Ontwerp Distributienetten….ZX ronde 27 mei 2018
De vermogensuitwisseling vindt voor het grootste deel op laagspanningsniveau
plaats. Als gevolg wordt het verzorgingsgebied van een netstation bepaald door
de maximale lengten van de LS-strengen. In stedelijke omgeving wordt de
maximale lengte voornamelijk beperkt door de maximale stroombelasting en in
landelijke omgeving door de spanningshuishouding.
De hoeveelheid aan te sluiten LS-strengen in het verzorgingsgebied van een
netstation is grotendeels bepaald door de omvang en de vermogensdichtheid
van het verzorgingsgebied van het netstation. Het verzorgingsgebied en de
hoeveelheid uit te wisselen vermogen bepalen de omvang van de MS/LSnettransformator.
De ontwikkeling van de vermogensuitwisseling in het verzorgingsgebied is de
belangrijkste randvoorwaarde voor de planning van het distributienet. Als
eerste wordt daarbij gekeken naar de lange termijnplanning van de
ontwikkeling van het uitgewisselde vermogen. Elke netbeheerder heeft
specifieke eigen richtlijnen voor het ontwerpen van LS-netten. Hierbij wordt
traditioneel uitgegaan van aangeslotenen die alleen elektriciteit verbruiken.
Door maatschappelijk gedreven ontwikkelingen op het gebied van de
energietransitie wordt enerzijds meer elektriciteit decentraal opgewekt met
behulp van micro-WKK- en PV-installaties en wordt anderzijds meer elektriciteit
verbruikt door toepassing van warmtepompen en elektrisch rijden.
Het wegvallen van de gasaansluiting zal invloed hebben op de nieuwe
ontwerpen. Voor een gasverbruik van 1200 m3 gas per woning/Jr moeten de
benodigde kWh`s geleverd worden.
Maar ook de groei van het elektrische rijden en ruimteverwarming met behulp
van warmtepompen zijn factoren die goed in het oog gehouden moeten
worden.
Normale huishoudelijke belastingen hebben een kleine gelijktijdigheidfactor en
kunnen goed met de traditionele belastingsmodellen behandeld worden. Grote
belastingen zoals warmtepompen hebben echter een grote gelijktijdigheid. De
elektrische vermogens variëren van 2 tot 5 kW.
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Daarnaast is de warmtepomp veelal uitgerust met een bijverwarming met een
vermogen van circaa 6 kW, die in kan komen bij lage buitentemperatuur en na
een langdurige storing van het elektriciteitsnet. Deze ontwikkelingen leiden
ertoe dat de maximale kabellengtes korter moeten zijn dan bij traditionele
netontwerpen.
Bij een grote vermogensdichthei
vermogensdichtheid
d zal een netstation maar een beperkt
geografisch gebied kunnen voeden. Hierbij is gedetailleerde informatie nodig
over de ruimtelijke verdeling van de totale belasting. In een vroeg
planningsstadium is het moeilijk om aan deze gegevens te komen, maar voor
het ontwerp van een toekomstbestendig distributienet is het essentieel.
Voor het schatten van de ontwikkeling van de belasting kan uitgegaan worden
van de verdeling in soorten aansluitingen, zoals huishoudens, kantoren, winkels
en industrie. Een geografi
geografische
sche ondergrond is hierbij de basis van het
planningswerk. Ook met de uniformiteit van de vermogens moet rekening
worden gehouden. Aansluitingen van kleine vermogens vragen een heel andere
aanpak dan een aansluiting van groot vermogen.
Afhankelijk van het voorziene uitgewisselde vermogen wordt de aansluiting
aangesloten op de LS-netkabel,
netkabel, op een eigen LS
LS-kabel
kabel of op een MS-aansluiting
MS
De structuur van de netten is voor de netbeheerder een vaste eigen keuze. De
LS-netten
netten zijn meestal radiaal en de MS
MS-netten zijn meestal ringvormig
aangelegd. Hierdoor zullen de LS
LS-netten
netten geen storingsreserve hebben en de
MS-netten wel.

Radiaal LS distributie nett
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3x 25A / 1x 35A / 1x 25A netaansluiting voor een woning
Met de voorgaande stap worden de locaties van de netstations in het
geografische gebied gepland. De volgende stap is het inpassen van de
netstations in het MS-distributienet.
distributienet. Meestal worden de locaties van de
netstations zodanig gekozen dat er zo weinig mogelijk wijzigingen in het
bestaande MS-net
net hoeven worden uitgevoerd.
In geval van grootschalige nieuwbouw zal ook een nieuw gedeelte van h
het MSnet samen met het LS-net
net ontworpe
ontworpen worden. De grootte van de
verzorgingsgebieden wordt bepaald door de lengtes van de LS
LS-strengen
strengen en het
aantal strengen dat vanuit elk netstation vertrekt.
Geografische spreiding van netstations met hun dekkingsgeb
dekkingsgebieden
ieden
Het aantal netstations is niet of nauwelijks afhankelijk van het MS
MS-net, maar
wordt voornamelijk bepaald door het LS
LS-net.
net. Samenvattend wordt het aantal
netstations bepaald door:




grootte van het geografische voorzieningsgebied
hoeveelheid vermogensuitwisseling
uniformiteit van de vermogens.

Bij het plannen van een nieuwbouwwijk wordt in het algemeen uitgegaan van
vuistregels voor het jaarverbruik en de maximal
maximalee belasting per woning. Voor
een woning met een verbruik van 45
4500 kWh per jaar kan gerekend worden op
een piekvermogen van 2,6 kW. Afhankelijk van het aantal woningen neemt de
gelijktijdigheid af. Zo wordt een gelijktijdigheid van 0,59 aangenomen voor 10
woningen, 0,49 voor 50 woningen en 0,46 voor 100 woningen.
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Worden echter op grote schaal warmtepompen aangebracht, dan moet
hiermee apart rekening worden gehouden door het vermogen met een grote
gelijktijdigheid bij de belasting op te tellen. Het ontwerp moet toereikend zijn
voor een langere periode, bijvoorbeeld van 30 jaren, waarbij eveneens met een
jaarlijkse groei rekening wordt gehouden.
Daarnaast is een veiligheidsmarge gewenst. Als voorbeeld wordt hieronder het
ontwerpvermogen voor een netstation voor 100 woningen zonder elektrische
verwarming berekend:
Pmax voor één woning: 2,6 kW
gelijktijdigheid voor 100 woningen: 0,46
Pmax voor 100 woningen: 119 kW
vermenigvuldigingsfactor na 30 jaren met 1% groei per jaar: groeifactor =
1,0130 = 1,35
veiligheidsmarge: 10%
Pmax,30 jr = 119 kW × 1,35 × 1,1 = 177 kW
cos(φ) = 0,9
S max,30 jr = 177 kW / 0,9 = 197 kVA
Eerstvolgende normtransformator: Snom = 250 kVA
Indien dezelfde woningen met warmtepompen zonder elektrische
bijverwarming worden uitgerust, moet dit vermogen worden opgeteld. In dit
voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat het vermogen van de warmtepompen
niet groeit. Als bijvoorbeeld de warmtepompen een vermogen hebben van 5
kW en bij 100 woningen een gelijktijdigheid hebben van 0,9, wordt de
vermogensbehoefte als volgt bepaald:
Pmax voor één woning: 2,6 kW
gelijktijdigheid voor 100 woningen: 0,46
Pmax voor één warmtepomp: 5 kW
gelijktijdigheid voor 100 warmtepompen: 0,9
Pmax voor 100 woningen: 119 + 450 kW
vermenigvuldigingsfactor na 30 jaren met 1% groei per jaar: groeifactor =
1,0130 = 1,35
veiligheidsmarge: 10%
Pmax= (119 kW × 1,35 + 450 kW) × 1,1 = 672 kW
cos(φ) = 0,9
Smax,30 jr = 672 kW / 0,9 = 747 kVA
Eerstvolgende normtransformator: Snom = 1000 kVA
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Verschillende nettypen stellen verschillende eisen ten aanzien van het
ontwerp. Niet elk net wordt op een standaard wijze ontworpen, maar
afhankelijk van de situatie waarvoor het geschikt zal moeten zijn. Een
aansluiting in een flatgebouw stelt hele andere eisen dan een aansluiting in een
wijk met vrijstaande woningen.
Netten in stedelijke omgeving hebben in het algemeen veel kortere kabels dan
netten in landelijke omgeving. Bij het selecteren van een type kabel wordt
eerst gekeken naar de technische eisen als kabelbelastbaarheid,
spanningsvastheid, kortsluitvastheid en aanrakingsveiligheid. Het kan zo zijn
dat op grond van spanning en stroombelasting een dunne kabel geschikt is,
maar dat in verband met de kortsluitstroom en de gekozen beveiliging toch een
grotere geleiderdoorsnede gekozen wordt. Pas na de technische eisen komen
zaken als economische optimalisatie aan de orde.
Het ontwerpproces gaat van klein naar groot vermogen, zodat na het LS
LS-net
het MS-net
net aan de beurt komt.

Spanning niveaus
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Bron informatie: Phase to Phase
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