaan. Specifieke
nadruk dient gelegd te worden op het MIGRATE15 project. Migrate staat voor Massive InteGRATion of power
Electronic devices en wordt gefinancierd door de EU in het kader van Horizon 2020. Het project werd
beëindigd in december 2019. Een volledig overzicht van de resultaten is beschikbaar in [R8]. Volgens dit
MIGRATE-project is een zeer doorgedreven toekomstige integratie van vermogen elektronische toestellen in
het net mogelijk (zoals bij ons in de kustregio), mits de ontwikkeling van een aanzienlijk aantal nieuwe
technologische concepten: grid-forming controlemechanismen, nieuwe beveiligingsschema’s, Wide-area
control schemes voor het bewaken van systeem stabiliteit en een probabilistische methode voor het
garanderen van Power Quality. De tijd nodig om deze concepten te ontwikkelen is zeer moeilijk proactief in
te schatten.

15

https://www.h2020-migrate.eu/
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Conclusie
Gelet op de cruciale functie van de Ventilus corridor voor de 380kV-backbone en voor de energietransitie, dient voor
deze verbinding een technologie gebruikt te worden die geen afbreuk doet aan de globale betrouwbaarheid van het
transmissienet. Op korte termijn zal het voorziene vermogen in de kustregio toenemen tot meer dan 7.000MW.
Doorheen het hele design en de keuze van de technologie dient er bijgevolg specifieke aandacht besteed te worden
aan realistische incidenten in de kustregio die kunnen leiden tot het ogenblikkelijk verlies van meer dan 3.000 MW aan
productie, gezien dit de stabiliteit van de synchrone Europese Continentale Zone in gedrang kan brengen.

De uitgevoerde evaluatie in het kader van de Ventilus corridor geeft duidelijk aan dat de HVDC-technologie nog niet
voldoende matuur is om een stabiele werking van het net te garanderen in alle uitbatingstoestanden. In de eerste
plaats is er een groot risico dat er geen werkende stabiele oplossing gevonden kan worden, wegens de noodzakelijke
integratie van een zeer grote en diverse populatie van installaties die gebruik maken van vermogen-elektronische
componenten. In de tweede plaats kan de HVDC-technologie nog niet omgaan met de verschillende
uitbatingstoestanden en incidenten die kunnen optreden in deze situatie.
Tevens werd aangetoond dat het toepassen van HVDC-technologie voor de Ventilus corridor wel degelijk aanleiding
kan geven tot het ogenblikkelijke verlies van meer dan 3.000 MW. In plaats van de impact van een mogelijk incident
op de Stevin-as te verkleinen (wat de eigenlijke opzet is van de inlussing), zal het risico en de mogelijke impact
toenemen.
Daarnaast is het voor een TSO onaanvaardbaar om gebonden te zijn aan één enkele leverancier voor een dergelijk
belangrijke verbinding, gezien het risico op common mode failures en de afhankelijkheid van één leverancier voor
herstellingen, interventies, … De analyse van de maturiteit van de technologie toont aan dat voor een tijdige realisatie
van de corridor van 6.000 MW en voor de mogelijkheid tot integratie in de lokale transportnetten, er een
onaanvaardbaar groot risico is dat Elia gebonden zou zijn aan één enkele leverancier.

Nog nergens ter wereld werd een gelijkaardige situatie met een dergelijke complexiteit geïmplementeerd. Dit betekent
dat zelfs indien voor al de uitdagingen een theoretische oplossing gevonden kan worden, de uiteindelijke realisatie nog
steeds experimenteel zal zijn. Hierdoor blijven altijd ernstige risico’s op ongekende interacties en fenomenen
bestaan. Het is immers onmogelijk om (binnen een redelijke termijn) op voorhand alle mogelijke situaties te
onderzoeken en te simuleren.

Een verbinding in gelijkstroom is aldus geen aanvaardbare oplossing voor het Ventilus Project

Contact
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