S T UDIE R AP P O RT

Studie van het gedeeltelijk ondergronds brengen
van de 380kV hoogspanningsverbinding Ventilus
Het voorliggende technische rapport beschrijft de methodologie, analyseresultaten, besluiten en
verdere vereiste analyses omtrent het bepalen van de impact van een ondergronds deel in een
bovengrondse 380 kV verbinding.

1

Inhoud
1

Samenvatting ................................................................................................................................................. 3

2

Inleiding .......................................................................................................................................................... 6

3

Methodologie ................................................................................................................................................. 7
3.1

Iteratief studieproces ............................................................................................................................ 7

3.2

Kwantitatieve analyse........................................................................................................................... 8

3.2.1

Steady-state analyse ........................................................................................................................ 8

3.2.2

Resonanties .................................................................................................................................... 12

3.2.3

Analyse van dynamisch & transiënt gedrag ................................................................................. 13

3.3
4

Ontwerpcriteria voor de Ventilus case ...................................................................................................... 16
4.1

Configuratie van de verbinding .......................................................................................................... 16

4.2

Criteria naar opbouw van de verbinding ........................................................................................... 18

4.2.1

Situering van het ondergronds gedeelte en het aantal ondergrondse gedeeltes .................... 18

4.2.2

Lijn-kabeltransitie ............................................................................................................................ 20

4.2.3

Reactieve compensatie.................................................................................................................. 21

4.2.4

Mogelijkheid tot aftakking transformator op verbinding .............................................................. 25

4.3

5

Modellering van het omliggende net ................................................................................................. 15

Criteria naar beheer van de verbinding ............................................................................................ 26

4.3.1

In- en uitschakelen van de verbinding .......................................................................................... 26

4.3.2

Beheersen van de spanningssprong ............................................................................................ 26

4.3.3

Behouden van de spanningen onder de bovenlimiet van 420kV .............................................. 27

4.3.4

Mogelijkheden bij onbeschikbaarheid van een element in de hoogspanningsverbinding ....... 31

Analyse resultaten ....................................................................................................................................... 33
5.1

Steady-state analyse .......................................................................................................................... 33

5.1.1

Transportcapaciteit ......................................................................................................................... 33

5.1.2

Spanningssprong, -opbouw en stijging ........................................................................................ 38

5.1.3

Conclusie ......................................................................................................................................... 56

5.2

Resonantie-verschijnselen ................................................................................................................. 57

5.2.1

Evaluatie-criteria ............................................................................................................................. 58

5.2.2

Resultaten van de analyse ............................................................................................................ 59

5.2.3

Conclusie ......................................................................................................................................... 62

5.3

Transiënt gedrag ................................................................................................................................. 63

5.3.1

Zero-Missing ................................................................................................................................... 64

6

Conclusie ..................................................................................................................................................... 66

7

Referenties................................................................................................................................................... 68

8

Bijlagen......................................................................................................................................................... 68

2

1 Samenvatting
Ondergrondse wisselstroomverbindingen
Hoogspanningsverbindingen worden traditioneel bovengronds aangelegd en uitgebaat in wisselstroom. Hierdoor
bestaat

vandaag

meer

dan

98%

van

het

West-Europese

380kV-elektriciteitsnet

uit

bovengrondse

wisselstroomverbindingen. Dit is geen toeval. Een verbinding in wisselstroom heeft enkele belangrijke voordelen.
Via deze technologie kan een 380kV-spanning eenvoudig worden getransformeerd naar andere spanningsniveaus.
Daarnaast is de uitbating van het elektriciteitsnet minder complex en bestaat de mogelijkheid om het elektriciteitsnet
uit te breiden en waar nodig aftakkingen te voorzien. Door de uitvoerige toepassing is de bovengrondse
wisselstroomverbinding een zeer betrouwbare en bewezen technologie.
Waarom kan hoogspanning niet ondergronds worden aangelegd? Deze vraag wordt frequent gesteld bij nieuwe
hoogspanningsprojecten. Het antwoord ligt in de werking van het elektriciteitssysteem. Ondergrondse
wisselstroomverbindingen op de hoogste spanningsniveaus veranderen het gedrag van het elektriciteitssysteem.
Dit kan leiden tot fenomenen die de goede werking van het elektriciteitssysteem in gevaar brengen met eventueel
stroomstoringen tot gevolg. Daarom zijn wereldwijd nog maar een heel beperkt aantal ondergronds
wisselstroomverbindingen aangelegd. Hierdoor is er over het algemeen weinig ervaring met het uitbaten en het
beheersen van deze onvoorspelbare fenomenen.
Bij hoogspanningsverbindingen die cruciaal zijn voor de stroomvoorziening op nationaal en Europees niveau moet een
(gedeeltelijke) ondergrondse aanleg goed afgewogen worden. Dit moet voldoende comfortabel kunnen gebeuren
om ongewenste risico’s voor de leveringszekerheid van elektriciteit met een grote impact op de samenleving te
vermijden.

Welke analyses werden uitgevoerd?
Via deze studie zijn de mogelijkheden onderzocht van een (gedeeltelijke) ondergrondse aanleg van Ventilus zonder
de leveringszekerheid in gedrang te brengen. Daarbij is een schema gebruikt dat ontwikkeld werd door TU Delft [R6]
en volgende analyses omvat:
1.

Analyse van het effect van een ondergrondse kabel in normale condities (‘steady state analyse’)
Bij situaties in normale condities is de belangrijkste uitdaging om het reactief vermogen te compenseren en
spanningsstijgingen te beperken. Allerhande 380kV-hoogspanningsmateriaal kan typisch spanningen tot
maximaal 420kV weerstaan. Maar wanneer er meer spanning aanwezig is, riskeert de voorziene isolatie niet
meer te volstaan. Hierdoor is een kortstondige kortsluiting mogelijk met een enorme kracht waardoor het
380kV-hoogspanningsmateriaal kan exploderen, met alle gevolgen van dien. Dit is geen wenselijk scenario.
De spanning moet in alle omstandigheden onder de drempel van 420kV blijven. Daarvoor zijn extra toestellen
(shunt reactoren of spoelen) nodig. Deze toestellen zijn inductief en creëren een tegengesteld effect
waardoor het reactief vermogen kan worden bestreden. Het reactief vermogen opgewekt door ondergrondse
delen van een wisselstroomverbinding beperkt de werkelijke transportcapaciteit (actief vermogen) van de
hoogspanningsverbinding.

2.

Analyse om het risico op ongewenste netfenomenen te bepalen (‘harmonische analyse’)
De combinatie van ondergrondse kabels (capacitief) en spoelen (inductief) kan leiden tot ongewenste
netfenomenen, zoals bijvoorbeeld resonanties. Resonantie treedt op wanneer specifieke frequenties in het
elektriciteitsnet elkaar versterken. Het is mogelijk dat spanningen kortstondig zeer extreme waarden

3

aannemen. Dit kan in het elektriciteitsnet leiden tot erg hoge overspanningen en/of foutieve werking van
beveiligingssystemen. Die overspanningen kunnen beschadiging en/of uitval van de kabel en van
netcomponenten in onderstations tot gevolg hebben. Hierdoor ontstaan stroomstoringen.

3.

Analyse van gedrag elektriciteitsnet bij specifieke gebeurtenissen (‘dynamisch en transiënt gedrag’)
Bij een transiënte analyse wordt er bestudeerd hoe het systeem zich in de tijd gedraagt bij specifieke
gebeurtenissen (in- of uitschakelingen, incidenten, …). Deze simulaties zijn omslachtig gezien alle mogelijke
schakelconfiguraties in het tijdsdomein onderzocht moeten worden. Doordat ze daarnaast ook zeer gevoelig
zijn aan een groot aantal ontwerpparameters (bijvoorbeeld de kabellengte, …) gebeuren deze simulaties
pas wanneer de definitieve configuratie en tracé gekend is. De transiënte fenomemen worden in deze studie
niet verder in detail behandeld.

Om deze analyses uit te voeren is een vrij gedetailleerde modellering van het elektriciteitsnet nodig. Daarbij
dienen de huidige situatie en de toekomstige situatie in kaart gebracht te worden. Dit is nodig omdat zowel de
bestaande kabelverbindingen van de Stevin-verbinding als de huidige en toekomstige kabelverbindingen van de
offshore windparken kunnen een invloed hebben op de analyses.

Karakteristieken van Ventilus zoals onderzocht in het model
Om het Ventilus-project op te nemen in het model werd eerst de configuratie van de verbinding bepaald. Een
ondergrondse kabel heeft een lagere transportcapaciteit (vermogen) dan een luchtlijn. Doordat kabels onder de grond
worden aangelegd, kan de warmte die ze produceren minder goed afgevoerd worden, waardoor de maximale stroom
door een kabel kleiner is dan een bovengrondse lijn waarbij natuurlijke afkoeling door de buitenlucht optreedt. Hierdoor
zijn er meer ondergrondse kabels in parallel nodig om hetzelfde vermogen te transporteren ten opzichte van
een bovengrondse hoogspanningslijn.
Voor het project Ventilus dient de nieuwe hoogspanningsverbinding een transportcapaciteit van 6 GW te hebben, en
dit verdeeld over twee circuits (of 2 x 3GW). Voor een bovengrondse verbinding kunnen 2 circuits worden aangelegd
met aan elke zijde van de mast 1 circuit. Voor een ondergrondse verbinding is het aantal kabels dat nodig is onder
andere afhankelijk van de thermische geleidbaarheid van de ondergrond.
Bij een gemiddelde waarde voor de thermische geleidbaarheid zijn er 3 ondergrondse kabels nodig per ‘circuit’. Bij
een ondergrond met een goede thermische geleiding zou het benodigde aantal kabels kunnen verminderen naar 2
kabels per circuit om de noodzakelijke transportcapaciteit te verkrijgen. Dit zou een positief effect hebben op de
maximale afstand van de verbinding die ondergronds gebracht kan worden (omdat de totale kabellengte de bepalende
factor is). Daarom werden de analyses uitgevoerd voor zowel 3 als 2 kabels per circuit.
Het gaat bij deze configuratie altijd over een spanningsniveau van 380kV. Ventilus maakt deel uit van de ruggengraat
van het elektriciteitsnet, die uitgebaat wordt op het hoogste spanningsniveau (380kV). Want hoe hoger de spanning,
hoe meer elektrische energie kan vervoerd worden. Het transporteren van zo’n volumes elektrische energie op lagere
spanningsniveaus zou leiden tot aanzienlijke verliezen en tot meer infrastructuurnoden. Op spanningsniveau
220kV en 150kV zou – voor een transportcapaciteit van 6 GW – tien tot twintig circuits in parallel geplaatst moeten
worden. Daarnaast zou een uitgebreid hoogspanningsstation langs weerszijden van het ondergrondse deel nodig zijn
waar de transformatie gebeurt naar 380kV. Naast de grote hoeveelheid kabels, zorgen vooral de stations voor een
sterke verhoging van de complexiteit en het risico op resonanties. Ze leiden ook tot een verlaging van het
kortsluitvermogen, wat al zeer laag is in de kustregio en dus absoluut te vermijden is. De Ventilus-verbinding realiseren
op een lager spanningsniveau (220kV of 150kV) wordt verder niet beschouwd.
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Elke analyse werd uitgevoerd op meerdere varianten. Dit gebeurde omdat in deze fase van het proces nog geen
definitief tracé gekend is.

Resultaten
De analyse van de transportcapaciteit, spanningssprong, -opbouw en stijging (‘steady state analyse) toont aan
dat er maatregelen genomen kunnen worden om de spanningsstijging te beperken teneinde de materiaallimiet van
420kV te respecteren. Bij een toenemende lengte van het ondergronds gedeelte zijn steeds meer verregaande
maatregelen nodig, die op hun beurt belangrijke risico’s met zich meebrengen. Want met elk element dat wordt
toegevoegd, stijgt de complexiteit voor de netuitbating en het beveiligen van het ganse elektriciteitssysteem.
Het is bijzonder belangrijk voor de stabiliteit van het systeem dat kortsluitingen snel (= grootte orde 1à2 tienden van
seconde) en selectief (= enkel die elementen waarop de fout zich effectief voordoet en niet de omliggende lijnen of
kabels) gedetecteerd en uitgeschakeld worden. Een luchtlijn met één begin en één einde beveiligen is veel eenvoudiger
en betrouwbaarder dan een verbinding met daarin verschillende ondergrondse delen en een groot aantal shunt
reactoren.
Voorafgaand aan de analyse van de resonanties werden in de studie van Energyville [B1] enkele ‘gevaarlijke zones’
gedefinieerd. Bij de simulaties van het Ventilus project bevinden resonantiepieken zich al dichtbij of in deze gevaarlijke
zones. Dit is het geval omwille van verschillende ondergrondse verbindingen die al aanwezig zijn (kabels uit de zee,
ondergrondse gedeelte Stevin-verbinding, …). Het toevoegen van ondergrondse kabelsecties in de Ventilus-verbinding
zorgt ervoor dat de resonantie-piek – met elke toegevoegde kilometer – de 100 Hz gevarenzone1 benaderen. Dit moet
vermeden worden. Een kabellengte van 8 kilometer met 3 kabels per circuit bevindt zich net buiten deze risicozone.
De uitgevoerde analyses tonen aan dat de afstand die ondergronds gebracht kan worden, niet valt af te leiden uit één
enkele parameter. Het is een complex samenspel tussen spanningslimieten, compensaties, beveiligingen, resonanties.
Vanuit risico-oogpunt kan geconcludeerd worden dat een kabellengte van 8 km op een voldoende betrouwbare
manier ondergronds kan gebracht worden. Hierbij is een beperkte marge ten opzichte van de 100 Hz gevarenzone
in rekening gebracht. Elke extra kilometer ondergrondse kabel verhoogt de risico’s aanzienlijk op het optreden van
bovenstaande fenomenen, waardoor de betrouwbaarheid niet meer gegarandeerd kan worden. Dit laatste zou
onverantwoord zijn gelet op de significante gevolgen, niet alleen in België maar ook daarbuiten. Bij een ondergrond
met een goede thermische geleiding kan het benodigde aantal kabels verminderen naar 2 kabels per circuit en kan
de lengte van de ondergrondse kabelsectie verhoogd worden naar 12 kilometer. Enkel via verificatie van de
ondergrond door het nemen van grondstalen en het uitvoeren van een detailstudie2 op het uiteindelijke tracé kan dit
bevestigd worden.
Voor vergelijkbare vermogens komt men in het buitenland niet tot langere afstanden3, integendeel, het doet het
Belgische netbeheer behoren tot de selecte kring van netbeheerders die wel degelijk bereid zijn om de limieten op te
zoeken van wat technisch haalbaar is, zonder evenwel onverantwoorde risico's te nemen.

1 Deze gevarenzone is gelinkt aan de langdurige maar uitdempende 100 Hz stroom bij het inschakelen van zeer grote transformatoren

2

Een detailstudie op een uiteindelijk tracé houdt in dat de ‘hotspots’ voor de kabelverbinding in kaart moeten worden gebracht, dus specifiek de
punten waar de kabels hun warmte niet voldoende kunnen afvoeren.
3

Cfr benchmark Mott MacDonald [R2]
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2 Inleiding
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 (zie startnota GRUP Ventilus). Omdat 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 eerder gemakte technologiekeuze.
Deze nota omvat de resultaten van enkele analyses die specifiek voor de Ventilus-case werden uitgevoerd voor wat
betreft een ondergrondse verbinding in wisselstroom. Deze resultaten en conclusies zullen voorgelegd worden aan de
experten die het planteam heeft samengesteld.

De inhoud van de verschillende analyses wordt verderop in het document toegelicht. Gezien de specificiteit van het
transmissienet werd de globale studie door Elia uitgevoerd. Voor het onderdeel met betrekking tot de resonanties werd
een extern studiebureau ingeschakeld, met name Energyville [B1] – Dit kenniscentrum voert academisch onderzoek
uit, deels literatuurstudie deels eigen modellering- en simulatie-werk, om na te gaan hoe andere onderzoekscentra en
netwerkuitbaters (TSO's) met het probleem van resonanties omgaan en welke aanbevelingen ze kunnen maken over
wanneer de risico’s te groot worden om een veilige netuitbating te garanderen.
Deze studie bouwt verder op de Technologiestudie [R1] en bestudeert specifiek bepaalde fenomenen die kunnen
optreden bij het toepassen van ondergrondse kabels in een hoogspanningsnet. De studie start met een toelichting van
de methodologie die gehanteerd wordt bij het uitvoeren van dergelijke technische studies. Ten tweede zullen de
ontwerpcriteria worden toegelicht. Hierna zal tenslotte een overzicht van de studieresultaten worden getoond,
aangevuld met een evaluatie en een algemene conclusie.

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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3 Methodologie
Het in kaart brengen van de risico’s en fenomenen die een ondergrondse verbinding introduceren, vergt gezien de
resultaten afhankelijk zijn van een reeks van parameters, een uitgebreide en iteratieve studie. De studie-aanpak wordt
in de volgende paragrafen in detail toegelicht.

3.1 Iteratief studieproces
De algemene aanpak van de studie wordt weergegeven in Figuur 1. De eerste stap van dit proces bestaat erin om het
objectief of de onderzoeksdoelstelling goed vast te leggen. Voor deze studie is de doelstelling het in kaart brengen
en evalueren van de impact op het elektrisch systeem van het gedeeltelijk ondergronds brengen van deze
wisselstroomverbinding. Impact heeft in dit kader vooral betrekking op het garanderen van een veilige netuitbating in
alle omstandigheden.

Figuur 1 - Iteratief studie-proces
Hierna wordt er een enveloppe aan verschillende oplossingsvarianten gedefinieerd. Elke variant geeft een andere
manier weer waarmee we aan het objectief kunnen voldoen, of geeft aan dat bepaalde aspecten meer in detail
bestudeerd dienen te worden. In dit kader ontstaan de varianten door de locatie van het ondergrondse deel te variëren,
of de wijze van reactieve compensatie aan te passen. De lengte van het ondergrondse deel, is voor elke variant een
variabele parameter.
Vervolgens zal er voor elke variant een gedetailleerde kwantitatieve analyse gebeuren. Gezien het specifieke karakter
van de gedetailleerde analyses die in het kader van deze studie dienen te gebeuren, worden deze analyses in de
volgende paragraaf in meer detail toegelicht.
Tenslotte wordt er een evaluatie gemaakt van alle varianten, op basis waarvan er een finale selectie gemaakt kan
worden. Het doel is natuurlijk om uiteindelijk te convergeren naar één finale oplossing. Echter gezien de complexiteit
van voorliggend dossier en de onzekerheden (onzekerheden over het tracé, …) die intrinsiek met een dergelijk project
gepaard gaan, zal dit proces meerdere malen herhaald moeten worden. Met elke iteratie wordt dan het
oplossingsdomein verkleind tot er uiteindelijk een finale selectie gemaakt kan worden. Echter, de nodige berekeningen
worden met elke iteratie ook complexer en meer afhankelijk van de parameters. Het resultaat van deze nota (iteratie)
betreft nog niet de finale selectie, maar wel een oplossingsverzameling waarop dan verder gebouwd kan worden voor
verdere iteraties.
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3.2 Kwantitatieve analyse
Het type van analyses dat moet uitgevoerd worden, wordt bepaald door het type en het objectief van de studie. Om
de impact van een ondergronds deel in een hoogspanningsnet te evalueren, worden volgende analyses 4 gedaan:
►

Steady-state analyse: beperken van spanningsstijgingen en maximaliseren transportcapaciteit van actief
vermogen (compenseren reactief vermogen)

►

Resonanties: uitvoeren van harmonische en resonantie analyses om het risico op ongewenste
netfenomenen te bepalen

►

Analyse van dynamisch en transiënt gedrag

De finale conclusies kunnen enkel gemaakt worden op basis van een gecombineerde evaluatie van alle resultaten. In
volgende paragrafen wordt de inhoud van deze analyses kort toegelicht en wordt ingegaan op de belangrijkste
effecten. Naast deze effecten heeft het toepassen van een gedeeltelijk ondergrondse verbinding ook nog een impact
op de beveiligingen van het systeem en eveneens op het beheer en onderhoud van de verbinding. Deze aspecten
kwamen reeds uitgebreid aan bod in de Technologiestudie [R1] en worden in dit document niet in detail behandeld.

3.2.1 Steady-state analyse
De steady-state werking is gelinkt aan het gedrag van de hoogspanningskabels in de normale conditie bij 50 Hertz, i.e.
er heeft geen storing, incident of schakelevenement opgetreden. In deze situatie is de belangrijkste uitdaging het
surplus aan reactief vermogen dat door de ondergrondse kabel wordt gegenereerd. Ondergrondse
wisselstroomverbindingen gedragen zich elektrisch anders dan luchtlijnen: ze zijn zeer capacitief, terwijl luchtlijnen
inductief zijn. Bij kabels ontstaat er daardoor reactief vermogen, terwijl een luchtlijn dit “absorbeert”. Dit is een soort
“bijproduct”. De injectie van reactief vermogen kan leiden tot een stijging van de spanning in het hoogspanningsnet in
de buurt van de kabelverbinding. Bij het schakelen van kabels ontstaan er namelijk spanningssprongen in het net en
is er ook een spanningsopbouw over de kabel (wegens het sterke capacitieve gedrag van een ondergrondse kabel).
Om het reactief vermogen te compenseren en spanningsstijgingen te beperken moeten extra toestellen (shunt
reactoren of spoelen) worden geplaatst. Deze zijn inductief en creëren een tegengesteld effect.
De hoeveelheid reactief vermogen is rechtstreeks evenredig met de lengte van de kabel.. Voor een volledige
compensatie van één kabel 380kV dient per 11 km een 3-fasige spoel van 130 Mvar geplaatst te worden. Zo’n spoel
lijkt op een transformator. Een voorbeeld van zo’n spoel of shunt reactor inclusief geluidsmuren wordt getoond in Figuur
2².

4

Dit is lijn met de conclusies van een studie van de TU Delft [R6]
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Figuur 2: Voorbeeld Shunt reactor met geluidsmuren
Ondanks het voorzien van deze compensatie, kunnen alsnog een aantal ongewenste fenomenen (voornamelijk in de
omgeving van de kabelverbinding) optreden. De meest relevante zijn hieronder opgelijst:

►

Transportcapaciteit
De maximale stroom die een verbinding kan voeren, is beperkt door de maximale bedrijfstemperatuur van de
verbinding. Om de kwaliteit van de elektrische isolatie van een ondergrondse kabel te garanderen
bijvoorbeeld, moet de temperatuur van deze kabel onder een bepaalde waarde blijven5. Om onder andere de
doorhang van de geleiders van een luchtlijn te beperken, dient bij bovengrondse lijnen eveneens de
temperatuur en bijgevolg de stroom beperkt te blijven. De totale stroom in de verbinding wordt bepaald door
de combinatie van de reactieve (of blinde) stromen en actieve (of nuttige) stromen die door de kabel vloeien.
De reactieve stroom, rechtstreeks gelinkt aan het reactieve vermogen dat door de verbinding wordt opgewekt
noemen we de reactieve laadstroom6. Het ondergronds brengen van een deel van de verbinding, leidt ertoe
dat de reactieve laadstroom van deze kabel een significant deel van de capaciteit verbruikt. Des te groter de
lengte van het ondergronds deel, des te groter deze laadstroom en des te minder ruimte er is voor het transport
van actief of nuttig vermogen. In deze studie wordt daarom deze impact verder bestudeerd.

►

Steady-state spanningsstijging
Alle uitrustingen in het hoogspanningsnet hebben een maximale spanning die ze kunnen weerstaan. De
spanning op het net moet dus onder controle worden gehouden. De injectie van reactief vermogen kan leiden
tot een stijging van de spanning in het hoogspanningsnet in de buurt van de kabelverbinding, waardoor lokaal
de materiaallimieten overschreden kunnen worden.

5

Typisch 90°C voor XLPE isolatie

6

Een verbinding kan ook een bijkomende reactieve stroom voeren omwille van transport van reactief vermogen.
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Specifiek voor een verbinding die gedeeltelijk ondergronds gebracht wordt, moet de situatie bekeken worden
waarbij de verbinding aan één kant ingeschakeld is, en aan de andere kant niet. Deze situatie is weergegeven
in Figuur 3. De reactieve laadstroom voor het kabelsegment vloeit ook door het lijnsegment en zorgt daar
voor een sterke stijging van de spanning. Des te langer de kabel, des te groter deze stroom, des te groter de
spanningsopbouw. De spanning langsheen de hoogspanningsverbinding bereikt een maximum aan het open
uiteinde indien de verbinding slechts gesloten is langs het andere uiteinde.

►

Steady-state spanningssprong
De spanning in het net zal een sprong (plotse stijging of daling) maken indien er plots een grote hoeveelheid
reactief vermogen afgenomen of geïnjecteerd wordt. Zo zal het inschakelen van een kabel lokaal leiden tot
een plotse verhoging van de spanning. Deze spanningssprong kan berekend worden via een steady-state
analyse door de situaties vlak voor en vlak na het inschakelen van de kabel met elkaar te vergelijken. Deze
spanningssprong dient binnen bepaalde limieten te blijven zoals verderop wordt toegelicht in de paragraaf
Analyse van dynamisch gedrag teneinde o.a. de stabiliteit van productiecentrales te garanderen.

Ook dit fenomeen wordt geïllustreerd in Figuur 3.
Reactief
vermogen
kabel

Station A

Station B
AC net

AC net
Sluit
vermogenschakelaar A

Lijnsegment

Kabelsegment

Spanning
V1B

Spanningsopbouw =
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V1A
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Spanningssprong
= V1A – V0A

Spanning station A voo r sluiten
vermogenschakelaar A

Afstand op de
verbinding

Figuur 3 - Voorbeeld spanningsopbouw indien een uiteinde van de verbinding gesloten wordt met aanduiding van de
spanningsopbouw over de verbinding en de spanningssprong7

7

Een vermogenschakelaar wordt voorgesteld door een vierkant op de verbinding. Als het vierkant volledig is ingekleurd is de
vermogenschakelaar gesloten, is het niet ingekleurd dan is deze open.
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In de steady-state analyse zal de optimale grootte en locatie van de reactieve compensatie worden bepaald om de
spanning overal binnen de limieten te houden en over voldoende transportcapaciteit te beschikken. Beide dienen
immers te voldoen aan bepaalde ontwerpcriteria.
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3.2.2 Resonanties
Het hoogspanningsnet is ontworpen om te werken op wisselspanning met een frequentie van 50 Hz. Elektrische
spanningen en stromen met andere frequenties dan 50 Hz kunnen echter ook voorkomen. Hun oorsprong kan zowel
permanent aanwezig of van voorbijgaande aard zijn. Mogelijke permanente bronnen zijn installaties die gebruik maken
van vermogenselektronica (dit kunnen bijvoorbeeld verbruikers zijn die voor specifieke doeleinden wisselstroom
omzetten in gelijkstroom: bepaalde industriële processen, gelijkspanningsverbindingen, productie-eenheden, …). Inen uitschakelingen van hoogspanningstoestellen of –installaties wekken op hun beurt specifieke frequenties op van
voorbijgaande aard. De meest typische hier is een langdurige maar uitdempende 100 Hz stroom bij het inschakelen
van zeer grote transformatoren.
De interactie van het hoogspanningsnet op 50 Hz en deze andere frequenties wordt in hoofdzaak bepaald door de
impedantie van het hoogspanningsnetwerk. De impedantie is een wiskundig concept dat gemakkelijk berekening
toelaat voor wisselspanning en –stroom zoals weerstand dat doet voor gelijkspanning en –stroom. De impedantie is
trouwens afhankelijk van de frequentie van de elektrische spanning en stroom en is voor gelijkstroom gelijk aan de
weerstand.
Hoge pieken in het impedantie-spectrum8 kunnen aanleiding geven tot resonantie-fenomenen op de bijhorende
frequenties. Deze pieken worden resonantiepieken genoemd. Resonantie is een opslingeringsverschijnsel dat in het
net kan leiden tot erg hoge overspanningen en/of stromen die op hun beurt foutieve werking van beveiligingssystemen,
beschadiging en/of uitval van de kabel en van toestellen in onderstations tot gevolg hebben. Uiteindelijk kan dit een
grote impact hebben op de werking van het hoogspanningsnet.
Figuur 4 illustreert fenomeen. Het betreft een “superpositie” (samenvoeging van signalen) van een standaard 50 Hzspanningsgolf, met daarbovenop een uitdempende spanning met een frequentie van 500 Hz.

Figuur 4 - Illustratieve weergave van uitdempende spanningsopslingering

8

Een impedantie-spectrum is een grafiek die de waarde van de impedantie weergeeft in functie van de frequentie.

12

Deze resonanties kunnen niet uit zichzelf optreden: ze worden in mindere of meerdere mate getriggerd door
kortsluitingen, in- en uitschakelingen of grote spanningssprongen op het gehele netwerk.
Juist het installeren van ondergrondse kabels (en de eventuele bijhorende compensatiemaatregelen) heeft een
significante impact op het impedantiespectrum. Een algemene conclusie is dat door het toepassen van ondergrondse
kabels er meer resonantiepieken bij lagere frequenties voorkomen. Des te langer de ondergrondse kabel en hoe meer
kabels in eenzelfde tracé, des te meer uitgesproken dit effect wordt. Dit heeft een risico-impact, want resonanties op
lagere frequenties kunnen veel gemakkelijker getriggerd worden en dempen bovendien minder snel uit.
Voor een typisch 380kV netwerk, bestaande uit bovengrondse verbindingen, ligt de eerste resonantiepiek boven de
1000 Hz. Bij dezelfde netten waar veel kabelverbindingen zijn geïnstalleerd, verschuift deze resonantiepiek naar lagere
frequenties. Beneden ongeveer 300 Hz zijn er fenomenen gekend die mogelijk zeer gevaarlijk kunnen zijn.
Wanneer er een resonantiepiek ontstaat op 50 Hz (injectie van centrales), ontstaat er onvermijdelijk resonantie met
verhoging van de netspanning tot gevolg. De overspanning die hierbij ontstaat leidt tot schade aan de uitrustingen van
het hoogspanningsnet. Verder moet een resonantiepiek bij 100 Hz eveneens vermeden worden omdat deze interfereert
met het inschakelen van grote transformatoren.
Volgens de onderzoeksresultaten van TU Delft [R6] en de hieruit afgeleide richtlijnen van TenneT TSO [R7] zijn alle
resonantiepieken onder 500 Hz en met een harmonische impedantie van meer dan 100 Ω te vermijden. Indien dit toch
het geval is, dienen verdere studies uit te wijzen of deze problematisch kunnen zijn. Een resonantiepiek (> 100 Ω) bij
een lage frequentie is niet per definitie problematisch, zo lang er geen permanente bronnen op deze frequentie
aanwezig zijn.
Indien er wel een problematische resonantiepiek wordt opgetekend, dienen verdere gedetailleerde studies de mogelijke
oplossingen te bepalen. Deze zijn meestal installaties die in staat zijn stromen binnen een specifiek frequentiebereik
weg te filteren of de optredende resonanties uit te dempen. Elk bijkomend toestel verhoogt natuurlijk de complexiteit
van het netwerk en de uitbating ervan (een zeer hoog aantal combinaties dat elk apart moet worden bestudeerd) en
dus ook de kans op falen. Bij het falen van een dergelijke filter, wordt de verbinding of installatie niet meer (of beperkt)
bruikbaar.

3.2.3 Analyse van dynamisch & transiënt gedrag
3.2.3.1

Dynamisch gedrag

Een “elektro-mechanische” of “dynamische” analyse bestudeert de reactie van centrales uitgerust met automatische
vermogen- en spanningsregeling op het in- of uitschakelen van ondergrondse kabels en meer in het bijzonder hun
mogelijkheid om snel de spanning bij te regelen net na de grote spanningssprongen die hiermee gepaard gaan.
Voldoende “reactieve compensatie” (dit zijn installaties die geheel of gedeeltelijk de invloed van kabels op het
hoogspanningsnetwerk annuleren) van ondergrondse kabels kan nodig zijn om het ongewenst uitschakelen van
generatoren te voorkomen. Van zodra de definitieve structuur van het hoogspanningsnet in de buurt van centrales
gekend is, kunnen betrouwbare maatregelen genomen worden om mogelijke uitschakelingen geheel te vermijden. Voor
de rest van dit document zal aan dit soort studies dan ook geen specifieke aandacht meer geschonken worden.

3.2.3.2

Transiënt gedrag

“Elektro-magnetische” of transiënte fenomenen zijn, zoals de naam aangeeft, voorbijgaande fenomenen die geen
impact hebben op (het mechanisch) gedrag van centrales. Deze fenomenen moeten worden getriggerd door specifieke
gebeurtenissen (kortsluitingen, in- of uitschakelingen, etc.) en zijn altijd van tijdelijke en uitdempende aard. Desondanks
dat deze spanningen en stromen na verloop van tijd verdwijnen, kunnen ze toch ernstige schade (intern falen van HS-
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apparaten, zeer hoge warmteproductie of zeer hoge trek- en duwkrachten op geleiders) veroorzaken. Deze fenomenen
zijn zeer situatie-afhankelijk. De belangrijkste transiënte fenomenen die voor lange ondergrondse kabelverbindingen
van toepassing zijn, zijn het triggeren van resonanties en het zogenaamde “zero-missing effect” bij inschakeling en
kortsluitingen.
Dit laatste fenomeen zorgt ervoor dat er geen nuldoorgang van de stroom door de vermogensschakelaar komt
gedurende meerdere cycli. Per definitie heeft een wisselstroom twee nuldoorgangen per cyclus. Dit zijn de momenten
die een vermogenschakelaar nodig heeft om een (kortsluit-)stroom te onderbreken. Wanneer deze nuldoorgangen voor
een aantal cycli ontbreken, is de energie-opstapeling binnen de schakelaar te hoog geworden met ontploffing tot
gevolg. Uiteraard moet dit fenomeen te allen tijde vermeden worden.

Het zero-missing effect kan vermeden worden door het toepassen van bepaalde ontwerpregels. Dit wordt later in de
analyse (paragraaf 5.3.1) meer in detail aangegeven. Wat betreft de andere fenomenen zijn er gespecialiseerde
simulaties nodig op basis van de finale netwerktopologie.
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3.3 Modellering van het omliggende net
De evolutie van het omliggende net heeft een belangrijke impact op de resultaten van de studie. Voorliggende studie
beschouwt een toekomstige netsituatie waarin het Ventilus project gerealiseerd is (~2028) en waarbij ook Boucle du
Hainaut en MOG II aanwezig zijn in het transmissienet, zoals weergegeven in Figuur 5.
Deze veronderstelling is erg belangrijk gezien de invloed van bestaande (en toekomstige) ondergrondse kabels in het
omliggende net op de nieuwe verbinding, maar ook met het effect van de nieuwe verbinding op de bestaande kabels.
Zo houdt de analyse dus rekening met de Elia-visie ‘Future Grid’ waarbij naast het Ventilus-project, ook het nieuwe
220kV offshore-net (MOG II) en de nieuwe 380kV-corridor tussen Avelgem en het centrum van het land (Boucle du
Hainaut) in dienst verondersteld is. Ventilus en Boucle du Hainaut moeten dus enerzijds rekening houden met de
mogelijke ondergrondse kabellengte van elkaar en anderzijds met de bestaande 40 km technische kabellengte van de
Stevin-verbinding en de verschillende bestaande en toekomstige 220 kV offshore kabels naar de windmolenparken op
de zee.

Figuur 5 - in dienst veronderstelde elementen uit de Future Grid visie van Elia: naast Ventilus eveneens Boucle du
Hainaut en Modular Offshore Grid – fase 2

15

4 Ontwerpcriteria voor de Ventilus case
In dit hoofdstuk wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de ontwerpcriteria die gehanteerd werden bij de studie
rond het Ventilus project. Allereerst wordt de configuratie van de verbinding, specifiek voor het Ventilus project
uitgewerkt. Vervolgens worden een aantal aannames gedaan rond de opbouw van de verbinding. Andere
ontwerpcriteria zijn de beschikbaarheid van de nieuwe elektrische verbinding, de uitbating, het onderhoud en de
opbouw ervan.

4.1 Configuratie van de verbinding
Voor het project Ventilus dient de nieuwe hoogspanningsverbinding een transportcapaciteit van 6GW te hebben, en dit
verdeeld over minimaal twee parallelle circuits (of 2 x 3GW). Ondergrondse kabelverbindingen hebben echter een
lagere transportcapaciteit dan een bovengrondse lijn. Doordat kabels onder de grond worden aangelegd, kan de
warmte die ze produceren minder goed afgevoerd worden, waardoor de maximale stroom door een kabel kleiner is
dan een bovengrondse lijn waarbij natuurlijke afkoeling door de buitenlucht optreedt. Hierdoor zijn er steeds meer
ondergrondse kabels in parallel nodig om hetzelfde vermogen te transporteren als bij een bovengrondse lijn. Bij grote
vermogens worden er daardoor heel wat kabels in parallel geplaatst.
Zoals beschreven in de Technologiestudie [R1] wordt bij het ontwerp van de Ventilus-verbinding uitgegaan van 380kV
kabels met een kopersectie van 2500mm² hetgeen een gangbaar type vormt. Naast de stroomvoerende sectie van de
kabel, bepalen andere factoren de maximale transportcapaciteit, zoals de thermische geleidbaarheid van de
ondergrond en de afstand tussen de kabels9. Bij het ontwerp wordt er uitgegaan van een gemiddelde waarde voor de
thermische geleidbaarheid van de ondergrond en voldoet de plaatsingswijze aan de minimum dieptes die opgelegd
worden in het AREI (artikel 187-01-b).
De configuratie die nodig is om 6 GW te transporteren werd geïllustreerd in Figuur 6. Zo zijn er 3 ondergrondse kabels
nodig om dezelfde transportcapaciteit te hebben als de bovengrondse lijn.

Figuur 6 - Illustratie van een ondergronds deel in een corridor van 6 GW (2x3 GW) met 3 kabels per lijn10

9

De transportcapaciteit van een ondergrondse kabel wordt beperkt door de maximale temperatuur die het materiaal van de kern
kan verdragen (typisch 90°C). De opwarming van deze kern wordt niet enkel bepaald door de stroom door de kabel zelf, maar ook
door de warmte afkomstig van een nabijgelegen kabel.
10
Ter vereenvoudiging wordt doorheen het volledige document een éénfasige voorstelling gebruikt.
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Zoals eerder vermeld, wordt de transportcapaciteit van een ondergrondse kabel sterk bepaald door de omliggende
ondergrond. Als de grondkarakteristieken toelaten om de warmte beter af te voeren, kan de transportcapaciteit per
circuit veel hoger zijn. Bij een ondergrond met een goede thermische geleiding en optimale plaatsing van de kabels
zou het aantal benodigde kabels voor een transportcapaciteit van 6 GW kunnen verminderen naar 2 kabels in plaats
van 3 kabels per circuit. Een dergelijke configuratie wordt weergegeven in

Figuur 7. Enkel via verificatie van de

ondergrond door het nemen van grondstalen en het uitvoeren van een detailstudie11 op het uiteindelijke tracé kan dit
bevestigd worden. Vooral ter hoogte van gestuurde boringen12 moet een detailstudie uitwijzen welke transportcapaciteit
haalbaar is, gezien kabels hun warmte ook minder goed kunnen afvoeren hoe dieper ze geplaatst zijn.

Figuur 7- Illustratie van een ondergronds deel in een corridor van 6 GW (2x3 GW) met 2 kabels per lijn
Dit zou een positief effect kunnen hebben op de maximale lengte die ondergronds gebracht kan worden, gezien het
totaal aantal kabels steeds de beperkende factor is. De analyses worden daarom uitgevoerd voor zowel 3 als 2 kabels
per circuit. Om die reden is het ook beter om te kijken naar de ‘circuitlengte’, dit is het totale aantal km kabels die nodig
zijn om een bepaalde transportcapaciteit te verkrijgen. De circuitlengte wordt als volgt berekend: geografische lengte
x #kabels x #circuits.
In bovenstaande configuratie wordt telkens uitgegaan van een spanningsniveau op 380kV gezien Ventilus deel
uitmaakt van de back-bone van het elektriciteitsnet. De elektrische backbone wordt uitgebouwd op het hoogste
spanningsniveau, nl. 380kV. Immers, hoe hoger de spanning hoe meer elektrische energie kan vervoerd worden. Het
transporteren van dergelijke volumes elektrische energie op lagere spanningsniveaus zoals 220 en 150kV zou leiden
tot aanzienlijke verliezen en tot meer infrastructuurnoden.
De vraag wordt vaak gesteld om deze hoogspanningsverbindingen toch op 220kV of lager te realiseren, gezien deze
kabels vaak wel ondergronds worden aangelegd (bv de zeekabels naar de windparken of lokale verbindingen op land
worden). Het gaat daarbij echter over verbindingen met een lagere transportcapaciteit. Zoals ook in de
Technologiestudie [R1] gesteld moeten er voor een transportcapaciteit van 6GW tot 10 kabels 220kV geplaatst worden
en langs beide zijden van dit ondergrondse deel moeten er hoogspanningsstations gerealiseerd worden waar de
transformatie gebeurt naar 380kV. Deze hoogspanningsstations zouden zowel schakelmateriaal 220kV als 380kV
bevatten en 11 transformatoren 220/380kV per station. Doordat in deze stations elk element afzonderlijk kan in- of
uitgeschakeld worden, zijn er bijkomend zeer veel combinaties van inductieve en capacitieve stromen mogelijk
waardoor de resonanties quasi onmogelijk te voorspellen worden en de risico’s nog verder worden verhoogd.

11

Een detailstudie op een uiteindelijk tracé houdt in dat de ‘hotspots’ voor de kabelverbinding in kaart moeten worden gebracht,
dus specifiek de punten waar de kabels hun warmte niet voldoende kunnen afvoeren.
12
Gestuurde boringen zijn nodig bij het kruisen van bepaalde structuren, zoals spoorwegen, waterwegen, etc.
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Daarnaast heeft een oplossing op 220kV (of 150kV) een negatieve impact op de stroomverdeling tussen de Stevin- en
de Ventilus-verbinding, wat significante beperkingen zou betekenen voor de uitbating. De transformatoren 380/220kV
(of 380/150kV) zouden ook leiden tot een lager kortsluitvermogen in de kustregio, wat al zeer laag is en dus absoluut
te vermijden is.
Het realiseren van de Ventilus verbinding op een lager spanningsniveau (220kV of 150kV) is bijgevolg geen redelijk
alternatief omdat het risico op resonanties en netstabiliteit vergelijkbaar blijft, de uitbating complexer wordt en de
infrastructuurnoden drastisch toenemen.

4.2 Criteria naar opbouw van de verbinding
4.2.1 Situering van het ondergronds gedeelte en het aantal ondergrondse gedeeltes
De locatie van het ondergrondse gedeelte beïnvloedt de resultaten van de analyse. De analyse beschouwt
verschillende mogelijkheden: aan één van beide uiteinden, in het midden van de verbinding of een combinatie van
beide.
Naar realiseerbaarheid en beheerbaarheid van de verbinding, wordt er verondersteld dat een verbinding maximaal
over twee ondergrondse gedeeltes kan beschikken. Dit zal echter in de Hoofdstuk 5: “Analyse resultaten” verder
gedetailleerd worden.

Figuur 8 - Bestudeerde locaties van het ondergronds gedeelte: aan een extremiteit van de verbinding, in het midden
of een combinatie van beide
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4.2.2 Lijn-kabeltransitie
Zoals besproken in de Technologiestudie §9.2.2. [R1] zijn er verschillende manieren om de bovengrondse lijnen te
koppelen met de ondergrondse kabels. De conclusie luidde dat een volwaardig station met schakelapparatuur
(vermogensschakelaars, scheiders, …) om technische redenen nodig kan zijn vanaf een bepaalde kabellengte13. Het
ééndraadsschema van een dergelijke configuratie is weergegeven in Figuur 9.

Transitiestation

Station A

Transitiestation

Station B

AC net

AC net

Lijnsegment

Kabelsegment

Lijnsegment

Figuur 9 - ééndraadschema van transitie twee luchtlijn circuits naar ieder drie kabelcircuits door middel van
onderstations
Het alternatief bestaat erin een directe lijn-kabelovergang te maken, waarbij de drie ondergrondse kabels zonder
schakelapparatuur verbonden zijn met de luchtlijnen. Figuur 10 toont het ééndraadsschema.
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AC net

AC net

Lijnsegment

Kabelsegment

Vermogenschakelaar
Railstel
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Figuur 10 - ééndraadschema van transitie twee luchtlijn circuits naar ieder drie kabels zonder schakelmateriaal
Zoals eveneens beschreven wordt in de Technologiestudie [R1] zal het integreren van volwaardige onderstations met
schakelmateriaal het aantal operationele modi doen stijgen. De stabiliteit van de nieuwe hoogspanningsverbinding
dient samen met het omliggende net bestudeerd te worden. Dit bevat eveneens een groot aantal kabels zoals de
220kV-zeekabels evenals de 400kV-kabels van de Stevin-verbinding, waardoor het totaal aantal mogelijke netsituaties
sterk toeneemt. Een directe lijn-kabel overgang biedt als belangrijk operationeel voordeel dat het aantal mogelijke
configuraties van de verbinding beperkt is.
In het geval van volwaardige stations aan beide uiteinden van de verbinding, zijn er veel meer modi mogelijk, die elk
specifieke risico’s kunnen inhouden voor wat betreft netstabiliteit. Doordat in deze tussenstations elk element
afzonderlijk kan in- of uitgeschakeld worden, zijn er bijkomend zeer veel combinaties van inductieve en capacitieve
stromen mogelijk waardoor de resonanties quasi onmogelijk te voorspellen worden en de risico’s nog verder worden
verhoogd. Nergens ter wereld worden zo’n tussenstations toegepast in ondergrondse 380 kV-kabelverbindingen14.
Een studie [R3] van de Deense TSO (Energinet) sluit eveneens het toepassen van tussenstations uit bij ondergronds

13

Dit laat toe om kabels apart te schakelen.
Behalve bij de Stevin-verbinding omdat dit bij het ontwerp een antennestructuur was waarbij getracht werd om het aantal kabels
zoveel mogelijk te beperken gezien de geringe ervaring op dat moment.
14
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brengen van verbindingen omwille van de complexiteit. Een volledig tussenstation wordt daarom niet weerhouden in
deze belangrijke backbone-verbinding.

4.2.3 Reactieve compensatie
Het reactief vermogen dat de kabels opwekken, neemt kwadratisch toe met de spanning. Op 400kV komt dit neer op
+/- 12Mvar15 per km kabel (cfr. Technologiestudie [R1]). Voor een circuit van 3 GW met drie ondergrondse kabels komt
dit bijgevolg neer op 36Mvar/km. Het door de kabel opgewekte reactieve vermogen is recht evenredig met de lengte
van de kabel. De kabel heeft naast een capacitief karakter (opwekken reactief vermogen) ook een inductief karakter
(absorberen van reactief vermogen). Dit laatste effect wordt belangrijker naarmate er meer vermogen door de kabel
getransporteerd wordt, en is afhankelijk van de totale belastingsstroom die door de kabel vloeit (zie Figuur 11). Deze
absorptie blijft echter veel kleiner dan de opwekking. De maximale netto-hoeveelheid reactief vermogen wordt
geïnjecteerd in onbelaste toestand (wanneer de verbinding als het ware geen vermogen transporteert), zoals

Injectie van reactief
vermogen
[MVAr/km]

bijvoorbeeld bij inschakeling langs één zijde van de verbinding.
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11,5

Net Reactive Production
[+MVAr/km]
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Figuur 11 - Reactieve vermogensproductie voor 1 kabel 380 kV in functie van de belastingsstroom door de kabel

Dit reactief vermogen kan voornamelijk aanleiding geven tot statische spanningsproblemen (te hoge spanningen) op
de verbinding zelf of elders in het net zoals besproken in paragraaf 3.2.1. Om die reden wordt dit reactief vermogen
gecompenseerd door specifieke compensatiemiddelen en dit zo dicht mogelijk in de buurt van de kabelgedeeltes (zeker
niet verder dan de onderstations waartussen het kabelgedeelte wordt geplaatst). Zoals beschreven in het Federaal
Ontwikkelingsplan 2020-2030 [R4] hanteert Elia bovendien het principe dat er compensatiemiddelen voorzien worden
(meestal shunt reactoren) die toelaten het volledige opgewekte reactieve vermogen van nieuwe kabels te
compenseren, en dit voor alle spanningsniveaus. De laatste jaren werden immers reeds zeer hoge spanningen in het
elektriciteitsnet geobserveerd.
In voorliggende studie wordt er voor wat betreft de steady-state analyses van uitgegaan dat de reactieve compensatie
in hoofdzaak gebeurt door middel van passieve middelen zijnde shunt reactoren. De haalbaarheid van een variant
wordt daarom vertaald naar het aantal shunt reactoren dat geplaatst dient te worden teneinde aan de ontwerpcriteria
te voldoen. Actieve middelen zoals STATCOM’s en SVC’s bieden bijkomende mogelijkheden gezien deze toelaten de
hoeveelheid geabsorbeerd reactief vermogen te regelen. De bouwgrootte van deze toestellen is vaak echter kleiner
dan hetgeen benodigd is voor de basiscompensatie van het reactief vermogen opgewekt door de kabelverbinding
(200Mvar per STATCOM bvb.), deze toestellen hebben tevens ook een aanzienlijk hogere kost en nemen evenzeer
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Q = ω.C.U² met C = 230mF/km , U = 380kV, ω = 2.π.50Hz
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veel plaats in. Deze actieve middelen kunnen echter wel ingezet worden om bepaalde dynamische
spanningsproblemen tegen te gaan.
De shunt reactoren kunnen zowel rechtstreeks (zonder schakelapparatuur) op de verbinding aangesloten worden, als
op een schakelveld in een van de onderstations aan de uiteinden van de verbinding. Beide opties worden beschouwd
in deze analyse. Eveneens het aansluiten van deze compenserende elementen ter hoogte van de lijn-kabeltransities
wordt beschouwd. Deze structuur is effectief voor het beheren van bepaalde statische fenomenen, maar heeft als
nadeel dat het transitiestation uitbreidt met zowel de shunt reactor als toestellen voor een correcte beveiliging 16 ervan,
en dat een belangrijke geluidsbron toegevoegd wordt op deze locatie.
Een gedetailleerd overzicht en schematische voorstelling wordt weergegeven in de volgende paragrafen:

1)

Shunt reactoren (SHR) aangesloten in de hoogspanningsposten ter hoogte van de extremiteiten van de
verbinding. Deze shunt reactoren kunnen vrij en onafhankelijk van de verbinding zelf in- of uitgeschakeld
worden. Deze worden daarom schakelbare shunt-reactoren genoemd.
Schematische voorstelling17

Voordelen
Vanuit operationeel standpunt is dit de best beheersbare oplossing.
► De shunt reactoren kunnen vrij geschakeld worden i.f.v. de noden
op het net;
►

De shunt reactoren worden onafhankelijk van de verbinding
beveiligd. Bij een incident op de shunt reactor verlies je niet
automatisch de verbinding en vice-versa.

►

De shunt reactoren bevinden zich in grote onderstations waar
interventies op deze installaties eenvoudiger zijn, en het aanvoeren
of stockeren van een reserve-element eenvoudiger is

Nadelen
►

De shunt reactoren hebben bij inschakeling van de verbinding
enkel een impact op de spanningsstijging indien ze zich aan de
zijde bevinden die eerst ingeschakeld wordt;

►

Indien het ondergronds gedeelte zich in het midden van de
verbinding bevindt, wordt er alsnog een grote hoeveelheid reactief
vermogen

getransporteerd

over

het

geheel

van

de

transportverbinding;
►

Bij het uitschakelen van de verbinding, blijft de reactieve
compensatie in dienst, wat kan leiden tot een overcompensatie, en
bijgevolg een spanningsdaling.

Met beveiliging worden de systemen bedoeld die tijdens een foutsituatie (kortsluiting, …) de foutstroom detecteren en de nodige
signalen geven naar vermogenschakelaars om de installaties te ontkoppelen, en zodoende de foutstroom te elimineren.
17
Een vermogenschakelaar wordt voorgesteld door een vierkant op de verbinding. Als het vierkant volledig is ingekleurd is de
vermogenschakelaar gesloten, is het niet ingekleurd dan is deze open.
16
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2)

Shunt reactoren (SHR) die vast gemonteerd worden op de verbinding in een van de onderstations aan de
extremiteiten van de verbinding. Dit betekent dat deze shunt-reactoren geen eigen vermogenschakelaar
hebben en dus mee in- of uitgeschakeld moeten worden met de verbinding. Deze vaste shunt reactoren
kunnen ofwel ter hoogte van de hoogspanningsstations aan de extremiteiten, ofwel meer lokaal ter hoogte
van de lijn-kabelovergangen worden geplaatst. In deze fase van het ontwerp kan er niet vanuit gegaan worden
dat het volledige reactieve vermogen opgewekt door de ondergrondse kabelgedeeltes gecompenseerd kan
worden door vast verbonden shunt reactoren. Het fenomeen van ‘zero-missing’ (transiënt fenomeen) kan
immers optreden wanneer meer dan 50% van de compensatie van de kabelverbinding gebeurt door vast
verbonden shunt reactoren [B1]. Er zijn maatregelen mogelijk die toelaten dit percentage te verhogen, en
alsnog dit fenomeen te vermijden, zoals het gesynchroniseerd inschakelen [B1]. Interne analyses van Elia in
het kader van aansluitingen van netgebruikers met kabels 380kV toonden aan dat een compensatie tot 80%
een goede vuistregel vormt in het kader van het ontwerp van nieuwe verbindingen. Deze limiet wordt daarom
ook toegepast in dit geval.
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Schematische voorstelling
SHR

in

de

onderstations

Voordelen
aan

de

►

extremiteiten

De shunt reactoren worden onmiddellijk mee in- en uitgeschakeld
met de verbindingen en zorgen voor een onmiddellijke
compensatie van (een deel van) het reactief vermogen.

►

De shunt reactoren bevinden zich in grote onderstations waar
interventies op deze installaties eenvoudiger zijn, en het
aanvoeren of stockeren van een reserve-element eenvoudiger is.

Nadelen
►

Niet het volledige reactieve vermogen kan via deze manier
gecompenseerd worden, waardoor er alsnog nood blijft aan
schakelbare SHR in de onderstations.

►

Indien de verbinding na foutsituatie op een van de drie
kabels opnieuw in dienst genomen moet kunnen worden
met twee kabels, dient de SHR-configuratie hierop voorzien
te zijn (hetzij slechts 2 van de 3 kabels compenseren in
basistoestand, of toelaten dat er een SHR mee afgekoppeld
kan worden).

►

De beveiligingen van de verbinding wordt complexer gezien
foutsituaties op de SHR in rekening gebracht dienen te
worden;

►

In geval van incident op de SHR schakelt de volledige
verbinding mee uit. De verbinding kan slechts opnieuw in
dienst genomen worden indien de SHR afgekoppeld is (+/- 12
tot 24h);

►

Indien het ondergronds gedeelte zich in het midden van de
verbinding bevindt, wordt er alsnog een grote hoeveelheid
reactief vermogen getransporteerd over het geheel van de
transportverbinding;

►

In sommige configuraties is er nog geen ideale compensatie
gezien de afstand tussen de kabel (bron van reactief
vermogen) en de SHR (absorptie van reactief vermogen).
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Schematische voorstelling
SHR in de kabel-lijn transitie

Voordelen
►

De SHR worden onmiddellijk mee in- en uitgeschakeld met de
verbindingen en zorgen voor een onmiddellijke compensatie van
(een deel van) het reactief vermogen.

►

De SHR bevinden zich zo dicht als mogelijk bij de locatie waar
het reactief vermogen opgewekt wordt. Deze configuratie
resulteert dus in de best mogelijke compensatie van het reactief
vermogen.

Nadelen
►

Idem aan de eerste vier nadelen van de vorige configuratie

►

De afmetingen van de site waar de kabel-lijn transitie gebeurt,
zal aanzienlijk toenemen.

►

Gezien de SHR zich niet in een post bevinden bestaat het
risico dat een eventuele herstelling na incident veel meer tijd
in beslag zal nemen.

De grootte van de shunt reactoren (in Mvar) kan vrij gekozen en geoptimaliseerd worden. In het kader van het ontwerp
van de Ventilus-verbinding wordt er echter wel rekening gehouden met een boven- en onderlimiet (in Mvar) en het feit
dat een driefasig ontwerp mogelijk dient te zijn (met het oog op plaatsgebruik). De ondergrens wordt op 70Mvar
geplaatst met het oog op de grote hoeveelheden aan reactief vermogen die gecompenseerd dienen te worden en om
te vermijden dat er een te groot aantal toestellen zou dienen geplaatst te worden. Deze onderlimiet laat ook toe 80%
van het opgewekte reactieve vermogen door een 380kV-kabel van 8km te compenseren, en bijgevolg één shunt reactor
per kabel te plaatsen. De bovengrens wordt op 130Mvar geplaatst en stemt overeen met de grootte die aangewend
werd in het kader van het Stevin-project. De ervaring leert immers dat een dergelijke grootte voor een driefasig ontwerp
en met het oog op remediëring van geluidsproductie en ruimtegebruik, een aangewezen dimensie vormt. Gezien een
shunt reactor eveneens onbeschikbaar kan zijn door een foutsituatie of voor het uitvoeren van onderhoud, dient de
grootte ook best beperkt te zijn om de beheersing van de spanningsfenomenen te vereenvoudigen.

4.2.4 Mogelijkheid tot aftakking transformator op verbinding
Eén van de doelstellingen van de nieuwe verbinding bestaat erin het lokale net te ondersteunen. In dit opzicht dient
het mogelijk te zijn bijvoorbeeld een transformator 380/150kV in aftakking te plaatsen op de verbinding. Logischerwijze
zal de transformator zich eerder bevinden richting het midden van de verbinding. Het voorzien van een ondergronds
gedeelte in de verbinding mag deze optie niet beperken.

150kV

Station A

Station B
AC net

AC net

Figuur 12 - ééndraadsschema met een transformator in aftakking op de verbinding
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4.3 Criteria naar beheer van de verbinding
4.3.1 In- en uitschakelen van de verbinding
Het dient mogelijk te zijn de verbinding langs beide zijden in en uit dienst te nemen met respect van de ontwerpcriteria.
Het kan immers niet uitgesloten worden dat specifieke uitbatingsomstandigheden zich zullen voordoen die een
standaard schakelprocedure in de weg staan, en dit zowel op korte als lange termijn. Een maximale vrijheid op dit vlak
is bijgevolg vereist binnen het ontwerp.
Station B

Station A

AC net

AC net

Station B

Station A

AC net

AC net

Figuur 13 - Eéndraadsschema met de verbinding slechts aan 1 zijde ingeschakeld
Het inschakelen van een verbinding langs één van beide zijden kan bovendien vereist zijn indien er in de verdere
toekomst een transformator in aftakking op de verbinding aangesloten wordt. Bij onderhoud van het aansluitingsveld
in een van beide stations aan de uiteinden van de verbinding, kan de transformator gevoed blijven vanuit het andere
uiteinde. Een dergelijke situatie kan zich ook gedurende een lange periode (uren, dagen, ..) voordoen indien er
bepaalde testen dienen uitgevoerd te worden, zoals bijvoorbeeld tijdens het onder spanning brengen van de verbinding
voor de eerste keer.
150kV

Station A

Station B
AC net

AC net

Figuur 14 - Eéndraadsschema met een transformator in aftakking en ingeschakeld aan één zijde.

4.3.2 Beheersen van de spanningssprong
Het in- en uitschakelen van de verbinding met een ondergronds kabelgedeelte vormt een kritiek punt. Op deze
ogenblikken wordt een grote hoeveelheid reactief vermogen bijkomend geïnjecteerd in het omliggende net
(inschakelen) of verdwijnt dit (uitschakelen). Een eerste fenomeen dat hierdoor zal optreden is de ‘spanningssprong’
zoals weergegeven in Figuur 3. De installaties van netgebruikers zijn gevoelig zijn voor dergelijke variaties. Met het
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oog op het leveren van een goede spanningskwaliteit dient de spanningssprong bij het schakelen van de
verbinding zo beperkt mogelijk te zijn en beneden 5% te blijven.
De grootte van de spanningssprong wordt naast de hoeveelheid reactief vermogen eveneens bepaald door de sterkte
van het net tussen het punt waar het reactief vermogen geïnjecteerd wordt en de productie-eenheden die dit vermogen
absorberen. In een net met enkel klassieke productie-eenheden kan de spanningssprong benaderd worden door een
lineair verband tussen de hoeveelheid geïnjecteerd reactief vermogen en het kortsluitvermogen op dat punt. Een hoog
kortsluitvermogen betekent dat het net minder gevoelig is aan storingen en kortsluitingen. In het geval van een laag
kortsluitvermogen op een bepaalde plaats, zijn de spanningsafwijkingen 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. Dit werd in het kader van de HVDC studies ook gekwantificeerd voor het
Ventilus project in een studie door Manitoba Hydro International [R5]
De lineaire benadering van de spanningssprong wordt dus minder accuraat, en leidt tot een overschatting indien er
een steeds groter aandeel van de productie-eenheden in dit net gebruik maken met vermogenelektronica. Deze
eenheden hebben immers een beperkte kortsluitbijdrage, maar hebben wel een evenwaardige automatische
spanningsregeling ten opzichte van klassieke productie-eenheden (‘voltage droop’). In het geval van het 380kV-net in
West-Vlaanderen kan er voornamelijk gedacht worden aan de offshore windparken (MOG I en MOG II) maar ook de
gelijkstroom interconnecties met het Verenigd Koninkrijk (Nemo en Nautilus). Binnen het ontwerp van de Ventilusverbinding volledig rekenen op deze spanningsregelende middelen houdt echter een risico in. Enerzijds is er geen
garantie dat deze middelen (i.e. interconnectoren en windparken) steeds beschikbaar zijn. Anderzijds is er geen
zekerheid dat iedere eenheid zijn volledige regelbereik nog ter beschikking heeft. Het is immers zo dat deze ook
aangewend zullen worden voor andere doeleinden, zoals het regelen van de spanning in het offshore net. Ten slotte
is het op heden nog niet mogelijk om met zekerheid te stellen dat de gebruikte technologie van windturbines zal toelaten
om in alle omstandigheden een spanningsregeling te kunnen doen (e.g. bij sommige technologie wordt het reactieve
regelbereik zeer sterk of zelfs tot nul gereduceerd indien er geen actieve productie is). Ten slotte kan nog geen
uitspraak gedaan worden of de snelheid waarmee deze eenheden zullen kunnen regelen afdoende zal zijn teneinde
de bewuste spanningssprong tijdig te beheersen. Om die reden zullen er twee berekeningen gemaakt worden:
1.

Een worst-case inschatting die geen rekening houdt met het spanningsregelend effect van offshore
windparken en gelijkstroom interconnectoren. Dit komt dus overeen met de situatie waarbij deze eenheden
hetzij niet beschikbaar zijn hetzij reeds hun volledig regelbereik benut wordt voor andere doeleinden. Deze
spanningssprong kan berekend worden door middel van een lineaire benadering uitgaande van het
geïnjecteerde reactieve vermogen en het kortsluitniveau van het net op dat punt, en is voor vele varianten
eenvoudig te berekenen. Deze berekening zal uitgaan van een zwak net.

2.

Een best-case benadering waarbij de regelende acties van vermogenelektronische eenheden in de kustregio
mee in rekening worden gebracht. Deze berekeningen worden uitgevoerd voor enkele gevallen in de
simulatietool Power Factory®.

4.3.3 Behouden van de spanningen onder de bovenlimiet van 420kV
De uitbreiding van het hoogspanningsnet zal uitgevoerd worden met 400kV-materiaal dat gebouwd is volgens de IECstandaarden (IEC 60071). Deze definieert allereerst een spanningslimiet die het materiaal gedurende een zeer lange
periode dient te kunnen weerstaan (de steady-state waarde). Daarnaast kunnen er kortstondig (seconden) hogere
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spanningen optreden die eveneens opgevangen moeten worden (transiënte spanningen). In het kader van de
uitwerking van de aansluitingsvereisten voor nieuwe verbruiksinstallaties18 en productie-eenheden19 werd uitgegaan
van de mogelijkheid om hogere spanningen, bvb. tot 440kV gedurende periodes van zo’n 20’ aan te houden met
standaard 400kV-materiaal. Dit wordt in het ontwerp echter niet in rekening gebracht, gezien deze tijdsspanne te kort
is om te garanderen dat de nodige spanning verlagende maatregelen tijdig genomen kunnen worden.
De steady-state spanning20 op ieder punt in het net, dit is dus de spanning waaraan het materiaal gedurende lange tijd
(uren, dagen, …) moet kunnen weerstaan, dient beperkt te blijven tot maximaal 420kV. Bij het ontwerp van de
verbinding dient deze waarde bijgevolg te allen tijde gerespecteerd te worden over de ganse lengte van de verbinding.
Zoals in de analyse besproken zal worden, vormt het inschakelen van één uiteinde van een verbinding een kritieke
situatie: er is een spanningssprong aan het uiteinde waar de verbinding gesloten wordt, en er is een spanningsopbouw
over de verbinding zelf ten gevolge van de reactieve stroom die door de verbinding stroomt. Beide effecten mitigeren
kan slechts via een beperkt aantal mogelijkheden:
►

Optie 1: de spanning in het net begrenzen tot voldoende ver onder de bovenlimiet;

►

Optie 2: de spanning lokaal verlagen met bijkomende compensatiemiddelen;

Een voorbeeld van beide opties wordt afgebeeld in onderstaande figuur voor het geval het uiteinde van één verbinding
geopend is, na inschakelen van de omcirkelde vermogenschakelaar in station A.
Reactief
vermogen
kab el

Station A

Station B
AC net

AC net

1) Sluit
vermogenschakelaar A
2a) Schakel schakelbare
compens atie in
Lijnsegment

2b) Laat schakelbare
compens atie in andere
uiteinde uitgeschakeld

Kabelsegment

3) Schakel bijkomende
compens atie in
Spanning

V1B

Optie 1: beperk V0A
opdat V1B < bovenlimiet

V2B

V3B
V1A

V2A
V0A
V3A
Optie 2: verlaag s tartpunt
spannings stijging door extra
compens atie middelen

Afs tand op de
verbinding

18

Network Code ‘Demand Connection Code’
Network Code ‘Requirements for Generators’
20
Er zijn transiënte fenomenen waarbij de spanning kortelings hoger oploopt, en waarvoor het materiaal resistenter
is, zoals bij in- of uitschakelen van toestellen.
19
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Figuur 15 – opties om de spanningslimieten te respecteren bij inschakeling van de verbinding

4.3.3.1

Optie 1: spanning in het net begrenzen tot voldoende ver onder de bovenlimiet

Men zou het net zodanig kunnen uitbaten dat de spanning op dit uiteinde van de verbinding voldoende laag is (punt
V0A op figuur hierboven), opdat de spanningstoename op het kritieke punt (V1B op figuur hierboven) ten alle tijden
onder de bovenlimiet blijft. Dit veronderstelt dat men bijna permanent onder deze spanning zou moeten uitbaten,
aangezien men ten alle tijden de verbinding opnieuw in dienst moet kunnen nemen21. Dit vormt echter een grote
beperking voor de uitbating van het net. De spanning in het 400kV net vormt immers een dynamisch gegeven en hangt
af van vele factoren zoals de stromen door dit net, de aanwezigheid van spanningscompenserende middelen (shunt
reactoren en condensatorbatterijen) evenals de spannings-setpoints van centrale productie-eenheden of HVDCverbindingen. Op sommige punten in het net wordt de spanning eveneens bepaald door wat er zich in de buurlanden
afspeelt. Zo zal de spanning in het station Avelgem (en bij uitbreiding Izegem) mee bepaald worden door de spanning
in het Franse 400kV-net. Een visuele weergave van de dagelijkse gemiddelde spanning in Avelgem wordt in Figuur 16
weergegeven voor 205 dagen. Het grootste deel van de tijd bevindt de spanning zich duidelijk boven 400 kV.
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175
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Figuur 16 - Gemiddelde spanning in Avelgem voor 205 dagen
De ervaring leert dat de spanningen in het 400kV-net hoog kunnen oplopen, en dat waarden rond 410 à 415kV geen
uitzondering vormen met de transformaties22 die het elektriciteitsnet reeds ondergaan heeft, en zal blijven ondergaan.
Er bestaan maatregelen om de spanning te verlagen in het net, maar dit vraagt een uitvoerige coördinatie zowel binnen
België als met de transmissienetbeheerders in de buurlanden die haaks kunnen staan op andere objectieven23. Deze
eerder uitzonderlijke maatregelen vooropstellen om standaard uitbatingsomstandigheden op te vangen (voor bv. het
onderhouden van de verbinding of het aansluitingsveld), is bovendien praktisch moeilijk realiseerbaar. De marge die
rest voor de spanningsstijging ten gevolge van de nieuwe verbinding, kan hierdoor klein zijn in realiteit. Voor de
beoordeling van het ontwerp van de hoogspanningsverbinding moet er bijgevolg vanuit gegaan worden dat hoe langer

21

De verbinding kan op ieder moment buiten dienst gezet geweest zijn ten gevolge van onderhoudswerken of een foutsituatie
Meer ondergrondse kabelverbindingen op alle spanningsniveaus, shift van centrale naar decentrale productie-eenheden die
afname van de totale belasting in het net doen dalen (en dus een spanningsverhogend effect hebben), grotere internationele
uitwisselingen, …
23
Het voldoende hoog houden van spanningen in bepaalde andere punten, het verlagen van de joule verliezen in
transportverbindingen, …
22
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het ondergronds gedeelte wordt, hoe groter de totale spanningsstijging (sprong + opbouw) is, hoe groter de
druk wordt op het beheer van deze verbinding, evenals het omliggende net.
Merk echter wel op dat er in de stations aan de uiteinden van de verbinding schakelbare shunt reactoren aanwezig zijn
die de spanningssprong geheel of gedeeltelijk wegwerken (gedeeltelijk in bovenstaande figuur dankzij de groene shunt
reactor in station A die de spanning V1A herleidt naar V2A).

4.3.3.2

Optie 2: de spanning lokaal verlagen met bijkomende compensatiemiddelen

Een alternatief bestaat erin bijkomende compensatiemiddelen te plaatsen of de regelmogelijkheden van nabijgelegen
productie-eenheden aan te spreken, om in te kunnen spelen op de spanning op kritieke punten. Deze middelen zouden
dan geactiveerd worden op bepaalde ogenblikken om de spanning voldoende te verlagen opdat de spanning de
bovenlimiet niet overschrijdt. In het kader van het ontwerp van de hoogspanningsverbinding wordt er niet vanuit
gegaan dat de spanning op kritieke punten bijkomend verlaagd kan worden dankzij bijkomende absorptie van
reactief vermogen door de nabijgelegen offshore windparken, of gelijkstroom interconnectoren. Zoals
besproken in de paragraaf 4.3.2 Beheersen van de spanningssprong, vormt het beschikbaar zijn van deze
regelmogelijkheden geen garantie. Het ontwerp dient bijgevolg zelf in bijkomende reactieve compensatiemiddelen te
voorzien om de spanning binnen de limieten te houden.
Er worden via deze aanpak meer reactieve compensatiemiddelen voorzien dan strikt noodzakelijk voor het
compenseren van het reactief vermogen dat opgewekt wordt door het ondergronds gedeelte van de verbinding. Om
de complexiteit van het ontwerp van bepaalde varianten te evalueren, wordt bepaald hoeveel shunt reactoren er
bijgeplaatst zouden moeten worden om de spanning voldoende te verlagen. Indien niet alleen de spanningssprong,
maar ook de spanningsopbouw op de verbinding (gedeeltelijk) gecompenseerd dient te worden, dient de effectiviteit
van deze bijkomende shuntreactoren om de spanning verlagen in kaart gebracht te worden. Deze is immers afhankelijk
van de sterkte van het net en afwezigheid van regelmogelijkheden op omliggende offshore windparken en
interconnectoren, en zal in dit geval ook benaderd worden via linearisering24.
Voor de inschatting van de complexiteit van een zeker ontwerp, dient rekening gehouden te worden met volgende
elementen:
1.

Het reactieve vermogen dat extra geabsorbeerd wordt door deze bijkomende shunt reactoren, moet door een
andere bron (gedeeltelijk25) ergens anders in het net opgewekt worden, en kan een aanzienlijke bijkomende
belasting vormen voor het net. Dergelijke bronnen zijn immers condensatorbatterijen, productie-eenheden,
etc. Elia tracht als netbeheerder deze bronnen zo efficiënt mogelijk aan te wenden.

2.

Deze bijkomende reactieve middelen dienen in functie van de gekozen configuratie van de vast verbonden
shunt reactoren langs beide zijden van de verbinding geplaatst te worden.

3.

De spanning wordt niet enkel in het station verlaagd door deze shunt reactoren, maar ook in andere delen
van het net, zeker voor wat betreft een sterk net26. Dit kan een ongewenst effect hebben in deze naburige
stations, waar een hogere spanning bijvoorbeeld gewenst kan zijn.
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Dit stemt opnieuw overeen met de worst-case situatie
Indien slechts 1 uiteinde ingeschakeld is, zal de schakelbare reactieve compensatie in het andere onderstation uitgeschakeld
kunnen worden, en verbetert dit het bilan. Deze hoeveelheid is echter beperkt zoals berekend hierboven.
26
Een sterk net betekent dat de impedantie naar het omliggende net laag is, en dus de spanningsval over de verbindingen naar
deze naburige onderstations ook beperkt is
25
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Op basis van het bovenstaande kan, net zoals voor optie 1, geconcludeerd worden dat hoe langer het
ondergronds gedeelte wordt, hoe groter de spanningsstijging is, en hoe groter de nood is aan bijkomende
reactieve middelen die de druk op het beheer van het net vergroot.

4.3.4 Mogelijkheden bij onbeschikbaarheid van een element in de hoogspanningsverbinding
4.3.4.1

Onbeschikbaarheid van een kabel

De beschikbaarheid van de nieuwe transportverbinding dient zo hoog mogelijk te zijn gezien deze deel zal uitmaken
van de elektrische backbone en daarom fundamenteel is voor een duurzame energiebevoorrading. In geval van
foutsituaties op één van de kabels, kan de herstelling hiervan oplopen tot meerdere weken. Teneinde zo snel mogelijk
de verbinding opnieuw in dienst te kunnen nemen, wordt ervan uitgegaan dat de defecte kabel (één van de drie in
parallel) buiten dienst genomen kan worden, en de verbinding bijgevolg met slechts twee kabels opnieuw in dienst
genomen wordt, weliswaar met een beperktere transportcapaciteit. Dit betekent ook dat de reactieve compensatie,
zeker in geval van vast verbonden shunt reactoren, aangepast moet kunnen worden. Hetzelfde geldt voor een
configuratie waarbij het ondergronds gedeelte twee kabels bevat. Na incident wordt er tijdelijk teruggevallen op één
kabel.
Een mogelijkheid bestaat er in de reactieve compensatie op te delen zodat het compensatiegedeelte van één kabel
mee buiten dienst genomen kan worden in geval een fout op een kabel (1 aparte SHR per kabelsegment - Figuur 17).
Er dient wel opgemerkt te worden dat de grootte van de shunt reactoren niet volledig vrij gekozen kan worden, en deze
voornamelijk vanuit praktisch perspectief steeds groter dient te zijn dan zo’n 70Mvar. Dit vertaalt zich naar een
ondergrondse kabellengte van zo’n 7.5km27. Voor kortere kabelsegmenten is deze strategie dus niet toepasbaar.

Figuur 17 – voorbeeld van opdeling reactieve compensatiemiddelen per kabel die mee buiten dienst genomen
kunnen worden in geval van langdurige onbeschikbaarheid van een kabel

Het alternatief zou erin bestaan de totale vast verbonden reactieve compensatie af te stemmen op een ondergrondse
verbinding met één kabel minder. Hierdoor zou de minimale lengte van het ondergrondse kabelgedeelte met vast
verbonden shunt reactoren kunnen dalen tot 3.5km voor het geval van drie ondergrondse kabels per circuit - Figuur
18. Voor twee kabels per circuit blijft dit 7.5km - Figuur 19.

27

70Mvar - 11.56Mvar/km, de shunt reactor mag slechts 80% van het opgewekte reactieve vermogen van de kabelverbinding
afdekken
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Figuur 18 - Compensatiestrategie 3 kabels - 1 SHR

4.3.4.2

Figuur 19 - Compensatiestrategie 2 kabels - 1 SHR

Onbeschikbaarheid van een shunt reactor

Het dient mogelijk te zijn om de verbinding te blijven uitbaten indien een shunt reactor (of andere reactief
compensatiemiddel) onbeschikbaar is. Dit laatste kan zich voordoen in geval er zich een fout voordoet in het toestel
(de herstelling of vervanging kan weken tot maanden vergen), of indien het toestel onderhouden dient te worden. Er
is weinig data beschikbaar rond de faalkansen van dit type toestel, maar indien eenzelfde foutkans genomen wordt als
deze van grote vermogentransformatoren, komt dit neer op zo’n 0.05/jaar, of gemiddeld 1 maal om de 20 jaar. De kans
op incidenten indien het aantal shunt reactoren oploopt is bijgevolg niet verwaarloosbaar. Onderhoudswerkzaamheden
aan een shuntreactor zelf evenals het hoogspanningsmateriaal dat de shunt reactor koppelt met de verbinding, vindt
plaats iedere 4 tot 5 jaar en neemt meerdere dagen in beslag.
De onbeschikbaarheid van een shunt reactor zal ertoe leiden dat er minder reactief vermogen gecompenseerd zal
worden, waardoor de spanningsstijging (sprong + opbouw) groter wordt. Deze N-1 – situatie zal bijgevolg een
belangrijke impact hebben op de dimensionering van de verbinding.
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5 Analyse resultaten
Dit hoofdstuk bespreekt achtereenvolgens de resultaten van de steady-state analyse en de resonantiespectra.. Gezien
deze analyse de resultaten bundelt van een iteratief proces wordt er bij de steady-state analyse al rekening gehouden
met de resonantie-analyse, er wordt dus enkel rekening gehouden met lengtes van het ondergronds gedeelte die
binnen de resonantieanalyse niet meteen in de verboden zone vallen. Binnen het gedeelte ‘resonanties’ wordt een
grote variatie aan lengtes van het ondergronds gedeelte bestudeerd. In dit document worden deze analyses
achtereenvolgens besproken, in de realiteit zijn deze echter in parallel en iteratief uitgevoerd.

5.1 Steady-state analyse
5.1.1 Transportcapaciteit
De transportcapaciteit van het ondergrondse gedeelte van de hoogspanningsverbinding hangt af van diverse factoren
zoals besproken in de paragrafen 3.2 en 4.1. In deze paragraaf wordt nagegaan hoe de transportcapaciteit voor actief
vermogen van een circuit varieert in functie van het reactieve vermogen dat eveneens door het circuit stroomt. De
analyse gaat uit van een circuit met een transportcapaciteit van 3,3GVA (schijnbaar vermogen) wat overeenkomt met
de limiet naar stroomcapaciteit van het gebruikte 380kV-materiaal in de stations aan de uiteinden (5000A). Zoals
besproken in paragraaf 4.1 dient het circuit een minimale transportcapaciteit voor actief vermogen van 3GW te
hebben (~91%) en worden configuraties met twee of drie kabels per circuit bestudeerd.
Het aandeel van de totale transportcapaciteit (het schijnbare vermogen) van de kabels dat gebruikt kan worden voor
actief vermogenstransport wordt bepaald uit volgende vergelijking:
2
𝑃𝑚𝑎𝑥 = √𝑆𝑛𝑜𝑚
− Q2

(1) met

S2 = √3 ∗ Uexp ∗ Inom = 𝑃2 + Q2

Op onderstaande figuur wordt de beschreven relatie schematisch uitgebeeld voor 2 verschillende fictieve gevallen:

Figuur 20 - Schijnbaar, actief en reactief vermogen
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Het reactieve vermogen dat door ieder punt van het circuit stroomt wordt bepaald door een samenspel van volgende
invloedsfactoren die gevarieerd worden in deze analyse:
►

Het reactieve vermogen opgewekt door het circuit zelf, en in hoofdzaak de kabels, waarbij deze
hoeveelheid toeneemt indien de kabellengte stijgt (aangeduid als 𝑄𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑠 in de figuur hieronder). Deze wordt
gevarieerd tussen 0 en 100km;

►

De configuratie van de reactieve compensatie; meer bepaald hoe symmetrisch de compensatiemiddelen
geplaatst zijn t.o.v. het circuit (voornamelijk het kabelgedeelte). Deze wordt van volledig asymmetrisch (0%
aan één uiteinde en 100% aan het andere) stapsgewijs gevarieerd naar volledig symmetrisch (50%-50%);

►

Het reactieve vermogen dat bijkomend getransporteerd wordt over het circuit en dat afkomstig is uit het
omliggende net (aangeduid als 𝑄𝑡𝑟 in de figuur hieronder). Deze wordt gevarieerd van 0Mvar (geen transit)
tot 900Mvar. De bovengrens stemt hierbij overeen met een typische situaties in hoogspanningsnetten waarbij
de cos(φ) van het getransporteerde vermogen 0.95 betreft, en wat in dit geval kan overeenstemmen met een
situatie waarbij o.a. de offshore windparken maximaal reactief vermogen uitwisselen met het net en dit vanuit
de kustregio naar het binnenland wordt getransporteerd28

Station A

Station B
Q tr

AC net Qtr

AC net

Q ka bel s
380-xxx

►

Y % Q ka bel s

(100- Y) % Q ka bel s

Figuur 21 – bronnen van reactief vermogen dat getransporteerd wordt door het circuit
Het reactieve vermogen dat in ieder punt van de kabels stroomt, verschilt dus ten gevolge van deze invloedsfactoren,
waardoor ook het actief transporteerbaar vermogen zal verschillen langsheen de kabels. Met de transportcapaciteit
voor actief vermogen van het circuit wordt dus de minimale waarde langsheen de verbinding bedoeld.

5.1.1.1

Resultaten voor een circuit met drie kabels

Figuur 22 geeft aan dat de transportcapaciteit voor actief sterker en sterker daalt naarmate de kabellengte
toeneemt; dit ten gevolge van een toenemend geïnjecteerd reactief vermogen bij een grotere kabellengte. Ten tweede
kan er gesteld worden dat voor de afgebeelde gevallen, de situatie met alle reactieve compensatie aan één zijde van
de verbinding (oranje) de enige is met een aanzienlijk verlies aan transportcapaciteit bij kabellengten die binnen het
relevante bereik vallen. Een verlies van 10% wordt echter voor deze curve pas bij een kabel van 40-45km bereikt.

28

Dit is gebaseerd op een N-1-situatie (slechts 1 van beide verbindingen van Ventilus in dienst), waarbij de Mvar-diensten van de
tweede golf offshore windparken (geschat op maximaal +/- 700MVar) + bijkomende MVar-diensten aangesloten op het nieuwe HSstation aan het uiteinde van Ventilus (minimaal 100-200MVar). Daarbovenop kunnen er in het net steeds overige reactieve
transitstromen optreden, deze kunnen ook enkele honderden MVars vertegenwoordigen. 900MVar over de verbinding in N-1 is
bijgevolg een realistische inschatting.
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3GW Transport Capaciteit

Figuur 22 - Capaciteit voor het transport van actief vermogen i.f.v. de lengte van de kabel voor verschillende
configuraties van reactieve compensatie

Figuur 23 geeft de impact weer van bijkomende reactief vermogen dat getransporteerd wordt door het circuit vanuit het
omliggende net. Er wordt vertrokken van wat in de Figuur 22 de groene curve voorstelde, i.e. een symmetrische
reactieve compensatie t.a.v. van het kabelgedeelte in de verbinding (de meest gunstige configuratie t.a.v. de
transportcapaciteit). De variabele voorgesteld door de verschillende gekleurde curves is het bijkomende transport van
reactief vermogen over het circuit, en is uitgedrukt per kabel (hier verondersteld in de richting met de grootste impact).
De conclusie van deze figuur is dat de maximale kabellengte daalt tot 30 à 35km.
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3GW Transport Capaciteit

Figuur 23 – Capaciteit voor het transport van actief vermogen i.f.v. de lengte van de kabels voor verschillende
niveaus van transit van reactief vermogen (Qtr per kabel) bij een symmetrische reactieve compensatie (50% - 50%)

Figuur 24 vertrekt van een andere configuratie van reactieve vermogenscompensatie dan de vorige, zijnde degene
waarbij alle reactieve compensatie aan één kant van het kabelgedeelte(s) van het circuit geplaatst is (minst positieve
qua transportcapaciteit van actief vermogen). Als er bijgevolg reactief vermogen bijkomend getransporteerd wordt, zien
we analoog aan de vorige figuur een zeer snelle achteruitgang van de bruikbare transportcapaciteit.

3GW Transport Capaciteit

Figuur 24 - Capaciteit voor het transport van actief vermogen i.f.v. de lengte van de kabel voor verschillende niveaus
van transit van reactief vermogen (Qtr per kabel) bij een asymmetrische reactieve compensatie (100% - 0%)
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Op basis van bovenstaande analyse kan gesteld worden dat de maximaal toegelaten kabellengte in het meest
conservatieve scenario – waarbij er 300MVAr bijkomend over elke kabel getransporteerd wordt – iets lager dan
15km voor de veronderstelde configuratie van reactieve compensatie. Zoals zal blijken in paragraaf 5.1.2 zal een
dergelijke asymmetrisch configuratie van de reactieve compensatie gunstig zijn in sommige varianten teneinde de
spanningseffecten te beperken. In veel varianten zal de reactieve compensatie echter niet asymmetrisch zijn waardoor
deze beperking in lengte hoger ligger dan de 15 km.

5.1.1.2

Resultaten voor een circuit met twee kabels

Gezien deze configuratie nog niet expliciet onderzocht is geweest voor wat betreft het type kabel en de plaatsing ervan,
worden alle kabelkarakteristieken overgenomen uit de configuratie met drie kabels per circuit, op de transportcapaciteit
per kabel na (1,65GVA per kabel)29.
De analyse spitst zich toe op de meest beperkende factor uit de configuratie met drie kabels per circuit. In Figuur 25
wordt het verloop van de maximaal beschikbare actieve transportcapaciteit in functie van de kabellengte weergegeven
voor 2 kabels (met een asymmetrische reactieve compensatie: 100% kant A - 0% kant B). Als deze figuur vergeleken
wordt met Figuur 24 (i.e. dezelfde figuur voor 3 kabels) kan worden geconcludeerd dat de situatie sterk verbetert met
2 kabels doordat er per km kabellengte minder reactief vermogen opgewekt wordt. De maximale lengte neemt toe
tot zo’n 25km.

3GW Transport Capaciteit

Figuur 25 – Capaciteit voor het transport van actief vermogen i.f.v. de lengte van de kabel voor verschillende niveaus
van transit van reactief vermogen (Qtr per kabel) bij een asymmetrische reactieve compensatie (100% - 0%)

5.1.1.3

Conclusie

De maximale kabellengte kan met het oog op de transportcapaciteit voor actief vermogen aanzienlijk verkleinen indien
de reactieve compensatie van de kabels asymmetrisch opgesteld wordt en indien er eveneens grote hoeveelheden
reactief vermogen getransporteerd dienen te worden over het circuit. Met deze meest conservatieve assumpties
bedraagt de maximale kabellengte 15km met drie kabels per circuit, en 25km voor twee kabels per circuit. In functie
van de werkelijke configuratie van de verbinding, waaronder de wijze van reactieve compensatie, kan deze beperking
versoepeld worden. In dit opzicht vormt de transportcapaciteit aldus geen beperkende factor voor de maximale lengte
t.o.v. factoren die verder aan bod komen.

29

De reactieve opwekking van de uiteindelijke kabels kan hoger zijn bij gebruik van kabels met grotere sectie
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5.1.2 Spanningssprong, -opbouw en stijging
Voor de transportcapaciteit was vooral het al dan niet symmetrisch zijn van de reactieve compensatie een bepalende
factor. Voor wat betreft de steady-state analyse van de spanningssprong, - opbouw en -stijging zijn er bijkomende
factoren van belang. Hiertoe worden er een aantal configuraties of varianten gedefinieerd, waarin zowel de locatie van
het ondergrondse kabelgedeelte als de wijze waarop de reactieve compensatie gebeurt, gevarieerd wordt. Beide
factoren hebben immers een aanzienlijk effect op de eindresultaten. Er wordt in deze analyse abstractie gemaakt
van de nood om de compensatie symmetrisch op te stellen t.o.v. het ondergrondse gedeelte om het aantal te
bestuderen varianten te beperken. De shunt reactoren wordt steeds geclusterd van verplaatst, wat in de realiteit
eveneens vereist zou kunnen zijn om het aantal sites met shunt reactoren te beperken. In een finaal ontwerp van de
nieuwe corridor, kan alsnog een verdere optimalisatie uitgevoerd worden die bepaalde clusters van shunt reactoren
verder opdeelt over meerdere locaties (bvb. het opsplitsen van de vast verbonden shunt reactoren over de
verschillende lijn-kabeltransities).
De totale lengte van het ondergronds gedeelte, de totale lengte van de verbinding (ondergronds +
bovengronds), het aantal kabels per circuit en de onbeschikbaarheid (e.g. na incident) van een vast verbonden
shuntreactor zijn parameters in elke variant. Rekening houdend met de conclusies uit de Technologiestudie [R1], is
het startpunt een totale kabellengte van 8 km (2 x 3 x 8 km circuitlengte). Deze wordt stelselmatig verhoogd met 4 km
tot een totale lengte van 20km. Zoals zal blijken uit de analyse van de resonanties, vormt dit immers een maximum.
Voor de totale lengte van de verbinding wordt zowel een variant van 50 km en een van 70 km bestudeerd.
Het opzet van de analyse is niet om alle mogelijkheden door te rekenen of een ver doorgedreven optimalisatie uit
te voeren. De brede selectie aan varianten laat wel toe om voor eventuele tussenliggende varianten uitspraken te doen.
Het opzet van deze studie blijft er steeds in om de impact van de kabelgedeelten te bepalen en het uitwerken
van een configuratie die voldoet aan alle eisen opgelijst in paragraaf 4 Ontwerpcriteria voor de Ventilus case
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5.1.2.1

Overzicht van alle varianten (schema’s voor verbinding van 50km en drie kabels per circuit)

Zoals hierboven vermeld, worden de shunt reactoren van eenzelfde type (vast verbonden of schakelbaar)
steeds geclusterd opgesteld. Zoals zal blijken uit paragraaf 5.1.2.2 is er in iedere variant slechts één
schakelbare shunt reactor. De optimale locatie hiervan wordt verder besproken in paragraaf 5.1.2.7. In
onderstaande schema’s worden deze standaard in Station A geplaatst.
Variant 1: Ondergrondse kabelsectie op het einde van de verbinding TBD-Izegem
Deze variant is het startpunt van de analyse, aangezien de aanbevelingen in de Technologiestudie [R1] ook op
deze configuratie gebaseerd zijn. Vanuit het standpunt van steady-state studies is een ondergrondse kabelsectie op
één van de uiteindes een worst-case scenario. Het uitgangspunt is een lengte van 8 km (dus 3 x 8 km kabel per
circuit van 3GW). Bij de bespreking van de resultaten zullen echter ook de effecten aangegeven worden van een
toename van de kabellengte: 12, 16 en 20km. Dit levert de volgende drie varianten op.
Variant 1a: Ondergrondse kabelsectie op uiteinde met schakelbare SHR ter hoogte van de extremiteiten

Station B

Station A

AC net

AC net

...
Volled ige reactieve compensatie
via schakelbare SHR

Lijnsegment
50km – x km

Kabelsegment
x km

Variant 1b: Ondergrondse kabelsectie op uiteinde met vast verbonden SHR ter hoogte van de extremiteiten

Station B

Station A

AC net

...
20% reactieve compensatie
via schakelbare SHR

Lijnsegment
50km – x km

Kabelsegment
x km

...

...

AC net

80% reactieve compensatie
via vaste SHR

Variant 1c: Ondergrondse kabelsectie op uiteinde met vast verbonden SHR ter hoogte van de kabel-lijn
transitie

Station A

80% reactieve compensatie
via vaste SHR

Station B
AC net

AC net

...
...

...
20% reactieve compensatie
via schakelbare SHR

Lijnsegment
50km – x km

Kabelsegment
x km
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Variant 2: Ondergrondse kabelsectie in het midden van de verbinding TBD-Izegem
Gelijkaardig aan variant 1 is het startpunt een ondergrondse kabelsectie van 8km, waarna de lengte gevarieerd
wordt (12, 16 en 20km). Deze sectie bevindt zich echter in het midden van de verbinding, wat vanuit steady-state
perspectief het beste geval is. Dit zal toelaten om ook al (preliminaire) conclusies te trekken over de tussenliggende
situaties.
Variant 2a: Ondergrondse kabelsectie in het midden met schakelbare SHR ter hoogte van de extremiteiten

Station B

Station A

AC net

AC net

...

Lijnsegment
25km – x/2 km

Kabelsegment
x km

Lijnsegment
25km – x/2 km

Volled ige reactieve compensatie
via schakelbare SHR

Variant 2b: Ondergrondse kabelsectie in het midden met vast verbonden SHR ter hoogte van de extremiteiten
die 80% van het opgewekte reactieve vermogen door de kabels compenseren, en dit evenredig verdeeld over
beide uiteinden. Alle vast verbonden SHR in één extremiteit plaatsen zou leiden tot vergelijkbare resultaten
als 2a.

Station B

Station A

AC net

...

...
20% reactieve compensatie
via schakelbare SHR

...

...

...

AC net

Lijnsegment
25km – x/2 km

Kabelsegment
x km

40% reactieve compensatie
via vaste SHR

Lijnsegment
25km – x/2 km

Variant 2c: Ondergrondse kabelsectie in het midden met vast verbonden SHR ter hoogte van de kabel-lijn
transitie die 80% van het opgewekte reactieve vermogen door de kabels compenseren

Station A

80% reactieve compensatie
via vaste SHR

Station B
AC net

AC net

...
...

...
20% reactieve compensatie
via schakelbare SHR

Lijnsegment
25km – x/2 km

Kabelsegment
x km

Lijnsegment
25km – x/2 km
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Variant 3: Combinatie van een ondergrondse kabelsectie in het midden van de verbinding TBD-Izegem en
een ondergrondse kabelsectie op het einde.
Gezien er in de technologiestudie ook verwezen wordt naar een oplossing waarbij er twee verschillende
ondergrondse kabelsecties zijn, is er een variant toegevoegd die deze configuratie verder onderzoekt. Het startpunt
zijn 2 verbindingen van 4 km, waarna ook weer de lengte gevarieerd wordt (4 + 4km, 4 + 8km, 8 + 8km en 10 +
10km).
Variant 3a: Combinatie ondergrondse kabelsectie met schakelbare SHR ter hoogte van de extremiteiten

Station A

Station B

AC net
AC net

...
Volledige reactieve compensatie
via schakelbare SHR

Variant 3b: Combinatie ondergrondse kabelsectie met vast verbonden SHR ter hoogte van de extremiteiten
die 80% van het opgewekte reactieve vermogen door de kabels compenseren, en dit evenredig verdeeld
over beide uiteinden. Alle vast verbonden SHR in één extremiteit plaatsen zou leiden tot vergelijkbare
resultaten als 3a.

Station A

Station B

AC net

...

...
...

...
20% reactieve compensatie
via schakelbare SHR

...

AC net

40% reactieve compensatie
via vaste SHR

Variant 3c: Combinatie ondergrondse kabelsectie met vast verbonden SHR ter hoogte van de kabel-lijn
transities die 80% van het opgewekte reactieve vermogen door de kabels compenseren

Station A
AC net

80% reactieve compensatie
via vaste SHR

Station B
AC net

...

...

...

...

...
20% reactieve compensatie
via schakelbare SHR
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5.1.2.2

Configuratie van de shunt reactoren per variant

Zoals besproken in Hoofstuk 4 Ontwerpcriteria dient het reactief vermogen dat opgewerkt wordt door het kabelgedeelte
volledig gecompenseerd te worden door shunt reactoren in de nabijheid van de transportverbinding. Men dient hierbij
in staat te zijn een defecte kabel buiten dienst te nemen, teneinde het volledige circuit opnieuw in dienst te nemen, zij
het met een verlaagde transportcapaciteit (bijvoorbeeld slechts met twee kabels in geval van drie kabels per circuit).
Na buitendienstname van deze kabel zal de hoeveelheid reactieve compensatie die rechtstreeks gekoppeld is met de
verbinding hoger zijn dan 80%. Daarom dienen er één of meerdere vast verbonden shunt reactoren ontkoppeld te
worden. Het aantal en de grootte van de vast verbonden shunt reactoren zal daarom zodanig gekozen worden dat dit
afgestemd is op één kabel van het ondergrondse gedeelte, en zal daarom steeds een veelvoud van drie of twee zijn in
functie van het aantal kabels per circuit. Zoals beschreven in de ontwerpcriteria, komt de kleinste afmeting van shunt
reactor (70Mvar) die vast verbonden wordt op de verbinding overeen met een lengte van een kabel van zo’n 7.5km. In
Variant 3c ontstaat hierdoor een probleem voor wat betreft de compensatie van het ondergrondse gedeelte van 4km.
Voor deze varianten wordt voor de drie ondergrondse kabels één vast verbonden shunt reactor van 110Mvar voorzien.
Voor wat betreft het aantal en de grootte van de schakelbare shunt reactoren, zal getracht worden dit aantal minimaal
te houden. Ook in dit geval dient de minimale grootte van een shunt reactor 70Mvar te zijn.
Uit Tabel 1 kan afgeleid worden dat het aantal shunt reactoren start vanaf een 3-tal per circuit (dus zo’n 6 in het totaal
voor de twee circuits) in geval de verbinding over een lengte van 8km ondergronds aangelegd wordt, tot zo’n 7 à 8-tal
(dus zo’n 16 in totaal voor twee circuits) indien het ondergronds gedeelte een lengte van 20km heeft. In functie van de
variant kan een groot deel van deze shuntreactoren op eenzelfde locatie geconcentreerd worden. Dit betekent niet
alleen dat er op die locatie voldoende ruimte dient voorzien te worden (voor 4 stuks betekent dit ongeveer 1 000m²
bijvoorbeeld), maar ook een risico voor geluidshinder. Bovendien is er nog bijkomende ruimte nodig voor de
aansluitingsverbindingen naar een station en een schakelveld in geval van een schakelbare shunt reactor, of
aansluitingsuitrustingen richting de verbinding in geval van vast verbonden shunt reactoren.
Het dient opgemerkt te worden dat des te groter het aantal shunt reactoren, des te groter de complexiteit wordt voor
het uitvoeren van schakelingen, veiligstellen van de installatie, onderhoud, beveiligingen, …. Deze complexiteit gaat
impliciet gepaard met een stijging van de risico’s.
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Tabel 1 – configuratie shunt reactoren voor één circuit van 3GW voor de verschillende varianten, lengtes van ondergronds gedeelte en aantal kabels
per circuit van 3GW: shunt reactoren vast verbonden op de verbinding voor 80% compensatie, en aantal schakelbare shunt reactoren in station, en dit
in functie van de lengte van het ondergronds gedeelte

Variant
1a, 2a, 3a
1b, 1c, 2c
2b, 3b, 3c

Schakelbare SHR
uiteinde A of B
2 x 90Mvar
1 x 70Mvar
1 x 70Mvar

2 kabels per circuit
Vast verbonden SHR
uiteinde A of L/K transitie
kant A
1 x 70Mvar

Vast verbonden SHR
uiteinde B of L/K transitie
kant B
2 x 70Mvar
1 x 70Mvar

12 en 4 + 8

1a, 2a, 3a
1b, 1c, 2c
2b, 3b
3c

3 x 90Mvar
1 x 70Mvar
1 x 70Mvar
1 x 70Mvar

1 x 110Mvar
1 x 70Mvar

16 en 8 + 8

1a, 2a, 3a
1b, 1c, 2c
2b, 3b, 3c

3 x 120Mvar
1 x 80Mvar
1 x 80Mvar

20 en 10 + 10

1a, 2a, 3a
1b, 1c, 2c
2b, 3b, 3c

4 x 120Mvar
1 x 100Mvar
1 x 100Mvar

Lengte van het
ondergronds gedeelte (km)
8 en 4 + 4

Schakelbare SHR
uiteinde A of B
3 x 90Mvar
1 x 70Mvar
1 x 70Mvar

3 kabels per circuit
Vast verbonden SHR
uiteinde A of L/K transitie
kant A
1 x 110 Mvar

Vast verbonden SHR
uiteinde B of L/K transitie
kant B
3 x 70Mvar
1 x 110 Mvar

2 x 110Mvar
1 x 110Mvar
2 x 70Mvar

4 x 100Mvar
1 x 90Mvar
1 x 90Mvar
1 x 90Mvar

2 x 80Mvar
1 x 110Mvar

3 x 110Mvar
2 x 80Mvar
3 x 70Mvar

2 x 70MVar

4 x 70Mvar
2 x 70MVar

5 x 110Mvar
1 x 120Mvar
1 x 120Mvar

3 x 70Mvar

6 x 70Mvar
3 x 70Mvar

2 x 90Mvar

4 x 90Mvar
2 x 90Mvar

6 x 110Mvar
2 x 70Mvar
2 x 70Mvar

3 x 90Mvar

6 x 90Mvar
3 x 90Mvar
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5.1.2.3

Bijkomende shunt reactoren voor spanningsverlaging

Zoals aangegeven in Figuur 15 kan een bijkomende marge voor toename van de spanning bekomen worden door
schakelbare shunt reactoren te plaatsen bovenop degene die nodig zijn voor het compenseren van het reactief
vermogen dat het ondergronds gedeelte van de verbinding opwekt.
De berekening van het spanningsverlagend effect van bijkomende reactieve compensatiemiddelen zal berekend
worden door middel van een gelineariseerde benadering30. Het kortsluitniveau (Ssc) op de locatie waar de
spanningsverlaging gerealiseerd dient te worden, speelt hierbij een belangrijke rol:
∆𝑈 =

𝑄𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑒
𝑆𝑠𝑐

Deze benadering werd geverifieerd door middel van berekening in Power Factory® en blijkt een goede benadering te
vormen indien de eventuele regelacties van de nabijgelegen offshore windparken en gelijkstroom interconnectoren niet
meegerekend worden.
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. Indien een
centrale buiten dienst is, zal het kortsluitniveau in het omliggende net afnemen. De verbindingen tussen deze centrale
productie-eenheden en het station bepalen hierbij het kortsluitniveau in het station: korte laagimpedante verbindingen
leiden tot hogere kortsluitniveaus en omgekeerd. Het kortsluitvermogen op het station Izegem (~25 à 30GVA 31) is
typisch hoger dan dat van TBD (~20GVA), gezien Izegem via relatief korte verbindingen (~20km) gekoppeld is aan het
station Avelgem dat een hoog kortsluitvermogen kent. TBD daarentegen behoort tot een lus met lange verbindingen
(~50km), waardoor de kortsluitbijdragen die toekomen op TBD vanuit Horta en Izegem typisch laag zijn.
De theoretische bovenlimiet op het kortsluitniveau wordt bepaald door het geïnstalleerde materiaal en ligt op 43GVA
(63kA). Gezien het net in de toekomst nog evolueert, werd ook een berekening gedaan bij een zeer sterk net (40GVA).
Izegem daarentegen wordt beschouwd als een locatie waar het net een gemiddelde sterkte heeft. TBD vormt dan weer
een zwak net, zeker indien een verbinding van de Ventilus-corridor niet ingeschakeld is (~13GVA).
Uit Tabel 2 kan afgeleid worden dat het verlagen van de spanning op een punt in het net al snel aanleiding geeft tot
een groot aantal bijkomende shunt reactoren. Afregelingen tussen 5 en 10kV vergen enkele 100’en Mvar, hetgeen een
grote impact zal hebben op het Belgisch reactief bilan. Het lokaal afregelen van 15kV vergt voor een sterk net tot
1000Mvar, wat in de praktijk zeer moeilijk te realiseren zal zijn.

30

Er werd gekozen voor een linearisatie gezien er een groot aantal varianten doorgerekend moest worden en de berekeningstijd in
Power Factory® sterk kan oplopen voor dergelijke AC-loadflows.
31
Dit stemt overeen met het huidige voorziene kortsluitniveau te Izegem 380kV in 2030 met Boucle Du Hainaut in dienst.
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Tabel 2 – aantal shunt reactoren nodig voor het bekomen van een bepaalde spanningsverlaging in een station in
functie van de sterkte van het net

Spanningsverlaging
(kV)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5.1.2.4

# shunt reactoren in geval van
zwak net (15GVA)
1 x 70Mvar
1 x 70Mvar
1 x 100Mvar
2 x 70Mvar
2 x 80Mvar
1 x 130Mvar + 1 x 80Mvar
1 x 130Mvar + 1 x 120Mvar
1 x 130Mvar + 2 x 70Mvar
1 x 130Mvar + 2 x 90Mvar
2 x 130Mvar + 1 x 90Mvar
2 x 130Mvar + 2 x 60Mvar
2 x 130Mvar + 2 x 80Mvar
3 x 130Mvar + 1 x 70Mvar
3 x 130Mvar + 1 x 110Mvar
3 x 130Mvar + 2 x 70Mvar
3 x 130Mvar + 2 x 90Mvar
4 x 130Mvar + 1 x 80Mvar
4 x 130Mvar + 1 x 120Mvar
4 x 130Mvar + 2 x 70Mvar
4 x 130Mvar + 2 x 90Mvar

# shunt reactoren in geval van
gemiddeld sterk net (30GVA)
1 x 70Mvar
2 x 70Mvar
1 x 130Mvar + 1 x 80Mvar
1 x 130Mvar + 2 x 70Mvar
2 x 130Mvar + 1 x 90Mvar
2 x 130Mvar + 2 x 80Mvar
3 x 130Mvar + 1 x 110Mvar
3 x 130Mvar + 2 x 90Mvar
4 x 130Mvar + 1 x 120Mvar
4 x 130Mvar + 2 x 90Mvar
5 x 130Mvar + 2 x 60Mvar
6 x 130Mvar + 1 x 70Mvar
6 x 130Mvar + 2 x 70Mvar
7 x 130Mvar + 1 x 90Mvar
7 x 130Mvar + 2 x 80Mvar
8 x 130Mvar + 1 x 100Mvar
8 x 130Mvar + 2 x 80Mvar
9 x 130Mvar + 1 x 110Mvar
9 x 130Mvar + 2 x 90Mvar
10 x 130Mvar + 1 x 120Mvar

# shunt reactoren in geval van
sterk net (40GVA)
1 x 90Mvar
2 x 90Mvar
1 x 130Mvar + 2 x 70Mvar
2 x 130Mvar + 1 x 120Mvar
3 x 130Mvar + 1 x 80Mvar
3 x 130Mvar + 2 x 90Mvar
4 x 130Mvar + 2 x 70Mvar
5 x 130Mvar + 1 x 110Mvar
6 x 130Mvar + 1 x 70Mvar
6 x 130Mvar + 2 x 80Mvar
7 x 130Mvar + 2 x 60Mvar
8 x 130Mvar + 1 x 100Mvar
8 x 130Mvar + 2 x 90Mvar
9 x 130Mvar + 2 x 80Mvar
10 x 130Mvar + 1 x 120Mvar
11 x 130Mvar + 1 x 90Mvar
11 x 130Mvar + 2 x 90Mvar
12 x 130Mvar + 2 x 70Mvar
13 x 130Mvar + 1 x 120Mvar
14 x 130Mvar + 1 x 80Mvar

Spanningssprong in stations uiteinde verbinding bij inschakelen van de verbinding

Zoals besproken bij de ontwerpcriteria wordt de spanningssprong op twee manieren bepaald. De worst-case
inschatting wordt bekomen door een vergelijking van het geïnjecteerd reactieve vermogen op het station met de sterkte
van het net op dat punt (uitgedrukt als kortsluitvermogen):
∆𝑈 =

𝑄𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ
𝑆𝑠𝑐

Uit netberekening volgt dat een realistische minimale waarde van het kortsluitniveau 13GVA bedraagt ter hoogte van
het nieuwe station TBD. Deze wordt gebruikt voor de berekening van de spanningssprong.
Figuur 26 geeft de spanningssprong weer wanneer een spanningsloze verbinding ingeschakeld wordt langs één zijde.
Zoals hieruit afgeleid kan worden, vormt het vast aansluiten van shunt reactoren op de verbinding voor quasi alle
varianten een vereiste om de spanningssprong binnen de perken te houden. Voor de b- en c-varianten blijkt deze
beperkt tot zo’n 5kV. Er is weinig tot geen verschil tussen de b- en c-varianten onderling voor eenzelfde lengte van het
ondergronds gedeelte, gezien de spanningssprong bepaald wordt door de hoeveelheid reactief vermogen dat toekomt
aan het gesloten uiteinde. Het verschil in resultaten tussen twee of drie kabels per circuit beperkt zich tot minder dan
1kV.
Uit Figuur 27 kan afgeleid worden dat indien een vast verbonden shunt reactor buiten dienst is, dit de spanningssprong
zal verhogen met zo’n 3 à 4kV, en de spanningssprong eerder zo’n 7 à 8kV bedraagt. Merk op dat in sommige gevallen
een grotere lengte van het ondergronds gedeelte een lagere spanningssprong geeft (bvb. 12 vs 16km). Dit komt
doordat de grootte van de vast verbonden shunt reactoren ook verschilt, zoals weergegeven in Tabel 1.
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Er kan geconcludeerd worden op basis van deze resultaten voor een zwak net dat de spanningssprong geen
blokkerend element vormt voor de lengtes van het ondergronds gedeelte die hier bestudeerd zijn. Voor sterke
netten is deze spanningssprong kleiner, waardoor dit evenmin een blokkerend element zal vormen.
In Figuur 28 wordt vermelding gemaakt van het ‘Best Case’-scenario. Dit stelt een situatie voor waarbij nieuwe parken
van windturbines hun volledige spanningsregelende capaciteit inzetten om de spanning op hun lokaal net te
ondersteunen. Dit is het meest optimistische scenario. Een bijkomend, meer realistische scenario gaat uit van een
zogenaamde ‘Droop’, d.w.z. een lineaire, specifiek ingestelde regeling van het reactieve vermogen in functie van een
meting van de lokale spanning. Dit is een eenvoudiger, meer beperkt regelmechanisme dan bij de ‘Best Case’, maar
is wel een meer realistische benadering van de werkelijke implementatie. Het is belangrijk te vermelden dat dit
aannames zijn m.b.t. toekomstige installaties en dat deze dienen om het ‘worst case’-scenario te nuanceren. De realiteit
zal tussen de twee gevallen in liggen, daar op dit moment niet uitgegaan kan worden van de continue aanwezigheid
van voldoende ondersteuning zoals verondersteld in het ‘Best Case’-scenario, zoals beschreven in de ontwerpcriteria.
Het is waarschijnlijk dat er in realiteit wel enige regeling zal optreden, het is op dit moment echter niet mogelijk om te
bepalen hoeveel.
In Figuur 28 wordt de spanningssprong afgebeeld voor de drie scenario’s ‘Best Case’, ‘Droop’ & ‘Worst Case
Linearisering’. De gebruikte variant voor de figuur is deze met schakelbare shunt reactoren verspreid over beide
stations aan de uiteinden van de verbinding, wat overeenkomt met de eerder beschreven a-variant (geen vast
verbonden shunt reactoren). Uit deze figuur kan afgeleid worden dat de spanningssprong in de ‘Best Case’ tot een
factor 2,5 kleiner is dan wanneer de ‘Worst Case Linearisering’ wordt toegepast. Bij de ‘Droop’-regeling zorgt de iets
beperktere regeling tot een reductie met een factor 2.
Zoals reeds voorheen vermeld vormt de beschikbaarheid of aanwezigheid van deze bijkomende reactieve
regelmiddelen geen garantie, waardoor deze niet meegenomen worden in het ontwerp van de nieuwe Ventilusverbinding. In de realiteit zullen deze middelen echter wel in sommige omstandigheden het beheer van de verbinding
vereenvoudigen, doordat er bijvoorbeeld minder bijkomende shunt reactoren ingeschakeld dienen te worden.
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Figuur 26 - spanningssprong bij inschakeling van het uiteinde van een circuit het verst verwijderd van het ondergronds gedeelte op een net met kortsluitniveau van
13GVA, met spanning 410kV aan gesloten uiteinde.
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Figuur 27 – impact van onbeschikbaarheid van een vast verbonden shunt reactor op de spanningssprong bij inschakeling van het uiteinde van een circuit het verst
verwijderd van het ondergronds gedeelte op een net met kortsluitniveau van 13GVA, met spanning 410kV aan gesloten uiteinde
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Figuur 28 - Een vergelijking tussen de worst case-benadering van de spanningssprong (geen spanningsondersteuning door offshore
windparken) en de best case-benadering (met optimale regeling van offshore windparken) voor a-varianten. De ‘Droop’-benadering
ligt tussen beide benaderingen in met een meer realistische implementatie.

5.1.2.5

Spanningssprong in stations uiteinde verbinding bij uitschakelen van de verbinding

Het openen van een uiteinde van de verbinding wordt niet apart bestudeerd voor wat betreft de spanningssprong,
gezien de hoeveelheid reactief vermogen dat hierdoor bijkomend op het station met gesloten uiteinde geïnjecteerd
wordt, kleiner of gelijk is aan hetgeen in het geval de verbinding spanningsloos ingeschakeld wordt.

5.1.2.6

Spanningsopbouw over de verbinding met een gesloten uiteinde

De spanningsopbouw wordt berekend voor de verschillende varianten waarbij de verbinding aan de zijde van het
Station A gesloten wordt. Een overzicht van enkel de spanningsopbouw langsheen de verbinding voor de verschillende
varianten wordt weergegeven in Figuur 29 en Figuur 30. Uit de resultaten van de berekening van de spanningsopbouw
voor de verschillende varianten kan het volgende geconcludeerd worden:
►

Vergelijking van de a-varianten: hoe verder het kabelgedeelte zich bevindt van de ingeschakelde zijde van de
verbinding, hoe groter de spanningsopbouw langsheen de verbinding. Dit valt te verklaren doordat het reactief
vermogen over een groter gedeelte luchtlijn getransporteerd dient te worden tot aan het gesloten uiteinde van
de verbinding. Daarom dat de spanningsstijging in varianten 2 het kleinst zijn ten opzichte van 1 (resultaten
varianten 3 liggen tussen beide in). De spanningsopbouw neemt toe met de lengte van het ondergronds
gedeelte, maar niet evenredig met deze lengte. Dit komt dat de spanningsopbouw veroorzaakt wordt door het
gedeelte luchtlijn, en niet zozeer het kabel gedeelte. De grotere hoeveelheid reactief vermogen zal bijgevolg
over een korter stuk luchtlijn getransporteerd worden.
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►

Net zoals voor de spanningssprong leidt het vast verbinden van shunt reactoren op de verbinding tot een
significante daling van de spanningsopbouw langsheen de verbinding en kan ook voor dit aspect
gezien worden als een voorwaarde om het beheer van de verbindingen haalbaar te maken. In de avarianten is de spanningsopbouw immers reeds vanaf beperkte lengtes 5kV of meer. Voor de b- en cvarianten daarentegen wordt deze opbouw ongeveer gehalveerd.

►

Voor eenzelfde variant en eenzelfde lengte van het ondergronds gedeelte, is de toename van de
spanningsopbouw langsheen de verbinding bij overgang van twee naar drie kabels per circuit kleiner wanneer
de totale lengte van de verbinding verhoogt van 50km naar 70km (zie Figuur 29). Bij overgang van drie kabels
per circuit naar twee verkleint de spanningsopbouw doordat de hoeveelheid reactief vermogen opgewekt door
het ondergronds gedeelte daalt met 1/3. De overige systeemparameters blijven dezelfde, op de reactantie
van het kabelgedeelte na. Deze stijgt met 30% doordat er een parallelle kabel verdwijnt. Dit vormt een van de
verklaringen waarom de spanningsstijging niet in alle varianten met 30% daalt. Voor beperkte lengtes van
ondergrondse verbinding, speelt het reactief vermogen dat de luchtlijnen opwekken ook een rol
(~0.5Mvar/km)32.

►

Indien het ondergronds gedeelte zich in het midden van de verbinding bevindt vormt het plaatsen van de vast
verbonden reactieve compensatie in beide uiteinden (2b) een verbetering ten opzichte van de concentratie
van alle vast verbonden reactieve compensatie in één uiteinde (2a). Variant 2c, met aansluiting van de vast
verbonden shunt reactoren in het lijn/kabel transitie onderstation, leidt tot de beste resultaten 33.

►

De toename van de spanningsopbouw langsheen de verbinding ten gevolge van de onbeschikbaarheid van
een vast verbonden shunt reactor (aangeduid als ‘N-1’ op Figuur 30) op de verbinding is groter dan de impact
van de overgang van twee naar drie kabels of verhogen van de lengte van de totale verbinding van 50 naar
70km. Deze bedraagt zo’n 2 à 3kV. Hierdoor bedraagt de spanningsopbouw voor de meeste varianten in de
‘N-1’ – situatie 5kV of meer. Men kan dus concluderen dat de spanningsopbouw ongeveer eenzelfde grootte
heeft als de spanningssprong voor vergelijkbare lengtes van het ondergronds gedeelte.

►

Bij opsplitsing van het ondergronds gedeelte in twee delen (varianten 3) liggen de resultaten tussen varianten
1 en 2 in de N-situatie. In de (N-1) – situaties geven deze echter voor de lengtes 4 + 4 en 4 + 8 slechtere
resultaten dan de equivalente lengtes in de varianten 1 en 2. Dit komt doordat het 4 km-gedeelte
gecompenseerd wordt door slechts 1 shunt reactor met een grotere capaciteit, die volledig verloren wordt in
(N-1).

32

De hoeveelheid reactief vermogen die de luchtlijnen opwekken heeft hier eenzelfde grootte-orde als hetgeen de kabels
opwekken, waardoor de impact van hetgeen de kabels opwekken minder doorweegt
33
in variant 2c bevinden de vast verbonden shunt reactoren zich aan de zijde van het gesloten uiteinde van de verbinding, wat leidt
tot de hoogste spanningsstijging. Indien het andere uiteinde geopend wordt, worden betere resultaten bekomen.
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Figuur 29 – maximaal spanningsverschil langsheen de verbinding met één geopende zijde van de verbinding en alle vast verbonden shunt reactoren in dienst
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Figuur 30 - maximaal spanningsverschil langsheen de verbinding met één geopende zijde van de verbinding en één vast verbonden shunt reactoren onbeschikbaar (N-1) voor
de b- en c-varianten (voor a-varianten heeft N-1 op shuntreactoren geen impact)
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5.1.2.7

Totale spanningsstijging

De spanningsstijging wordt bepaald door het gecombineerde effect van de spanningssprong en de
spanningsopbouw indien de verbinding slechts langs één zijde ingeschakeld is. Zoals besproken in de hoofdstuk
4 Ontwerpcriteria via Figuur 15 kan de spanningssprong gedeeltelijk of volledig weggewerkt worden door
schakelbare shuntreactoren in te schakelen in het station waar het uiteinde van de verbinding gesloten wordt. Een
gedeelte van deze shunt reactoren kan immers aanwezig zijn in station A, gezien 20% van het opgewekte reactieve
vermogen door het ondergronds gedeelte niet gecompenseerd wordt door vast verbonden shunt reactoren. Zoals
Tabel 1 aangaf, is er vaak slechts 1 schakelbare shunt reactor, waardoor deze aan een van beide zijde geplaatst
dient te worden. Teneinde de totale spanningsstijging minimaal te houden, wordt deze berekend voor volgende
configuraties, waarbij steeds station A beschouwd is als een zwak net (TBD met een kortsluitniveau van 13GVA),
en station B als een sterker net (Izegem met een kortsluitniveau van 20GVA):
►

Varianten 1: alle schakelbare shunt reactoren worden in het station geplaatst dat het verst verwijderd is
van het ondergronds gedeelte, gezien de spanningsopbouw vanuit dit punt het grootst is.

►

Varianten 2: de schakelbare shunt reactoren worden in het station geplaatst dat gekoppeld is met het
zwakste net. De spanningsopbouw vanuit beide uiteinden zal immers gelijkaardig zijn en de
spanningssprong in het station gekoppeld aan het sterke net zal beperkter zijn.

►

Varianten 3: indien de lengte van het ondergrondse gedeelte aan het uiteinde van de verbinding beperkt
is, kan dezelfde logica gevolgd worden als voor de varianten 2. Indien dit gedeelte een significante lengte
krijgt, zal de oplossing zoals voor de varianten 1 eveneens voordelig kunnen zijn. In dit geval is een
berekening gemaakt volgens dezelfde logica als voor variant 2.

Tabel 3 geeft de resultaten van de analyse weer, waarin volgende indeling wordt gemaakt:
►

categorie groen: spanningsstijging ligt tussen 0 en 5kV

►

categorie paars: spanningsstijging ligt tussen 5 en 10kV

►

categorie licht oranje: spanningsstijging ligt tussen 10 en 15kV

►

categorie oranje: spanningsstijging ligt tussen 15 en 20kV

►

categorie rood: niet haalbare/aanvaardbare spanningsstijging (>20kV)

Tabel 3 geeft als belangrijkste conclusie dat er slechts een beperkt aantal varianten zijn die leiden tot een
ontoelaatbare spanningsstijging (20kV). Voor quasi alle varianten en lengtes van het ondergronds gedeelte ligt de
spanningsstijging echter minstens tussen de 5 en 10kV. Zoals ook duidelijk werd in de aparte analyses van de
spanningssprong en –opbouw neemt de spanningsstijging niet evenredig toe met de lengte van het ondergronds
gedeelte, zeker voor de varianten met vast verbonden shuntreactoren. Het verschil in spanningsstijging tussen een
variant met 8km ondergronds, en 20km ondergronds is voor veel varianten beperkt tot zo’n 2 à 4kV. Desondanks
kan dit wel een nood vormen om bijkomende schakelbare shunt reactoren toe te voegen om het beheer van deze
verbindingen mogelijk te maken. Tabel 2 gaf hierbij aan dat dit aantal bijkomende shunt reactoren al snel kan
oplopen om een spanningsstijging van 5 à 10kV weg te werken. Uit

Tabel 3 kan eveneens afgeleid worden dat de spanningsstijging groot kan zijn langs beide zijden van de
verbinding. Dit betekent dat het bijgevolg nodig kan zijn om schakelbare shunt reactoren te voorzien aan beide
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zijden van de verbinding. Dit is voornamelijk zo indien een gedeelte van het ondergronds gedeelte zich in het
midden van de verbinding bevindt (b- en c-varianten).

Figuur 31 – Locatie voor schakelbare shunt reactoren in functie van locatie ondergrondse gedeelte en sterkte van
het net
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Tabel 3 – spanningsstijging bij inschakeling van de verbinding in station A of station B, met configuratie van de
schakelbare shunt reactoren zoals aangegeven in Figuur 31.
Lengte ondergronds gedeelte (km)
Uiteinde A ingeschakeld
Lengte circuit (km) # kabels

Variant

Lengte ondergronds gedeelte (km)
Uiteinde B ingeschakeld

8

12

16

20

8

12

16

20

50
50
50
50
50
50

2 1a
2 1b
2 1c
2 2a
2 2b
2 2c

7.5
5.3
5.4
4.7
4.7
3.7

10.5
7.2
7.5
6.7
6.7
5.2

11.5
5.4
6.1
6.9
5.7
4.3

13.3
6.4
7.4
8.2
6.8
5.3

4.4
2.9
2.9
7.6
6.2
5.1

6.2
4.0
4.0
10.7
8.4
6.9

8.1
3.6
3.6
13.7
8.1
6.4

10.0
4.4
4.4
16.4
9.4
7.9

50
50
50
50
50
50

3 1a
3 1b
3 1c
3 2a
3 2b
3 2c

10.3
5.6
5.8
6.0
6.0
3.8

14.3
7.9
8.3
8.5
7.2
5.6

16.0
6.2
7.0
9.1
6.9
4.7

18.3
7.2
8.3
10.6
8.1
5.8

6.3
3.2
3.2
10.9
8.6
5.6

9.1
4.6
4.6
15.5
9.2
7.9

11.8
4.3
4.3
19.7
9.8
7.6

14.6
5.3
5.3
23.6
11.9
9.2

70
70
70
70
70
70

2 1a
2 1b
2 1c
2 2a
2 2b
2 2c

10.4
7.2
7.3
6.3
6.3
4.8

14.7
9.9
10.2
9.0
9.0
6.7

16.9
7.8
8.5
9.8
8.1
5.6

20.0
9.4
10.4
11.7
9.6
7.0

4.4
2.9
2.9
9.3
9.3
6.3

6.2
4.0
4.0
13.0
13.0
8.5

8.1
3.6
3.6
16.6
13.5
7.8

10.0
4.4
4.4
20.0
16.1
9.6

70
70
70
70
70
70

3 1a
3 1b
3 1c
3 2a
3 2b
3 2c

14.5
7.7
7.9
8.3
8.3
5.1

20.4
11.0
11.4
11.7
9.8
7.3

24.0
9.1
9.8
13.3
10.0
6.3

28.2
10.7
11.9
15.7
12.0
7.7

6.3
3.2
3.2
13.3
13.3
6.8

9.1
4.6
4.6
18.8
15.2
9.6

11.8
4.3
4.3
24.0
17.7
9.2

14.6
5.3
5.3
28.9
21.6
11.2

50
50
50

2 3a
2 3b
2 3c

6.2
6.2
5.1

8.2
8.2
6.2

9.7
7.7
5.8

11.5
9.1
6.8

6.0
4.5
4.0

9.5
7.2
5.5

11.4
7.0
6.0

14.4
8.9
7.4

50
50
50

3 3a
3 3b
3 3c

8.3
8.3
6.6

10.8
8.5
7.6

13.3
9.3
6.2

15.6
11.2
7.6

8.6
6.3
5.2

13.7
8.8
6.9

16.5
8.9
6.7

20.9
10.5
8.8

70
70
70

2 3a
2 3b
2 3c

8.5
8.5
6.9

11.1
11.1
8.1

13.9
10.9
8.0

16.6
13.0
9.4

6.8
6.8
4.6

11.2
11.2
6.7

13.0
11.6
7.1

16.7
14.9
8.9

70
70
70

3 3a
3 3b
3 3c

11.6
11.6
9.0

15.0
11.5
10.2

19.3
13.2
8.6

23.1
16.1
10.7

9.7
9.7
5.8

16.0
14.4
8.2

18.8
15.8
7.9

24.2
18.7
10.5

0 - 5 kV
5 - 10kV
10 - 15kV
15 - 20kV
> 20kV
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5.1.3 Conclusie
De analyse van de transportcapaciteit, spanningssprong, -opbouw en stijging toont aan dat er voor lengtes van het
ondergronds gedeelte tot 20km er geen harde limieten werden geïdentificeerd. Dit vergt wel steeds dat een
gedeelte van de reactieve compensatie vast verbonden wordt aan het ondergronds kabelgedeelte (80% in dit
geval).
Indien het kabelgedeelte zich in het midden van de verbinding bevindt, is het plaatsen van de shunt reactoren in
de lijn-kabel transities bovendien sterk aangeraden, gezien dit een zeer gunstige invloed op de spanningseffecten
heeft.

Het is echter duidelijk dat bij een toenemende lengte van het ondergronds gedeelte, de spanningsstijging toeneemt
en er steeds meer verregaande maatregelen nodig zijn om deze te beperken. Grotere lengtes kunnen ertoe leiden
dat er een aanzienlijk aantal schakelbare shunt reactoren nodig is om de spanning lokaal te verlagen teneinde de
materiaallimiet van 420kV te respecteren. Dit aantal kan oplopen tot 3 (5kV verlagen) à 6 (10kV verlagen)
bijkomende shunt reactoren voor grotere ondergrondse lengtes.
Deze maatregelen brengen echter opnieuw risico’s met zich mee want met elk element dat wordt toegevoegd,
stijgt de complexiteit, zowel naar de uitbating als naar het selectief beveiligen van het ganse systeem. Het is
bijzonder belangrijk voor de stabiliteit van het systeem dat kortsluitingen snel (= grootte orde 1à2 tienden van
seconde) en selectief (= enkel die elementen waarop de fout zich effectief voordoet en niet de omliggende lijnen
of kabels) gedetecteerd en uitgeschakeld worden. Een luchtlijn met één begin en één einde beveiligen is veel
eenvoudiger en betrouwbaarder dan een verbinding met daarin verschillende ondergrondse delen en een groot
aantal shunt reactoren.
Hoe langer het ondergronds gedeelte, hoe groter de spanningsstijging is, en hoe groter de nood is aan
bijkomende reactieve middelen die de druk op het beheer van het net vergroot.
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5.2 Resonantie-verschijnselen
Het gebruik van voornamelijk relatief lange ondergrondse kabelverbindingen op hoge spanningen wekt een reeks
technische vraagstukken op, die voor de klassieke AC-netten opgebouwd met hoogspanningslijnen zo goed als
irrelevant zijn, en dus in het verleden ook nooit onderzocht werden wegens een te lage impact op
beveiligingssystemen en uitbatingsvoorwaarden. In deze paragraaf worden specifieke resonantieverschijnselen
bestudeerd die kunnen optreden indien een gedeelte van de Ventilus-verbinding ondergronds gebracht wordt
(10km, 20km, 30km, …). Hierbij wordt steeds uitgegaan van drie kabels per circuit (voor 3GW). De conclusies voor
twee kabels per circuit kunnen hieruit afgeleid worden gezien het de totale kabelcircuitlengte is die van tel is.
Door het toepassen van relatief uitgebreide kabelsystemen verschuift het globale zogenaamde impedantiespectrum met zijn resonantiepieken en -dalen naar lagere frequenties op een zodanige mate dat bepaalde
netwerkfenomenen, zoals kortsluitingen, inschakelingen en injectie van stromen op specifieke hogere frequenties
op een onverwachte manier kunnen gaan interfereren met de rest van het netwerk.
Impedantie is een wiskundige uitbreiding van het begrip elektrische weerstand (er wordt nu gebruik gemaakt van
complexe getallen) om de relatie tussen spanning en stroom op verschillende frequenties (dus niet alleen 50 Hz)
weer te geven in wisselspanningsnetten. Voor de normale netwerkuitbating is enkel de waarde op 50Hz van belang
terwijl voor overgangsverschijnselen en permanente verstoringen het hele frequentiespectrum wordt bestudeerd.
Dit spectrum, ook resonantie-spectrum (of nog "harmonische impedantie") genoemd vanwege het grillige patroon
van pieken en dalen van de impedantie-amplitude, geeft indicaties hoe het hoogspanningsnet kan reageren op
evenementen. De wetenschappelijke notering voor het impedantie-spectrum is |Zh(ω)|; dit wordt gelezen als “de
curve van de absolute waarde (of amplitude) van de impedantie van het elektrische netwerk (berekend of gemeten
op een gekozen locatie) in functie van de frequentie (ω = 2.π.f) en wordt (zoals weerstand) uitgedrukt in Ohm(Ω).
Terwijl voor hoogspanningsnetten opgebouwd uit hoogspanningslijnen de eerste resonantie-pieken typisch boven
de 1000 Hz liggen, een regio waar geen nefaste interacties meer worden verwacht, kunnen bekabelde netten (de
kabels met hun relatief hoge capacitieve werking), eerste resonantiepieken vertonen die veel lager liggen. Het
aantal kabels in parallel geschakeld alsook de oplopende lengtes van de tracés hebben een verschuivende invloed
naar lagere frequenties.
Dit thema wordt door verschillende Europese TSO’s onderzocht; KULeuven/EnergyVille voert in opdracht van Elia
een academisch onderzoek uit, deels literatuurstudie deels eigen modellering- en simulatie-werk [B1], om na te
gaan hoe andere onderzoekscentra en netwerkuitbaters (TSO's) met dit probleem omgaan en welke
aanbevelingen ze kunnen maken in het kader van de volgende vragen:
1.

Zijn er specifieke zones in het frequentie/impedantie-spectrum waar interferentie-problemen te
verwachten zijn?

2.

Zijn er, gebaseerd op de berekening van deze spectra voor verschillende tracé-scenario's, dwingende
criteria die specifieke scenario's kunnen uitsluiten?

3.

Geeft dit type van berekeningen überhaupt voldoende inzichten om van enig nut te zijn in de ontwikkeling
en afwijzing van netwerkvarianten?

4.

Hoe evolueren de berekende spectra wanneer relatief kleine topologie-wijzigingen worden doorgevoerd
(bv.Verhogen van het aantal kilometers ondergrondse kabel, het toepassen van compensatie-toestellen)?

5.

Zijn er belangrijke bijkomende aspecten (zoals voor de beveiligingssystemen en vast combineren van
kabel- en compensatie-eenheden - de zgn. "vaste shunts") die van invloed kunnen zijn op de
totaaloplossing.
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Uit de eerste analyse van deze studie blijkt dat zowat alle omringende TSO's (RTE, TenneT, Energinet.dk) met
dezelfde vragen zitten en deze op gelijkaardige wijze als Elia hebben opgenomen in hun onderzoeksprogramma.
Tot nu toe, voornamelijk wegens een gebrek aan ervaring met incidenten op het fysieke netwerk, worden er
aanbevelingen geformuleerd als "gevaarlijke frequentie-zones" die op hun beurt verder gericht onderzoek vragen.
Strikte uitsluitingscriteria werden er tot nu toe nog niet geformuleerd.
Deze gevaarlijke zones zijn opgegeven als tolerantiebanden rond specifieke frequenties:


100Hz:
De resonantiepiek geeft met absolute zekerheid interferentie met het inschakelen van transformatoren,
deze kunnen hierdoor langer duren en tot gevaarlijk hoge spanningen leiden.



250Hz, 350Hz
Stromen op deze frequenties worden als permanente verstoring in het net geïnjecteerd door voornamelijk
toepassingen met vermogenselektronica (bv. Snelheidsregelaars van grote motoren). Door resonantie
(via een verlaagde impedantie op deze frequentie) kunnen deze stromen versterkt worden en mogelijks
tot relatief hoge vervormingen van de globale spannings- en stroomgolven leiden. Dit effect werd al
waargenomen op het Elia-net, echter met beperkte gevolgen voor de bestaande installaties.

Een van de grote uitdagingen bij deze aspecten is dat niet alleen het net uitgebaat in gezonde situaties moet
voldoen aan de gestelde eisen, maar ook in alle mogelijke gedegradeerde toestanden (bv. wanneer bij onderhoud
of na incident niet alle netwerkelementen beschikbaar zijn). Het resonantie-spectrum is immers voor elke topologie
anders. Ook al deze gevallen moeten worden bestudeerd om na te gaan of er voor het finale alternatief ook in deze
gevallen een gezond spectrum bestaat (of kan bereikt worden).

5.2.1 Evaluatie-criteria
De twee meest genuanceerde referenties die gevonden kunnen worden in de literatuur en technische verslagen
komen uit Nederland en Denemarken. De respectievelijke TSO’s hebben elk een set van criteria opgemaakt dat
aangeeft in welke gevallen en/of scenario’s verdere analyse, met behulp van andere berekeningstechnieken, nodig
zijn om het risico op gevaarlijke situaties te kunnen inschatten.

5.2.1.1

Evaluatie-criteria van TenneT

Deze methode evalueert de laagste resonantiefrequentie. Is deze:
►

>500 Hz: geen noemenswaardige problemen te melden

►

tussen 250 en 500 Hz: bijkomende tijdssimulaties voor voorbijgaande fenomenen (inschakelingen,
kortsluitingen) zijn vereist

►

5.2.1.2

<250 Hz en |Z(fres)| > 100 Ω: tijdssimulaties zijn kritisch in de beslissingen

Evaluatie-criteria van Energinet.dk

Ook deze methode evalueert de laagste resonantiefrequentie en de daarbij horende amplitude van de
netwerkimpedantie en kijkt of deze zich zou bevinden in specifieke frequentiebanden en boven specifieke niveaus
►

fres = 100 ± 10 Hz en |Z| > 400 Ω

►

fres = 150 ± 10 Hz en |Z| > 600 Ω

►

fres = 200 ± 10 Hz en |Z| > 2400 Ω
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Zoals bij TenneT worden bij overschrijding verdere analyses opgestart. Niet alleen het scenario met alle
toekomstige elementen in dienst, maar alle gevallen waar netwerkelementen niet in dienst zijn (omwille van
incident, onderhoud, …), tegenover deze criteria moeten doorgerekend worden.

5.2.2 Resultaten van de analyse
Het is belangrijk om in deze paragraaf mee te geven dat de onderstaande resultaten gebaseerd zijn op dezelfde
referentienetwerken als in de vorige hoofdstukken. De hoogspanningscorridor tussen Avelgem-Courcelles (het
project “Boucle du Hainaut”- met een gedeelte van de verbinding –8km- ondergronds) wordt ook in alle
berekeningen meegenomen. Dit is van belang om de resultaten meteen in zijn toekomstig gerealiseerde context
te kunnen weergeven. Uit de bekomen resultaten (niet opgenomen in dit document) blijkt dat omliggende
netwerkstructuren (waaronder de verbindingen van het Boucle-du-Hainaut - project) weliswaar belangrijk zijn om
te modelleren maar dat beperkte variaties in deze omliggende netten maar een secundaire invloed hebben op de
resultaten voor het Ventilus-project en de conclusies voor het Ventilus-project niet kunnen veranderen.
De resultaten worden in een reeks gepresenteerd om goed de impact van verschillende netwerkuitbreidingen en
–varianten te kunnen illustreren en in verband te brengen met de reeds in dienst zijnde installaties.

5.2.2.1

Scenario 1: actuele 400kV-netwerk met de offshore-windmolenparken

Figuur 32 - Resonantie-spectrum van de Stevin as met windmolenparken: fres = 151,4 Hz

Dit scenario bekijkt het bestaande hoogspanningsnetwerk (met alle bestaande en geplande windmolenparken
(project MOG I) in dienst. De eerste (algemene) resonantiepiek f res = 151.4 Hz betekent dat, volgens de
voornoemde impedantie-criteria, bijkomende studies (TenneT-criteria) nodig zijn om het systeem in zijn geheel te
evalueren. Deze zijn lopende, maar op het moment van dit schrijven nog niet volledig afgerond. De geregistreerde
incidenten hebben tot nu toe (met slechts een gedeelte van de windmolenparken in dienst) nog geen indicaties
gegeven dat deze resonantie-pieken een bijkomende verstorende factor zijn.
Het offshore-kabelnetwerk voor de windmolenparken op zee (zowel 220kV als 66kV) en de kabelverbinding
380kV van de Stevin-as, zorgen reeds voor een significante verschuiving van de eerste resonantiepiek.
Een ander opvallend aspect is dat de hoogste resonantie-pieken optreden in onderstations waar de 400kV
- hoogspanningskabels aangesloten zijn.
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5.2.2.2

Scenario 2: varianten van het Ventilus-project

In deze sectie worden de resultaten van de scenario’s getoond waarbij rekening gehouden wordt met de
verbindingen van het toekomstige Ventilus-project (en dus ook impliciet, zoals eerder aangegeven van het Boucledu-Hainaut-project) met bovendien het kabelnetwerk van het toekomstige offshore windmolenpark “MOG II”.
Bij deze scenario’s werden de volgende aannames gedaan:


De volledige verbinding bedraagt 50km



Het gedeelte ondergrondse kabels verwijst altijd naar 2 circuits met 3 kabels (zie Figuur 6). De totale
lengte wordt gevarieerd van 0 km (een exclusief luchtlijnverbinding) tot 50 km (een volledige
kabelverbinding) in stappen van 10 km (in totaal 6 varianten)



Het reactieve vermogen (blindvermogen) gegenereerd door deze ondergrondse kabelverbinding wordt
voor elk scenario apart telkens voor 80% gecompenseerd (dit betekent: 80% van de totale 350MVAr
gegenereerd per 10km tracé van 6 systemen)

Figuur 33 geeft weer hoe de verschillende harmonische spectra zich tegenover mekaar laten optekenen en de
tabel daaronder geeft in functie van het betreffende scenario de bijhorende eerste resonantiepiek. Er wordt
opgemerkt dat vanaf een bepaalde lengte van ondergrondse kabel, deze resonantiepiek zelfs onder de 100Hz zou
komen te liggen. Dit is een zeer ongekende situatie; uitsluitsel over het al dan niet gevaarlijk zijn voor het HSmaterieel, het bestaande net en de uitbating ervan zal moeten blijken uit verdere studies en analyses die zich
baseren op tijdsafhankelijke simulaties.
De grote verschuiving van de eerste resonantiepiek wordt mede veroorzaakt door het aankoppelen van een groot
volume ondergrondse en onderzeese kabels geassocieerd aan de toekomstige windmolenparken.

Figuur 33 - Resonantiespectra van de Ventilus corridor, voor verschillende kabellengtes, met aanduiding van de
gevaarlijke zones volgens Energinet (blauwe zone) en Tennet (rood omlijnde zone).
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Variant

Legende in de grafiek

fres [Hz]

Ventilus 2x OHL 50km

Vent1 0km

116

2x OHL 40km, 2x3xUGC 10km

Vent1 10km

109

2x OHL 30km, 2x3xUGC 20km

Vent1 20km

102

2x OHL 20km, 2x3xUGC 30km

Vent1 30km

98

2x OHL 10km, 2x3xUGC 40km

Vent1 40km

95

2x3xUGC 50km

Vent1 50km

92

Uit Figuur 33 kan het volgende afgeleid worden:

►

Reeds zonder ondergrondse kabelsectie (Vent1 0km) op 380 kV bevindt de Ventilus corridor zich in de
risico-zone zoals gedefinieerd door Tennet, wegens het grote aantal ondergrondse en onderzeese kabels
op 220 kV en 66 kV voor het aankoppelen van de offshore windmolenparken. De resonantiepiek bevindt
zich op 116 Hz, wat nog net buiten de risico-zone zoals gedefinieerd door Energinet ligt en voldoende
marge biedt ten opzichte van 100Hz.

►

Het toevoegen van ondergrondse kabelsecties op 380 kV doet de piek verder opschuiven naar 100 Hz.
Bij een kabellengte van 10 km is de piek al 109 Hz, net in de risico-zone zoals gedefinieerd door Energinet.

►

Een kabellengte van 20 km geeft een piek van 102 Hz, vlakbij de te vermijden 100 Hz (zie eerder).

►

Voor kabellengtes van meer dan 20 km, gaat de piek voorbij 100 Hz. Het is belangrijk hierbij op te merken
dat wijzigingen in de topologie door bijvoorbeeld schakelingen of incidenten, die de totale kabellengte
verminderen, de piek terug naar rechts doen opschuiven. Zo zou deze terug op 100 Hz terecht kunnen
komen.

Bij het interpreteren van bovenstaande resultaten moet men verder ook nog rekening houden met de
onnauwkeurigheid van de resultaten. Het is immers niet mogelijk om alle invloeden in alle omstandigheden perfect
te modelleren. Zo moet men er rekening mee houden dat een berekende resonantie-piek van 102 Hz in realiteit
pal op 100 Hz kan liggen.
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5.2.3 Conclusie
De studie van de harmonische resonantie is, op voorwaarde dat het netwerk in de berekeningstools zo correct en
zo volledig mogelijk gemodelleerd werd, een relatief eenvoudige screeningsmanier om potentieel risicovolle
scenario’s vroegtijdig op te sporen, zoals ook bevestigd in [B1]. De kracht van de methode ligt in het feit dat, in
tegenstelling tot andere methodes die altijd een keuze vereisen over de scenario parameters en mogelijks een
aantal kritische situaties over het hoofd kunnen zien, het hele netwerk in zijn geheel wordt beschouwd.
De berekende resonantie-spectra voor de Ventilus corridor werden geëvalueerd volgens de vooropgestelde criteria
die uit de studie [B1] - TenneT, Energinet.dk naar voren kwamen. De analyse toont aan dat, zelfs zonder het
toevoegen van een deel ondergrondse kabel in de Ventilus corridor, de eerste resonantiepiek zich in of zeer dicht
bij de gedefinieerde risico-zones bevinden. Om volledig uitsluitsel te kunnen geven zijn gedetailleerde
tijdsafhankelijke simulaties uit te voeren die dan een dieper inzicht en inschatting kunnen geven welke risico’s
(overspanningen, overbelasting) kunnen veroorzaakt worden. Dergelijke tijdsafhankelijke simulaties zijn zeer
gevoelig aan de inputparameters (specifieke configuratie, lengte, traject, …) en zijn zeer tijdrovend. Enkel wanneer
de definitieve situatie gekend is, kan er met zekerheid uitsluitsel gegeven worden.

Gezien de nabijheid van de piek bij 100 Hz, kunnen echter volgende conclusies wel al gemaakt worden:
►

Het toevoegen van ondergrondse kabelsecties zorgt ervoor dat de resonantie-piek, met elke toegevoegde
kilometer, verder 100 Hz benaderd.

►

Een kabellengte van 10 km bevindt zich reeds in de risico-zone zoals gedefinieerd door Energinet.dk;

►

Een kabellengte van 20 km bevindt zich op 102 Hz. Doordat een perfecte modellering niet mogelijk is
moet men er rekening mee houden dat dit in realiteit ook 100 Hz kan zijn;
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5.3 Transiënt gedrag
Transiënt gedrag is een verzamelnaam voor een hele reeks aan fenomenen die zich op het hoogspanningsnet
kunnen voordoen. “Elektro-magnetische” of transiënte fenomenen zijn, zoals de naam aangeeft, voorbijgaande
fenomenen die geen impact hebben op (het mechanisch) gedrag van centrales. Deze fenomenen moeten worden
getriggerd door specifieke gebeurtenissen (kortsluitingen, in- uitschakelingen, etc.) en zijn altijd van tijdelijke en
uitdempende aard. Desondanks dat deze spanningen en stromen na verloop van tijd verdwijnen, kunnen ze toch
ernstige schade (intern falen van HS-apparaten, zeer hoge warmteproductie of zeer hoge trek- en duwkrachten op
geleiders) veroorzaken. Deze fenomenen zijn zeer situatie-afhankelijk. De belangrijkste transiënte fenomenen die
voor lange ondergrondse kabelverbindingen van toepassing zijn, zijn het triggeren van resonanties en het
zogenaamde “zero-missing effect” bij inschakeling en kortsluitingen.
Het “zero-missing” effect kan op afdoende wijze gemitigeerd worden door het in rekening brengen van een
algemeen ontwerpcriterium. Paragraaf 5.3.1 licht dit in meer detail toe.
Uit

de

analyse

van

het

resonantiespectrum

blijkt

dat

de

constructie

van

de

bijkomende

hoogspanningsinfrastructuur, met de bijkomende ondergrondse kabels op 380 kV, leidt tot een configuratie die
volgens de geïdentificeerde evaluatiecriteria als risicovol moet bestempeld worden. Dit betekent concreet dat
verdere analyses van het transiënte gedrag, rekening houdend met een maximale overeenkomst tussen het model
en de installaties zoals die gaan geïnstalleerd worden, nodig zijn om de finale impact op het systeem in kaart te
brengen.
Gezien het omslachtige aspect van dergelijke studies waarbij het elektrisch gedrag van het systeem in het
tijdsdomein, voor een zeer kleine tijdsstap (~ 20 µs), gesimuleerd wordt en de gevoeligheid van deze simulaties
aan een groot aantal ontwerpparameters (bijvoorbeeld de kabellengte), gebeurt de analyse van transiënte
fenomenen pas in een verder stadium van het ontwerp van de nieuwe verbinding. De mogelijke fenomenen die
kunnen optreden kunnen sterk verschillend zijn voor elke configuratie en moeten dus voor elk geval specifiek
berekend worden. Aangezien in deze fase er nog een heel groot aantal mogelijke varianten op tafel ligt, kan een
zinvolle analyse pas gebeuren na het verder reduceren van de verschillende mogelijke varianten. Indien mogelijk
worden in de eerdere stadia van het ontwerp deze fenomenen al zoveel mogelijk gemitigeerd door het toepassen
van ontwerp- of ingenieursregels.
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5.3.1 Zero-Missing
Het zero-missing effect is een resonantie-effect waarbij onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden bij in- of
uitschakelen van installaties, de stroom door de vermogenschakelaars voor één of meerdere halve perioden geen
nuldoorgang kent en dus in die periode enkel positief of negatief blijft. Dit fenomeen is vooral kritiek voor deze
vermogenschakelaars die ontworpen zijn (en er dus op rekenen) dat de te onderbreken stroom effectief wordt
onderbroken tijdens de eerstvolgende natuurlijke nuldoorgang van de stroom wanneer de polen in de
onderbrekingskamer voldoende uit mekaar zijn bewogen. Van het moment dat de polen fysisch geen contact meer
met elkaar maken wordt in de onderbrekingskamer een elektrische boog gecreëerd in het blusmedium
(tegenwoordig SF6-gas) dewelke de warmte ervan zo goed mogelijk verspreidt. Dit proces blijft voortduren tot
wanneer alle voedende energie van deze elektrische boog (=stroomtoevoer) wegvalt en de boog uit zichzelf dooft.
Het ontwerp van deze onderbrekingskamer is zo om tijdens dit kort maar intens proces de opgewekte warmte zo
goed mogelijk te verwerken om oververhitting en mogelijk ontploffing te voorkomen. Als nu, zoals bij het “zeromissing fenomeen”, een kortsluitstroom moet uitgeschakeld worden maar deze blijft lopen zonder een
nuldoorgang te kennen (bij een normale 50Hz kortsluitstroom kent de stroom om de 10 milliseconden zo’n
nuldoorgang), dan overstijgt dit de capaciteiten van de schakelaar met fatale consequenties tot gevolg. Uiteraard
moet tijdens het ontwerp van installaties alles in het werk gesteld worden om nooit in deze situatie terecht te komen
om materiaalschade (niet alleen de schakelaar zelf, maar ook andere elementen kunnen getroffen worden door de
langdurig aanhoudende kortsluitstroom) en langdurige onbeschikbaarheid te voorkomen.
De voornaamste wijze waarop het “zero-missing fenomeen” optreedt is het simultaan onder spanning zetten van
een ondergrondse kabel samen met een vastverbonden shunt reactor. Het ideale inschakelmoment voor de kabel
is tevens het meest ongunstige voor de shuntspoel en vice versa.

Figuur 34: simulatie voorbeeld voor het zero-missing fenomeen (groen: laadstroom van de shuntreactor, blauw:
laadstroom van de kabel, rood: stroom door de gemeenschappelijke schakelaar)
De bovenstaande figuur illustreert voorgaande. Het toont de simultane inschakeling van een kabelverbinding
(blauwe kanaal, gekenmerkt door het snelle en afnemende overgangsverschijnselen zoals eerder besproken) en
de shunt reactor (groene kanaal, gekenmerkt door de verschuiving naar quasi-exclusief negatieve stroom in het
begin) resulterend in de stroom door de gemeenschappelijke schakelaar (rode kanaal) die de som van de reactoren kabelstroom voert. in dit geval blijft de stroom voor ongeveer 1 seconde enkel negatief.
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De studie van EnergyVille/KULeuven [B1] wijdt een heel hoofdstuk aan dit fenomeen en belangrijker nog, de
mogelijke methodes om dit effect te vermijden. De meest robuuste manier om dit fenomeen te vermijden, is het
beperken van de grootte van de reactieve compensatie (dus de shunt reactoren) die samen met de kabel simultaan
mee in/uitgeschakeld wordt.

In het ontwerpstadium wordt er hiervoor steeds maximaal 80% reactieve

compensatie die samen met de kabel mee in/uitschakelt vast op de verbinding voorzien.
An sich kan dit fenomeen, indien vanaf het begin van het project geïdentificeerd en mits correcte toepassing van
technische oplossingen, vermeden worden [B1].
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6 Conclusie
Verder bouwend op de reeds eerder uitgegeven “Technologiestudie” [R1] werden er bijkomende studies
uitgevoerd om de impact van een ondergronds deel in een bovengrondse 380 kV verbinding, en meer
specifiek voor de Ventilus case, beter in kaart te brengen.
Een belangrijk aandachtspunt bij het interpreteren van deze resultaten is het zeer complexe karakter van deze
studies wat een iteratieve aanpak noodzaakt. Startende van een grote enveloppe aan verschillende
oplossingsvarianten worden d.m.v. gedetailleerde studies (waar in een volgende stap ook de analyse van de
milieu-effecten als input zal dienen) de mogelijkheden steeds verder gereduceerd, totdat er uiteindelijk een
convergentie naar de finale oplossing zal gebeuren. De conclusies van deze studie geven dus nog geen finaal
resultaat, maar dienen als input voor het opstarten van de volgende iteratie.
Ter evaluatie van de impacten werden de steady-state fenomenen en de resonantiespectra bestudeerd. De
analyse van het resonantiespectra legt de meest beperkende voorwaarden op aan de maximale lengte van een
ondergrondse kabel in het geval van Ventilus. De berekende resonantie-spectra voor de Ventilus corridor werden
geëvalueerd volgens de vooropgestelde criteria die uit de studie [B1] - TenneT, Energinet naar voren kwamen. De
analyse toont aan dat, zelfs zonder het toevoegen van een deel ondergrondse kabel in de Ventilus corridor, de
eerste resonantiepiek zich in of zeer dicht bij de gedefinieerde risico-zones bevindt. Het toevoegen van
ondergrondse kabelsecties zorgt ervoor dat de resonantiepiek, met elke toegevoegde kilometer, verder
100 Hz benaderd waardoor met elke bijkomende kilometer de risico’s sterk stijgen. Een kabellengte van 8
kilometer met 3 kabels per circuit bevindt zich net buiten de risico-zone zoals gedefinieerd door Energinet.
Voor een kabellengte van 20 km bevindt deze piek zich op 102 Hz. Doordat een perfecte modellering niet mogelijk
is, moet men er rekening mee houden dat dit in realiteit ook 100 Hz kan zijn.
De steady-state analyse van de spanningssprong, -opbouw en stijging toont aan dat er voor lengtes van het
ondergronds gedeelte tot 20 km er geen harde limieten werden geïdentificeerd. Dit vergt wel steeds dat een
gedeelte van de reactieve compensatie vast verbonden wordt aan het ondergronds kabelgedeelte (80% in dit
geval). De analyse toont aan dat indien de lengte van het ondergronds gedeelte stijgt, er steeds meer
verregaande nodige maatregelen nodig zijn om de spanningsstijging te beperken. Grotere lengtes kunnen
ertoe leiden dat er een aanzienlijk aantal schakelbare shunt reactoren nodig is om de spanning lokaal te verlagen
teneinde de materiaallimiet van 420kV te respecteren. De bijkomende spanningsverlagende maatregelen leiden
echter tot een sterke toename van de operationele complexiteit (wegens het stijgende aantal toestellen) en de
hiermee gepaard gaande risico’s voor de beveiliging en de uitbating van het systeem.

Bovenstaande analyses tonen aan dat de afstand die ondergronds gebracht kan worden, niet valt af te
leiden uit één enkele parameter. Het is het een complex samenspel tussen spanningslimieten,
compensaties, beveiligingen, resonanties. Vanuit risico-oogpunt kan geconcludeerd worden dat een
kabellengte van 8 km op een voldoende betrouwbare manier ondergronds kan gebracht worden. Hierbij is
een beperkte marge ten opzichte van de 100 Hz gevarenzone in rekening gebracht. Elke extra kilometer
ondergrondse kabel verhoogt de risico’s aanzienlijk op het optreden van bovenstaande fenomenen,
waardoor de betrouwbaarheid niet meer gegarandeerd kan worden. Dit laatste zou onverantwoord zijn
gelet op de significante gevolgen, niet alleen in België maar ook daarbuiten. Bij een ondergrond met een
goede thermische geleiding kan het benodigde aantal kabels verminderen naar 2 kabels per circuit en kan
de lengte van de ondergrondse kabelsectie verhoogd worden naar 12 kilometer. Enkel via verificatie van
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de ondergrond door het nemen van grondstalen en het uitvoeren van een detailstudie 34 op het uiteindelijke
tracé kan dit bevestigd worden.
Voor vergelijkbare vermogens komt men in het buitenland niet tot langere afstanden35, integendeel, het doet het
Belgische netbeheer behoren tot de selecte kring van netbeheerders die wel degelijk bereid zijn om de limieten op
te zoeken van wat technisch haalbaar is, zonder evenwel onverantwoorde risico's te nemen.

34

Een detailstudie op een uiteindelijk tracé houdt in dat de ‘hotspots’ voor de kabelverbinding in kaart moeten worden
gebracht, dus specifiek de punten waar de kabels hun warmte niet voldoende kunnen afvoeren.
35
Cfr benchmark Mott MacDonald [R2]
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