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Voorwoord 
In de elektriciteitsvoorziening onderscheidt men de opwekking, het transport, de distributie en de 
uiteindelijke levering aan de verbruiker. Hoewel hierbij het openbare hoogspanningsnet met de 
bijbehorende installaties het duidelijkst zichtbaar zijn, bevindt zich veruit het grootste gedeelte van de 
systemen voor elektrische energievoorziening aan de verbruikerszijde (zowel in materieel als in fmancieel 
opzicht) . Het zijn de netten, installaties en toestellen die door de verbruiker zelf worden aangeschaft en 
onderhouden. De verantwoordelijkheid voor de correctheid van het ontwerp, de bedrijfsvoering en de 
beveiliging ligt hoofdzakelijk bij de verbruiker zelf, zodat het van wezenlijk belang is goed op de hoogte 
te zijn van eisen aan en eigenschappen van deze netten en installaties. Dergelijke verbruikerssystemen 
vormen het onderwerp van deze cursus. Bij de samenstelling stond de vraag voor ogen: 
Wat hoort een ingenieur te weten, wanneer hij de verantwoordelijkheid opgedragen krijgt voor het 
ontwerp, de bouw en! of de bedrijfsvoering van elektriciteitsvoorziening aan de verbruikerszijde ? 

Deze cursusis daarom in de eerste plaats gericht op de vragen en problemen van de ingenieurs in de 
industriële energievoorziening en de elektrotechnische advies- en installatiebureaus. Maar ook degenen, 
die werkzaam (zullen) zijn in de distributiesystemen, het eigen bedrijf en de midden- en laagspanningsin
dustrie, zullen daar voortdurend met de behandelde onderwerpen geconfronteerd worden. 

In de praktijk staat de industriële energie-ingenieur doorgaans een uitvoerige bibliotheek aan produktin
formatie ter beschikking. Hieruit zal hij zijn noodzakelijke encyclopedische kennis moeten opbouwen en 
op peil houden. In de vakgroep EVT (ing. J. Vossen) is meer informatie aanwezig voor belangstellenden. 

Diverse schrijvers afkomstig van de technische universiteiten Delft en Eindhoven, en uit het bedrijfsleven 
hebben bijgedragen aan de huidige inhoud van de cursus. De cursus is gebaseerd op de inhoud van het 
reguliere college "Industriele Netten en installaties" aan de TU Eindhoven. 

J. G .J. Sloot, juni 2001 . 



OPBOUWVAN 
EEN INDUSTRIENET 

Ing. H.M. Spek 

Du Pont de Nemours 



Opbouw van een industrienet 

HenkM. Spek 

The miracles of science™ 



Pagina 2 Opbouw van een industrienet 

Inhoudsopgave 

1. Inleiding 

2. Keuze van het netwerk 
2.1 . Eenvoud 
2.2. Betrouwbaarheid 
2.3 . Uitbreiding 
2.4. Onderhoud 
2.5 . Spanningsniveaus 
2.6. Aarding 

3. Industrienet 

4. Uitbreiding I verandering 
4.1. Loadflow 
4.2. Kortsluitberekening 
4. 3 . Stabiliteit 

5. Uitbreiding van het net met generatoren 
5 .1 . Kortsluitberekening 
5.2. Beperking van de kortsluitstroom 

6. Uitbreiding van het net met een nieuw onderstation 
6.1. Bloweraandrijving 
6.2. Opzet nieuwe station 

7. Keuze van apparatuur 
7 .1 . Veiligheid 
7.2. Milieu 
7.3. Brandveiligheid 
7.4. Betrouwbaarheid 
7.5 . Beveiligingen 
7. 6. Onderhoud 

8. Conclusie 



Opbouw van een industrienet pagina 3 

1. Inleiding 
De investeringen voor het elektrisch systeem van een fabriek is slechts 5 tot 10% van de totale 
fabrieksinvestering. Dit zou mogelijk de reden kunnen zijn, waarom het voor de elektro ingenieur 
zo moeilijk is om project management te overtuigen, dat een economisch en betrouwbaar energie 
systeem zorgvuldige analyse en planning vereist, misschien meer dan voor andere delen van het 
project. Het productieproces heeft altijd de eerste prioriteit van project management en de 
elektrische voeding wordt "alleen maar" als ondersteunend gezien, een noodzakelijk kwaad. Het is 
echter de verantwoordelijkheid van de elektro ingenieur duidelijk het maken aan het project 
management dat de berouwbaarbeid van het productie proces in hoge mate bepaald wordt door de 
betrouwbaarheid van het elektrische systeem dat de energie verzorgt. 

2. Keuze van het netwerk 
2.1. Eenvoud 

Een van de belangrijkste kenmerken is eenvoud. Maak het netwerk niet complexer dan 
absoluut noodzakelijk is. Hoe eenvoudiger het netwerk is, des te gemakkelijker het voor de 
bedieningsvakman is fouten in schakelwerkzaamheden te voorkomen. Hoe complexer het 
netwerk is, hoe dringender de eis voor vergrendelingen en automatisering wordt. Een 
eenvoudig radiaal net zal weinig risico hebben van terugvoeding en is daardoor veiliger te 
bedrijven en te onderhouden. Eenvoudig betekent ook in het algemeen lagere kosten. 

2.2. Betrouwbaarheid- beschikbaarheid 
Hoewel de techniek van betrouwbaarheidsanalyse bekend is en veelvuldig wordt toegepast 
wordt het niet veel gebruikt voor industrie netten. Dit komt omdat de benodigde statistische 
gegevens over IEC apparatuur veelal ontbreken. Er blijft dan weinig anders over te kiezen 
voor een zekere mate van redunantie in het netwerk, een goed onderhoudsplan en het 
beschikbaar hebben van reserve onderdelen. 

2.3. Uitbreiding 
Het industrie netwerk moet zo flexibel in opzet zijn, dat het uit te bereiden is zonder het net 
uit bedrijf te nemen en zonder dat er enorme kosten mee gemoeid zijn. Natuurlijk moeten 
eenvoud, betrouwbaarheid en beschikbaarheid gehandhaafd blijven. 

2.4. Onderhoud 
Om het netwerk en de gebruikte apparatuur eenvoudig te kunnen onderhouden, moet er bij 
het opzetten van het netwerk rekening gehouden worden met het onderhoudsplan. Als het 
productie proces continu is, moet het rietwerk alternatieve voedingen hebben naar deze 
continue gebruikers. Anders kan alleen onderhoud gedaan worden in de tijd dat het productie 
proces stilligt. Het belang van een goed doortimmerd onderhoudsplan en het hebben van 
reservedelen om een hoge beschikbaarheid van de elektrische voeding te bereiken is wel 
bekend. Onvoldoende of niet vakkundig onderhoud is een belangrijke factor van uitval. 

2.5 . Spanningsniveaus 
Een veel voorkomende spanning voor distributie is 10 kV. De normale gebruiksspanning in 
een fabriek is 240 I 400 V. Echter voor grote motoren kan er gekozen worden voor 690 V of 
zelfs 3 of 6,6 kV. 

2.6. Aarding 
De reden om het netwerk direct of via (een kleine) impedantie te aarden is 

ingeval van aardfout een dusdanige spanning of stroom te produceren om een 
selectieve afschakeling of alarm te activeren. 
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beperking van overspanningen, die tijdens aardfouten ontstaan in een geheel 
geïsoleerd netwerk. 

3. Industrienet 
Het industrie net bestaat uit een hoofdverdeling waaraan twee transformatoren naar het openbare 
net, één generator en 10 onderstations verbonden zijn. Het net is een "stralennet". Er zijn geen 
verbindingen tussen de onderstations maar elk onderstation heeft twee verbindingen met het 
hoofdstation. Een onderstation (substation) heeft een of meerdere distributie transformatoren en 
twee stations hebben transformatoren die middenspanningsmotoren voeden. Figuur l.llaat het 
industrienet in vereenvoudigde vorm zien. 

0 $ $ $ $ • 
6A 6D 6B 6C 

48 4A ----
fig. 1 1 

4. Uitbreiding I verandering 
Uitbreiding I verandering is een gegeven waarmee altijd rekening moet worden gehouden. Meestal 
zijn de veranderingen door wijzigingen in het productie proces. Het is prettig als er in een vroeg 
stadium iets bekend is over mogelijke uitbreidingen van het productie proces, maar meestal wordt 
de netbeheerder er in een vrij laat stadium bij betrokken. Het is dan van belang dat het duidelijk is 
hoe het industrienet uit te bereiden is en waar uitbereiding begrensd wordt. Aspecten die bij 
uitbereiding I verandering belangrijk zijn zijn de berekeningen voor loadflow, kortsluiting en 
stabiliteit. 

4 .1. Loadflow 
Hoeveel kW I kVA is er nodig voor de geplande uitbereiding en wat is de netbelasting nu. 
Wat is het voor een belasting? Uitsluitend motoren? Geregelde verwarming? De antwoorden 
op deze vragen zullen in een vroeg stadium niet nauwkeurig zijn, maar de aannames voor 
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meerdere mogelijkheden geven voldoende inzicht om een plan te maken. 

4.2. Kortsluitberekening 
De berekening van de mogelijke kortsluitstroom in het netwerk is de basis van de selectie van 
schakelapparatuur, kabels, enz. De berekening levert ook de noodzakelijke gegevens voor de 
bepaling van de instellingen voor beveiligingsapparatuur. Verder is het kortsluitvermogen in 
ieder punt van het netwerk bepalend voor spanningsvariaties tijdens het starten van motoren. 
Hoe sterker het net is (hoger kortsluitvermogen) des te kleiner zullen de 
spanningsverstoringen zijn. 

4.3. Stabiliteit 
Dit is de berekening van spanningsvariaties in de tijd als gevolg van een kortsluiting of 
inschakelen van grote belastingen. Hiermee kan bepaald worden hoever de spanning in het 
industrienet na een kortsluiting daalt en of de spanning nog kan terugkomen naar het normale 
mveau. 

5. Uitbreiding van het net met generatoren 
Door uitbreiding van de productie is er voor verwarming van het proces meer stoom nodig. Daar 
gas gebruikt wordt als brandstof en dit zo efficiënt mogelijk gebruikt moet worden is er gekozen 
voor een warmtekracht installatie. Als resultaat van de haalbaarheidsstudie ten aanzien van stoom, 
elektriciteit, investeringskosten en rendement is gekozen voor twee identieke installaties, elk met 
een generator van 32 MVA. De generator moet zo groot mogelijk zijn en het teveel aan elektrische 
energie moet op het openbare net terug gevoed worden. De installaties worden na elkaar gebouwd. 
De stoombehoefte bepaalt wanneer. In een dergelijk project kunnen een aantal stappen voor de 
beveiliging en bedrijfsvoering bepaald worden. Zie figuur 5 .1. 

Kortsluit
berekening 

Stabiliteit 

Beveiliging 
gener.afur 

lig. 5.1 

5 .1. Kortsluitberekening 
Direct al bij de eerste stap "de kortsluitberekenig" zijn er (zoals verwacht) problemen. 
De toevoeging van twee 32 MVA generatoren zal de optredende kortsluitstroom in het station 
dat geschikt is voor 23 kA ontoelaatbaar hoog maken. Figuur 5.2 toont de situatie met de 
optredende kortsluitstromen. De hoofdverdeling moet echter bij de installatie van de eerste 
generator zo aangepast worden, dat de tweede zonder verdere aanpassingen aangesloten kan 
·worden. 
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50kV 

8.56 

SSMl 

load 
fig. 5 2 

5.2. Beperking kortsluitstroom 
Hoe kan de kortsluitstroom beperkt worden? 

1258 MVA 

32MVA 
17% 

38.8 

Om de kortsluitstroom te beperken zijn er volgende mogelijkheden: 
1 De hoofdverdeling opsplitsen in kleinere delen. 
2 Extra weerstand of impedantie inbrengen. 

load 

3 Snelle afschakeling binnen de eerste periode van de kortsluitstroom. 
Verder in deze cursus wordt hierop nader ingegaan., 

6. Uitbreiding van het net met een nieuw onderstation 

SSM2 

Door de komst van een nieuwe productie eenheid is er op een nieuwe locatie elektrische enegie 
nodig. In het productieproces zijn er 8 blowers (ventilatoren) om procesgas rond te pompen. De 
blowers vragen 220 kW maximum en voor een goede procesvoering moet de opbrengst van de 
blowers regelbaar zijn. Verder zijn er natuurlijk tal van kleinere motoren, wat verwarming en 
natuurlijk verlichting en regelapparatuur. 

6.1 . Blower aandrijving 
Efficient energie gebruik leidt direct naar toerengeregelde blowers. Uit onderhondsoogpunt 
heeft de variabele frequentie aandrijving met een kortsluitanker motor de voorkeur boven een 
aandrijving met een gelijkstroom machine. Omdat de motoren voor laagspanning ( 400 V) 
relatief groot zijn is een hogere spanning (690 V) te overwegen. Het blijkt dat 

er standaard aandrijvingen en motoren zijn voor 690 V. 
de stromen een factor 1,3 kleiner zijn en dus ook de kabels dunner kunnen zijn. 
door de lagere stroom ook de netvervuiling door hogere harmonischen lager is. 
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6.2 . Opzet nieuwe station 
Het nieuwe station wordt opgezet naar analogie van reeds bestaande stations. D.w.z.: 

twee voedingen van het inkoopstation 
een redunante hoogspanningsverdeling 
een transformator met laagspanningsverdeling voor 690 V voor de blowers 
een transformator met laagspanningsverdeling voor de overige energie op 2401400 V. 

Beide laagspanningsverdelingen zijn, afgezien van de spanning, identiek. 
Figuur 6. llaat de opzet van het station zien. 

Van hoofdverdeling 

( ~~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

2000/2500 kVA 
10 I 0,4 kV 

Motoren, verlichting, 
verwarming, etc. 

7. Keuze van apparatuur 

Variabele frequentie aandrijvingen 
voor 400 kW motoren 

Fig 6.1 

Bij de keuze van apparatuur zijn de veiligheid, functionaliteit en betrouwbaarheid van belang. 

7 .I. Veiligheid 
Voor elke verandering I uitbreiding zou een veiligheidsstudie vanzelfsprekend moeten zijn. 
Het gevaar van elektriciteit is in vier begrippen samen te vatten: 

toevallige aanraking 
overbelasting I oververhitting 
kortsluiting 
vlamboog 

De apparatuur behoort zo te zijn geconstrueerd dat personen onder alle omstandigheden (dus 
ook bij bediening) beschermd zijn tegen bovenstaande gevaren. Dat wil zeggen 

afscherming ofiP20 constructie van alle spanningsvoerende onderdelen. 
alle onderdelen zijn goed gedimensioneerd voor de optredende belastingsstromen, 
rekening houdend met de effecten van hogere harmonischen vooral in de nulleider. 
apparatuur getest voor de optredende kortsluitstroom. 
apparatuur getest op vlamboogvastheid. 
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7.2. Milieu 
Asbest en cadmium zijn allang uit de boze. Het is goed het gebruik van SF6 kritisch te 
overwegen en alternatieven te evalueren. Een opvangmogelijkheid is verplicht voor 
oliegevulde apparatuur. 

7.3 . Brandveiligheid 
Voor oliehoudende apparatuur kan een brandblussysteem verplicht zijn. Overwogen moet 
worden of het niet beter is een droge (giethars) transformator te gebruiken dan een 
oliegevulde transformator met lekopvang- en blusvoorzieningen. 
De gebruikte kunststoffen moeten wel halogeen vrij zijn en mogelijk zelfdovend, doch 
minstens brandvertragend. 

7.4. Betrouwbaarheid 
Hoewel de betrouwbaarheidsanalyse bekend is en in een breed vlak wordt toegepast als een 
algemeen aanvaarde methode, wordt deze niet veel gebruikt voor systemen in de energie 
voorziening. De reden is dat beschikbare gegevens algemeen zijn en niet specifiek voor de te 
kiezen apparatuur. De betrouwbaarheid is hierdoor afhankelijk van de keuze van fabrikant en 
de kennis en ervaring van de ontwerper. 

7 .5 . Beveiliging 
De beveiliging van het elektrische energiesysteem moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Het 
moet het systeem beveiligen tegen schade. Uitschakelingen om andere redenen zijn niet 
gewenst. Iedere niet geplande onderbreking van de energie toevoer brengt het productie 
proces en/ of het milieu in gevaar. Niet specialistisch onderhoudspersoneel moet in staat zijn 
de beveiliging te onderhouden en uitschakelingen te interpreteren. 

7.6. Onderhoud 
Het inspectie- en onderhoudsplan wordt opgegeven door de fabrikant of kan aan de hand van 
normen worden opgesteld. Het plan wordt dus door de keuze van de apparatuur bepaald. Het 
is zinvol om apparatuur te kiezen, waarvan bekend is dat er minimaal onderhoud vereist is. 
Hierbij valt te denken aan: 

Een droge giethars transformator is praktisch onderhoudsvrij. Dit in tegenstelling tot 
oliegevulde transformatoren, die jaarlijks geïnspecteerd moeten worden. 
Een luchtgeïsoleerde schakel- en verdeelinrichting met vacuumschakelaars vraagt 
duidelijk minder onderhoud dan oliegevulde of SF6 houdende apparatuur. 
Digitale beveiligingsrelais met een zelfcontrolerende functie zijn 
onderhoudsvriendelijker dan elektromechanische of analoge units. 
Een uitrijdbare schakelinstallatie is veiliger en eenvoudiger te onderhouden dan een 
installatie met vast ingebouwde onderdelen. 

8. Conclusie 
Dit hoofdstuk is bedoeld als inleiding en stelt een aantal (triviale) zaken aan de orde. Duidelijk is 
dat in een vroeg stadium besluiten genomen worden over de opzet van het industrienet, de 
veiligheid, de betrouwbaarheid en de apparatuur, die grote invloed hebben op de bedrijfsvoering 
en de kosten tijdens de gehele levensduur van een installatie. 
In de volgende hoofdstukken van deze cursus wordt er nader ingegaan op aspecten om de 
besluiten beter te kunnen nemen. 
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1 . Verdeelstations. 

Om schakelhandelingen en beveiliging toe te kunnen passen worden in het gehele distributie net 
verdeelstations toegepast. Bij verdeelstations op hoog spanningsniveau zullen schakelaars en (hand)bedi 
vaak gescheiden zijn opgesteld, bij de lagere spanningsniveaus zal een en ander dichter bij elkaar staan. 
bestaan verdeelstations waarbij de primaire onderdelen vooral buiten staan opgesteld, dit gebeurd voora 
de zeer hoge spanningen, en er bestaan verdeelstations voor binnen opstelling. 
Er is een tendens te bespeuren om ook voor hogere spanningsinstallaties over te stappen van het mediu 
lucht als isolatiemateriaal tussen de verschillende fasen naar andere vaak SF6 bevattende installaties 
vanwege het ruimtegebrek in stedelijke omgevingen. 

Hiernaast is afgebeeld een open statio 
met als isolerend medium de lucht var 
de aangegeven afstanden. 
En voor de bevestiging ondersteunend 
isolatoren. 

Een verdeelinrichting kan zeer verschillend worden opgebouwd maar over 
het algemeen zijn de volgende onderdelen te onderscheiden. 
• De aanwezigheid van vermogensschakelaars om kortsluitstromen te 

kunnen afschakelen en een systeemonderdeel kunnen inschakelen. Op 
de figuur staat een schakelaar voor HS. 

• De aanwezigheid van aardingschakelaars om delen van systemen te 
kunnen verbinden met aarde zodat aan het systeem gewerkt kan worden 
zonder gevaar 

• De aanwezigheid van vermogensscheiders die maximaal de nominale stroom van een last kunnen 
afschakelen, en in beperkte toestanden een kortsluitstroom kunnen inschakelen. 

• De aanwezigheid van scheiders die alleen kunnen worden bediend in lastloze toestand 
• De aanwezigheid van allerhande soorten beveiligingen waarmee de onderdelen van het net indien ee 

fout optreedt via de vermogensschakelaars kunnen worden afgeschakeld 

M .J.Vester ENGI 
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Een onderstation is vaak opgebouwd uit meerdere van genoemde onderdelen, die in relatie met elkaar staan 
zodat alleen bij bepaalde schakelvoorwaarden een 
schakelhandeling kan worden uitgevoerd. 

Op naast liggend plaatje wordt een one-line schema 
onderstation weergegeven. 

Deze onderdelen worden vaak gegroepeerd in 

van zo'n 

afzonderlijke velden waarbij een speciaal deel van de installatie op overzichtelijke wijze kan worden bediend, 
bewaakt en beveiligd. 
Ook in deze soort velden zijn verschillende typen te onderscheiden: 
• Het inkomende veld, hier wordt het vermogen ontvangen van de leverancier van energie. Vaak zijn hier 

de kWh meter (of MWh meter) in geïnstalleerd en mag dit veld alleen bediend worden door de leverancier 
van de energie . In dit veld zijn beveiliging en meting aanwezig op een instelling waar het contract met de 
leverancier op gebaseerd is. 

• Het eigen inkomende veld. Een veld dat wel zelf bediend mag worden en waar ook beveiligingen in te 
vinden zijn, zodat men onafhankelijk van de leverancier een afschakeling kan initiëren. 

• Een afgaand veld, hierachter kunnen complete fabrieken zitten, met weer eigen verdeelstations, of een 
grote motor voor ventilatie of het bedienen van een pomp. Natuurlijk met eigen beveiliging, metingen en 
bediening. Indien een langere kabel noodzakelijk is om naar de afnemer te komen kan vanwege de 
kostbare kabel ook nog een extra beveiliging worden gebruikt n.l. de lijndifferentiaalbeveiliging. 

• Een trafoveld, hierachter kan een ander energieniveau schuilen waarop wederom een nieuwe verdeling is 
aangesloten. Vaak zal hier een extra beveiliging zitten zoals de transformatordifferentiaaL Dit vanwege de 
kostbare transformator. 

• Een koppelveld. Een veld dat twee verschillende delen van het onderstation aan elkaar koppelen kan. Dit 
om in tijden van nood de installatie vanaf een andere zijde te laten in voedden en in normale tijden het 
kortsluitvermogen te beperken door de koppeling open te houden. Het gebruik van een 
synchronisatieapparaat of synchrocheck kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn. 

• Een generatorveld. Een veld waar men achter, desnoods via een trafo om op het juiste niveau te kunnen 
komen, een eigen opwekking heeft staan. Opnieuw is vaak een synchronisatieapparaat noodzakelijk 
hoewel deze over het algemeen meer in de buurt van de generator in een eigen veld wordt aangetroffen. 
Ook het gebruik van een transformatordifferentiaal beveiliging, een generatordifferentiaalbeveiliging en 
andere vormen van machinebeveiliging worden vaak toegepast. 

• Een meetveld, een speciaal veld waar de meting van de spanningen en stromen op de rail worden 
gepresenteerd en kunnen worden geleid naar analyse apparatuur die in tijden van storing de beelden 
opslaat. 

• Een verbindingsveld. Een veld waarbij delen van de verdeelinstallatie permanent met elkaar gekoppeld zijn 
door middel van b.v. een korte kabel, een stuk geleidend materiaal etc. 

M.J.Vester ENGI 
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Hier een voorbeeld van een binnen opgestelde verdt 
voor hoge spanningen geïsoleerd met behulp van SI 
Wel Hoog Spanning verdeler genoemd 

Hier links een voorbeeld van een binnen opgestelde verdeler voc 
lagere spanningen wel Midden Spanning verdeler genoemd. 

Daarnaast een verdeelinrichting voor de laagste spanningen op 
industrieel niveau tot zo'n 700 V 



SIEMENS 
Cursus Pato Middenspanning & Digitale beveili in & Analyse 

2. Nieuwe ontwikkelingen bij installaties. 

Bij het ontwikkelen van nieuwe middenspanninginstallaties zal elke fabrikant 
rekening moeten houden met de wensen van de klant. 
Daarbij zijn o.a. de beschikbare ruimte, gemak van bediening en 
onderhoudsvriendelijkheid van steeds groter belang geworden. 
Natuurlijk zal elke fabrikant zich ook optimaal inzetten om de 
fabricageprocessen steeds minder arbeidsintensief en opslaggevoelig te 
laten verlopen. 

Om tot optimalisering te komen zijn nieuwe installaties dus veelal modulair 
opgebouwd waarbij de verschillende onderdelen gemakkelijk uitwisselbaar 
en op meerdere manieren aan elkaar te bouwen zijn. 
Onderhoud is veelal minimaal, waarbij de toegang tot de verschillende 
onderdelen zo simpel mogelijk wordt gehouden. 

Hiernaast is een NX-AIR veld afgebeeld. Het bovenste compartiment bevat 
de noodzakelijke klemmenstroken om de unit te bewaken, te bedienen en te 
monitoren. De isolatie is gebaseerd op luchtisolatie. 
De complete bediening wordt via de dig itale beveiliging uitgevoerd, inclusief 
het bewaken, communiceren met hoger gelegen niveaus en het uitlezen van 
meetwaarden. 
Alleen de indicatie van de stand van de schakelaars wordt nog met behulp 
van in het schakelaarcompartiment aanwezige standmelders gedaan. 
Dit veld werkt met luchtgeïsoleerde spanningvoerende onderdelen. 

Datum : 15-02-2001 

Blad : 5 I 38 

= 

Het schakelen gebeurd, zoals bij Siemens gebruikel ijk door middel van vacuumschakeltechniek . 

I 

Hiernaast is een veld weergegeven dat werkt met door middel van SF6 geïsoleerde 
compartimenten. Voor de rail en het vermogen schakelgedeelte zijn twee aparte 
compartimenten voorzien, die elk volkomen dichtgelast levenslang hun 
gasdichtheid behouden . 

M.J.Vester ENGI 

In dit geval wordt een beveiliging gebruikt die door middel van zijn display ook het 
blindschema van het compartiment weergeeft . Opnieuw zijn verder alle mogelijke 
functies geïntegreerd. 
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Dwarsdoorsneden van de beide velden geven een aardige indruk van de modules waaruit ze zijn opgebo 

M.J.Vester ENGI 

De NX-AIR is hiernaast getoon 

Enkele specifieke eigenschapp 

• tot 24kV, 25kA, 2500A 
• Ringkern stroommeting, ze 
geen overslag meer kan optree 
en de beveiliging kansloos is o 
te schakelen 
• Kompleet uitrijdbare 
vacuumschakelaarset op 
wagenconstructie 
• Spanningtrafo's in een 
afzonderlijk compartiment 
ondergebracht 
• Elk compartiment afgeslotE 
van de andere 

Hiernaast is het schakelgedeelte weergegeven. 
De schakelaar staat in uitgereden positie en kan nu 
gesloten deur volledig getest worden . 
Wordt de schakelaar ingereden dan verplaatsten de 
polen zich tegelijkertijd op de afgebeelde glijstangen 
de contacten toe. 



SIEMENS Datum : 15-02-2001 

Cursus Pato Middenspanning & Digitale beveiligin & Analyse Blad : 7 I 38 

De stroommeting gebeurt door middel van een ingegoten ringkern. Hier afgebeeld terwijl de primaire kern, de 
geleider ook nog een bocht maakt van 90 graden. De schakelaar schuift bij het inrijden over de in de 
aansluitbeker zichtbare aansluitpen heen. 
Dit complete onderdeel kan van voren af gedemonteerd worden. 

Rail aansluiting 
incl. isolator 

Koppel
electrode 

M.J.Vester ENGI 

Primaire geleider 

Kern met 
secundaire winding 

Scheidingswand 

aansluitbeke 

Nogmaals het schakelcompartiment, nu van voren. 

• Geïntegreerde standaanduiding 
• Handbediening 
• Aarding 
• Vergrendeling d.m.v. hangslot 
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De NX-PLUS staat hier afgebeeld. 

Spanni 
trafo 

Datum : 15-02-2001 
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Stroom trafo 

Kabelaansluitingen 

De twee compartimenten met gas zijn duidelijk te zien. De isolatie is gebaseerd op SF6. 

Enkele specifieke eigenschappen: 

• tot 36kV (40.5kV), 31.5kA, 2500A 
• Stroomtrafo's en spanningtrafo's buiten de compartimenten 
• Dichtgelast dus levenslang gasdicht 

M.J.Vester ENGI 
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De in de fabriek dichtgelaste 
compartimenten worden On Site aan 
elkaar gekoppeld door middel van de links 
afgebeelde koppelstukken . 

Drukring met veer Het railgedeelte daarbij is volledig 

afgegoten en wordt door middel van 
Koppelstuk met bout koppelbouten met de railstukken in het 

compartiment verbonden. 
Het ingegoten deel wordt samen met de 
over de aankoppeling aangebrachte op 
siliconen gebaseerde bescherming aan 
aarde gelegd. Om een volledige sluiting 
van de koppeling tegen de 
compartimenten te hebben worden de op 

sil iconen gebaseerde mantels door middel van een drukring met veer tegen deze compartimenten aangedrukt. 

3. Bedrading. 

Bij bovenstaande kasten is voor het aansluiten van de verschillende onderdelen ook gekozen voor het zover 
mogelijk reduceren van de hoeveelheid manuur die in de productie gaat zitten. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van standaard 
draadbomen die met behulp van een stekerverbinding 
met meerdere tegelijk op de klemmenstroken kunnen 
worden vastgeklikt. 
Verder wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk 
eigenschappen van de hedendaagse beveiligingen 
waarbij b.v. het gebruik van hulprelais voor 
tijdvertraging wordt omzeilt door gebruik te maken van 
logische programmeerbare bouwstenen in deze 
beveiligingen. 

Het uiteindelijke resultaat van het 
laagspanningscompartiment van zo'n uitgevoerde 
installatiekast zou er als volgt uit kunnen zien. 

Onderaan afgebeeld op deze afbeelding zijn naast de 
klemmenstroken alleen nog twee automaatjes 
zichtbaar. Één voor de voeding van de beveiliging en 
één voor de voeding van de aandrijving van de 
vermogensscha keiaar. 

M.J.Vester ENGI 
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4. De nieuwe generatie digitale beveiliging 

We hebben het nu al enkele malen gehad over de grote rol die digitale beveiligingen in de huidige install. 
kunnen gaan spelen. 
Het wordt daarom tijd hun rol eens wat meer in het zicht te brengen . 

4.1 Het principe van de digitale beveiliging. 

In eerste instantie wordt, nu nog, analoog de meting de beveiliging binnengehaald. 

u~) 
U(k) 

11) 

Analogsignal --lahlenfo/ge 
(nüchtig) (speichert>ar) 

Analogsignal (nüchtlg) 
Zahlenfolge (speicherbar) 

... 

- Sinuskurva mil/A= lkHz 

- N • 20 Abtastwerte je Netzperiode 

I I 
u (k - 9) u (k-6) 

.., Vergangenheit 

I 
u (k-3) 

I 
u (k • O) 
u (t ~ O) 

7) ---~-=~:__ __ ....,--.:::=~~:::" 
10} 

13) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Dit analoge signaal wordt afgetast door de 
met een hoge frequentie, de sinusvormige 
waarde wordt eigenlijk in kleine stukjes gel 
In plaats van een continu lopend proces, h 
analoge proces, ontstaat dan een reeks ge· 
die de oorspronkelijke waarde zo nauwkeu1 
mogelijk vertegenwoordigen, het digitale 
proces. 

De digitale beveiliging is meestal voor de 
standaard settings te bedienen via een 
toetsenbord op het relais aanwezig, ook ka 
men de parametrering volledig doen met bE 
van programmatuur op een PC. 

Frontaanzicht van een digitale 
beveiliging 

Aanwezig op de beveiliging zijn: 
1 . De Menu toets, voor het oproepen van c 
menustructuur. 
2. Een LCD-display voor grafische 
procesinformatie of de tekst van de 
verschillende menu's voor b.v. de meldinge 
metingen de getallen of binaire informatie c 
de toestand van de schakelcel etc . 
3. Toetsen voor het navigeren in het menu 
het stuurbeeld 
4 . Toetsen voor het aansturen van het prae 
5. Cijfertoetsen voor het ingeven van getal 
6. Functietoetsen vrij te parametreren, 
standaardinstelling F1 = Bedrijfsmeldingen, 
F2 =Storingen, F3 =De laatste storing. 
7. CTRL- toets, met deze toets komt het pi 
tevoorschijn van het veld. 

8. Sleutelschakelaars. Twee sleutelschakelaars voor het op een snelle maar zekere wijze omschakelen tl 
ter plaatse aansturen of op afstand aansturen en voor vergrendeld bedrijf of ontgrendeld bedrijf. 

9. Een negen polige DSUB bus voor b.v. communicatie met de PC. 
10.LED-Toets de reset toets voor de Ledsof controle van de aansturing van de leds 
11 .14 vrij parametreerbare Leds. 
12.Leds voor het aangeven van de bedrijfstoestand. RUN = aanwezig en in orde, ERROR 

geconstateerd in het relais . 
13.De afdekking voor de bevestigingsschroeven. 

M.J.Vester ENGI 

fout 
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Op dit moment is men bezig met het ontwikkelen van andere manieren om de meetwaarden en 
communicatie naar de digitale beveiliging te brengen . Men werkt o.a . aan het direct via glas aanbieden van 
de stroom en spanningsignalen, of door deze gegevens te verzenden via een communicatieweg met behulp 
van een eigen protocol aan de digitale beveiliging. Hoe snel deze nieuwe technieken zullen worden toegepast 
is op dit moment waarschijnlijk vooral afhankelijk van de mate waarop de gebruikers ze zullen willen 
toepassen en de standaardisatie tussen de verschillende leveranciers. 

Het interne programma dat de functies van de beveiliging controleert zit opgeslagen in een EPROM, dit 
programma kan niet worden veranderd door de gebruiker. 
De instellingen en rangeringen die wel door de gebruiker kunnen worden veranderd zitten in een EEPROM. 
Deze behoudt de informatie ook bij verzorgingsspannings-uitval. 
Instellingen en rangeringen die nog niet door de gebruiker zijn geaccepteerd tijdens het programmeren zitten 
in de RAM, deze behoudt zijn informatie niet bij verzorgingsspannings-uitval. 

De communicatie met de buitenwereld vindt via de poorten plaats, of via door de gebruiker aangegeven 
LED's , meldrelais, of de tripcontacten. 

De programmastructuur van de beveiligingen bevat een zelfbewaking, wanneer deze bewaking constateert 
dat een rekentheorema, of een willekeurig ander deel van zijn interne bouwgroepen en processen gestoord is 
zal hij dat melden naar de buitenwereld via zijn Life contact. 
In de meeste beveiligingen zit het "Life" contact dat in zo'n geval af valt vast bedraad. 
Bij sommige beveiligingen kan men deze functie weg-parametreren, wij raden ten sterkste af dit te doen. 
Het is van groot belang dat deze melding bij de gebruiker in het systeem tot een alarm voert, op het moment 
van signaleren is de betreffende beveiliging niet in functie. 

Als we spreken over de interne bewakingen hardwarematig en softwarematig voor een beveiliging die én alle 
spanningen én alle stromen meet, dan zijn de volgende bewakingen voor zo'n beveiliging meestal aanwezig. 
De belangrijkste van deze bewakingen zijn verbonden met de reactie van het Life contact, voor andere is een 
melding of een reactie zelf te programmeren. 

Verder zijn meestal vele soorten meetwaarden bewakingen actief te schakelen, hiervan worden hieronder 
enkelen aangegeven. 

Meetwaardebewaking 

De gehele keten, vanaf de ingangstransformator tot en met de analoog - digitaal - omzetters wordt bewaakt 
met de waarschijnlijkheidstaets van de gemeten waardes. 

Bewaking van de externe circuits van de meettransformatoren 

Om onderbrekingen of kortsluitingen in de externe circuits van de meettransformatoren of gebreken in de 
aansluitingen (een belangrijk hulpmiddel bij het in bedrijf stellen) vast te stellen, worden de gemeten waarden 
cyclisch gecontroleerd, zolang er geen aanspreken heeft plaats gevonden. 

Stroomsymmetrie 

In normaal bedrijf mag verwacht worden dat de stromen ongeveer symmetrisch zullen zijn. 

Spanningssymmetrie 

In normaal bedrijf mag verwacht worden dat de spanningen ongeveer symmetrisch zullen zijn. Daarom 
controleert het toestel de drie fase - fase - spanningen op symmetrie. De bewaking van de som van de fase -
fase - spanningen wordt niet beïnvloed door aardfouten, wat een bepalende voorwaarde kan zijn in niet-geaarde 
netten. 

M.J.Vester ENGI 
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Meetspanningsuitval 

Meetspanningsuitval kan vastgesteld worden als er een minimale stroom door de te beschermen leiding vl 
omdat bij een afgeschakelde leiding alle spanningen ook nul kunnen zijn . Overschakeling op nood 
overstroomtijdbeveiliging is mogelijk. 

• Enkelfasige meetspanningsuitval. 

als een van de meetspanningen ontbreekt, door kortsluiting, of onderbreking in de secundaire keten van d 
spanningstransformator, lijkt het alsof de meetspanning in bepaalde meetlussen nul is, wat bij aanwezighE 
van laststromen tot aanspreken kan leiden. 
Als er geen beveiligingsschakelaar met juist ingestelde hulpcontacten in het spanningstransformatorcircuit 
opgenomen, maar in plaats daarvan b.v . smeltveiligheden kan in stargeaarde netten de bewaking "Fuse Fé 
in werking komen. Natuurlijk kan deze functie ook samen met de bovengenoemde spanningschakelaar gel 
worden. 

Als er een spanning nul gemeten wordt zonder dat er gelijktijdig vaststelling van een aardfout is, is dit een 
aanwijzing dat er een enkelfase fout in het secundaire circuit van de spanningstransformatoren optreedt. ( 
hierbij kan b.v. de distantiefunctie geblokkeerd worden en het relais kan omgeschakeld worden op de noo' 
overstroomtijdfunctie . 

• Fase verwisseling (rechts draaiveldcontrole) 
Omdat een correct werken van de keuzes van de meetwaarden en de richtingsbepaling af hangt van de 
kicksgewijze volgorde van de fasespanningen, wordt de draairichting bewaakt: 
UL 1, voor UL2 voor ULJ 
De test wordt uitgevoerd als de meetspanningen waarschijnlijk zijn en een minimum waarde hebben van 
tenminste : 
I U u I, I UL2 I, I ULJ I > 40V /.J3 
Een draairichting tegen de klok in geeft een alarm . (links draaiveld controle) 

Indien een relais beide fasevolgorden aan kan zal de tegengestelde richting bewaakt worden. 

M .J .Vester ENGI 
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4.2 Voordelen en nadelen van de verschillende beveiligingstechnieken. 

El. Mechanisch Analoog Digitaal 
Opbouw Elektromechanisch Elektrisch meetwerk Analoge meting 

meetwerk Statische bewering Digitale bewerking 
Elektromechanische Elektromechanische Elektromechanische 
aansturing aansturing aansturing 

Bewegende onderdelen Veel Weinig Bijna geen, alleen in het 
aanstuurdeel 

Externe voeding Meestal niet Meestal wel Meestal wel 
Signalering Mechanische vlaggen Mechanische vlaggen Meestal vrij 

Meldcontact Lampjes programmeerbare Led's 
Vast bedraad Displayteksten 
meldcontacten Meestal vrij 

programmeerbare 
meldcontacten 
Communicatie 
meldingen 

Zelfbewaking Geen Alleen voeding Complete zelfbewaking 
Bediening Eenvoudige Handelingen worden Handelingen worden 

handelingen meer gecompliceerd omvangrijker, zijn op 
zichzelf niet moeilijk 

lnbedrijfstelhulp Geen Via meetcontacten Zeer uitgebreide 
ondersteuning 

Metingen Geen Via meetcontacten Alle meetwaarden zijn 
te benaderen en uit te 
lezen 

Geheugen meldingen Geen Geen Zeer uitgebreid 
Geheugen storingen Geen, alleen vlaggetje Geen alleen lampjes en Zeer uitgebreid, 

contacten minimaal de laatste drie 
meldingen en een 
stoorbeeldregistratie 

Bediening PC Geen Geen Meestal aanwezig, 
vergemakkelijkt de 
bediening aanzienlijk 
door het betere 
overzicht 

Meerdere functies in Geen Geen Kan, afhankelijk van 
één software en bestelling, 

meerdere functies in 
één bevatten 

Nauwkeurigheid Laag, niet netjes in te Beter, meting ook hier Opkomst en afval nog 
stellen, altijd meestal nodig. nauwkeuriger, verder 
controlemetingen nodig afhankelijk van 

eigenschappen 
Onderhoud Regelmatig terugkerend Minder maar toch Bijna geen voor het 

om functionaliteit te regelmatig terugkerend, object zelf. Batterij 
controleren controle op verloop eens per meerdere 

instellingen jaren, verder alleen 
controle op externe 
circuits. 

M.J.Vester ENGI 
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4.3 Het parametreren van digitale beveiliging 

Het parametreren van digitale beveiliging wordt meestal in een bepaalde volgorde gedaan zodat alles in 
ogenschouw wordt genomen. 

Eerst bepaald men de omvang van de beveiligingsfuncties, hier geeft men aan welke functies van de 
beveiliging moeten worden gebruikt. Dit kan afhankelijk zijn van de bestelde versie en zal overeen moe1 
komen met de eisen die men voor de beveiliging heeft neergelegd. 
Het is bij de meeste beveiligingen nu zo dat de functies die niet zijn geselecteerd geen instelgegevens r 
zullen presenteren. 
Kiest men zoals in het differentiaalbeveiliging in het voorbeeld is aangegeven niet voor de MST functie, 
zal men de volledige set instelgegevens voor deze functie niet bij de "Settings" tegenkomen . 
Bij beveiligingen van andere fabrikanten is door middel van het controleren van getallen op een bepaald 
plaats in de parametrering van deze beveiliging te zien of een functie in werking of juist niet in werking 
hier vallen de voor de functie noodzakelijke settings niet weg. 

Dan is het aan te raden alle parate functies met behulp van de Marshalling of rangering aan de gewens· 
signalering Led's te koppelen, aan de gewenste meldcontacten te koppelen en aan de daarvoor uitgezo· 
commandorelais te koppelen. 

Pas dan is het aan te raden de instelwaarden aan het relais duidelijk te maken. 

Hierbij zijn vaak verschillende groepen instelgegevens noodzakelijk. 

• De algemene groep Hier wordt de koppeling van de inwendige gegevens van de 
beveiliging zelf naar de overzetverhouding van de stroom en 
spanningstrafo's gemaakt. Hier kan b.v. aangegeven worden wat 
de nominale waarde van de stroom van het object is ten opzichte 
van de overzetverhouding van de stroomtrafo. En hier worden 
gegevens ingevoerd waarmee de Xo en de Ro en de X1 en de R1 
van de gebruikte kabel of lijn worden bekend gemaakt. Allemaal 
afhankelijk van of stroomtrafo's aanwezig zijn, of 
spanningstrafo's aanwezig zijn en of een open-driehoek 
aardfoutdetectie aanwezig is, etc . etc. 

• Functiegroepen Hier wordt per vrijgeschakelde functie de instelgegevens 
geparametreerd. Hier zijn de groepen voor de: 

• Aanspreekreacties 

• Differentiaalbeveiliging 

• Maximum stroom tijd beveiliging fase I aarde 

• Overlastbeveiliging 

• Distantiebeveiliging 

• Herinschakelautomatiek 

• Synchronisatie 

• Vergelijkfuncties 

• Meenamefuncties 

• Externe ingang reacties 

• Etc.etc . 

Afhankelijk van de fabrikant van de beveiliging zien deze groepen er anders uit. 

M.J.Vester ENG! 
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4.4 De werkingswijze van een digitale beveiliging. 

Aan de hand van het volgende blokschema ziet men de inwendige afwikkeling van de stroom van de 
gegevens en de afloop van het programma van een digitale beveiliging. 

Meetwaarden 
U&l 

~ gegevensstroom 

__""., oproep programma's 

Display, PC, toetsenbord, 
stationsautomatisering 

Parametroren & bedlenen 

Omrekenen van de parameters 

Programma aftoop (tijd aansturing en het 
bepalen van de prlorlleR) 

Bevelllglngsluncties 1 ...... n 

Zellbewaklng, Hardware en 
Soltware "LIIe Contact" 

Ingangen atvragen en 
uitgangen aansturen 

Aansturing LEO's, meld relais, commandouilgangen 
en Inlezen binaire Ingangen 

Geheugenbewerkingen 
Parameters 

De instellingen van het relais worden opgeslagen in een geheugen dat zijn informatie niet verliest als de 
verzorgingspanning wegvalt . 
Ook storingsgegevens en meetdata kunnen worden opgeslagen in een geheugen dat eventueel met behulp 
van een batterij bij spanningsuitval ook deze waarden kan opslaan. Afhankelijk van de uitgavestand van de 
beveiliging kan de batterij ook het geheugen voor de registratie van stromen en spanningen als afbeelding 
ondersteunen. 
Is geen ingestelde grens bereikt dan kan het relais alle tijd besteden aan communicatie en zelfbewaking. 
Wordt een kritische grens bereikt, dan zal de prioriteit voor het afhandelen van alle beveiligingsfuncties veel 
hoger komen te staan dan de andere programmaonderdelen. Wordt de grenswaarde, zoals ingesteld door de 
gebruiker overschreden, dan zullen alle daarmee samenhangende processen zoals het opstarten van de timers 
en het aansturen van de uitgangen en commandorelais worden afgehandeld totdat deze kritieke situatie zal 
zijn verdwenen of afgeschakeld. 
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4.5 De acties van een beveiliging. 

In de behandeling door een beveiliging van een storing in het net zijn de volgende situaties te onderscht 
• Normale nominale toestand: de beveiliging meet alleen nominale waarden de instellingen zijn dusdal 

dat door de beveiliging geen actie hoeft te worden ondernomen, men kan stellen dat de beveiliging 
rust is . In de stroomcircuits is echter wel een stroom aanwezig en op de spanningsmeetpunten is et 
spanning aanwezig. De beveiligingen die door opwarming reageren op de vloeiende stroom zullen g; 
opwarmen tot een rusttoestand is ingetreden afhankelijk van de grootte van deze stroom. Mochten 
de beveiliging onderdelen aanwezig zijn die controles kunnen uitvoeren zoals het checken van de 
aanwezigheid van de hulpaders bij een lijndifferentiaalbeveiliging, of het zichzelf continu controleren 
is daar ruim de gelegenheid voor dit in deze toestand te doen. 

• Aanspreekwaarde: 
1. Net boven nominaal maar nog onder de ingestelde waarden, analoge en 

elektromechanische beveiligingen kunnen deze situatie niet onderscheiden van de voorgaande 
situatie, digitale beveiligingen zullen bij deze situatie hun prioriteiten voor de afloop van het 
programma al gaan aanpassen, de beveiligingsalgoritmes krijgen absolute voorrang op alle ande1 
functies 

2. Net boven de ingestelde waarden, alle soorten beveiligingen zullen via de daarvoor 
bestemde wegen hun tijdcircuits, die moeten reageren op het overtreden van deze grenswaarde 
starten . Voor zover mogelijk en is ingesteld zullen de beveiligingen de meldingen genereren die < 
deze toestand zijn verbonden, ook kan een stoorregistratie worden gestart. 

• Afschakeling: de betreffende commandorelais worden geactiveerd, het uitschakelcircuit komt in act 
na alle vertragingstijden in ogenschouw te hebben genomen zal de bijbehorende schakelaar gaan op 

• Afvalwaarde: 
1. Net onder de ingestelde waarden, alle soorten beveiligingen zullen via de daarvoor 

bestemde wegen hun tijdcircuits, die moeten reageren op het overtreden van deze grenswaarde 
voor zover ze nog lopen, stoppen. Voor zover mogelijk en is ingesteld zullen de beveiligingen de 
meldingen terugnemen die aan deze toestand zijn verbonden . 

2. Net boven nominaal maar onder de ingestelde waarden, analoge en elektromechanis 
beveiligingen kunnen deze situatie niet onderscheiden van de voorgaande situatie, digitale 
beveiligingen zullen bij deze situatie hun prioriteiten voor de afloop van het programma weer 
bijstellen, de beveiligingsalgoritmes krijgen een lagere prioriteit 

• Interne storing: de beveiliging werkt niet meer, bij elektromechanische beveiligingen zal geen meldin 
worden gegenereerd, bij analoge beveiligingen met een externe voeding zou, alleen indien deze voec 
problemen geeft een contact kunnen worden afgegeven zodat men weet dat de beveiliging niet mee 
aanwezig is. Bij digitale beveiligingen zal de zelfbewaking de beveiliging als niet correct beoordelen, 
uitgangen worden geblokkeerd, en het life contact reageert . 
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4.6 De mogelijkheden van een digitale beveiliging. 

Hoewel in eerste instantie digitale beveiligingen natuurlijk aangeschaft worden voor de beveiliging van de 
installatie bieden ze tegenwoordig veel meer dan alleen dat. 

• De mogelijkheden voor het communiceren met de omgeving zijn vele malen vergroot 
• Er zijn vaak op het relais zelf al meerdere mogelijkheden storingen uit te lezen en door middel van Led's 

en meldingen de status en toestand ten tijde van de storing direct af te lezen 
• Verder worden in het geheugen de laatste beelden van de stromen en spanningen opgeslagen 
• En zijn in het relais tegenwoordig rangeringen en vergrendelingen tussen schakelaars vast te leggen, 

waarbij deze objecten ook nog kunnen worden geschakeld. 

De grootste kracht van de geheugenfuncties van de digitale beveiligingen ligt zeker in de mogelijkheid tot een 
nadere analyse van de opgetreden storingen. 

Door middel van door de fabrikanten bijgeleverde programma's zijn de gegevens van voor de storing tijdens 
de storing en na de storing in beelden uit te lezen, waarbij men in combinatie met geavanceerde testkoffers 
deze opgeslagen beelden weer opnieuw kan reproduceren om de effecten van de storing nader te 
bestuderen. 

Analyse van gegevens kan leiden tot verbeteringen van het beveiligingsconcept, waarbij door metingen van 
U en I de berekende weerstanden tot een bepaling van de foutplaats leiden. 

Op de volgende pagina's wordt een impressie gegeven van deze analyse tools. 

Hierbij is gebruik gemaakt van het Omicron Test Universe programma, en de programma's Digsi en Digra 
voor het uitlezen van storingen en programmeren van beveiligingen van Siemens. 

4. 7 De reactie op netfouten van een digitale MST 

Bij de digitale beveiligingen zijn de volgende gegevens beschikbaar: 
• De Led's die behoren bij de soort fout komen op 
• De display, indien aanwezig, bevat meestal een korte beschrijving van de opgetreden fout 
• De meldcontacten geven direct naar een centrale wacht door wat gebeurd is 
• Via de communicatieweg naar b.v. een stationsautomatisering worden alle betreffende gegevens 

verzonden, zodat op afstand al direct een goede analyse van de storing is te maken 
• Alle relevante gegevens betreffende de storing zijn ter plaatse in het relais in tekstvorm te bestuderen 

User: M .J. Vester ,Substation: 002 Klant 
Feeder: 004 Inkoop, Proteetion device: 010 7SJ531 V3 .3x 7SJ5315***021A*1 

Network disturbances 27.05 .99 10:19:27.653 

Annunciation Value Date/Time 

0301 Fault in the power system 
0302 Fit . event w. consecutive no. 
1783 0/C fault detection L 1-L2-L3 
181 0 0/C fault detection stage I> 

174 coming 27-05-99 10:19:27.653 
174 coming 27-05-99 10:19:27 .653 

1800 0/C fault detection stage I> > 
6534 Undervoltage fault detection cc U< 
6538 Undervoltage fault detection cc U< < 
1805 0/C proteetion I> > phase trip 
0521 lnterrupted current : Phase L 1 (I/In) 
0522 lnterrupted current: Phase L2(1/ln) 
0523 lnterrupted current: Phase L3(1/ln) 
6534 Undervoltage fault detection cc U< 
6538 Undervoltage fault detection cc U< < 
0502 General drop-off of device 
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coming 0 ms 
coming 0 ms 

coming 12 ms 
coming 17 ms 

coming 17 ms 
coming 357 ms 

3.99 363 ms 
4 .00 363 ms 
3.98 363 ms 

coming 383 ms 
coming 383 ms 

coming 410 ms 
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• En met behulp van een aangesloten PC kunnen de door de beveiliging opgeslagen stoorbeelden van 
stroom en spanning ten tijde van de storing worden geanalyseerd 

oop/7SJ531 ,214110 

Current 
il1 
583.7/V cm 

Current 
il2 
583.7/V crn 

Current 
il3 
58:3.7/V crn 

Tr 

Hier een deeltje van een storing nr. 178, waar nu alleen de drie stromen getoond worden . 
Het is duidelijk te zien dat deze storing transiënte invloeden bevat . 
Met behulp van de in het menu aanwezige items kan men de complete vormen analyseren, te denken i~ 

het vergroten van de beelden, het uitlezen van alle meetwaarden en de hoek die ze tot elkaar hebben e1 
etc . 

We zien in dit beeld duidelijk de verschillende fasen, de stroom is nog normaal aan het begin, een plots 
optredende storing, en na verloop van tijd is de stroom weer normaal. Deze beveiliging heeft op deze st 
niet getript, omdat de ingestelde tijd niet werd overschreden. Het bleek hier een kortslu it ing in het net t 
de fabriek van de klant te zijn, die door beveiligingen in het net zijn geëlimineerd . Het Tr punt afgebeeld 
actiepunt voor de beveilig ing waarop hij aanspreekt, en de triggering voor het opslaan van dit beeld hee 
gestart. 
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4.8 Reactie op fouten in het te bewaken gebied van de diff. beveiliging 

Bij de digitale beveiligingen zijn de volgende gegevens beschikbaar: 
• De Led's die behoren bij de soort fout komen op 
• De display, indien aanwezig, bevat meestal een korte beschrijving van de opgetreden fout 
• De meldcontacten geven direct naar een centrale wacht door wat gebeurd is 
• Via de communicatieweg naar b.v . een stationsautomatisering worden alle betreffende gegevens 

verzonden, zodat op afstand al direct een goede analyse van de storing is te maken 
• Alle relevante gegevens betreffende de storing zijn ter plaatse in het relais in tekstvorm te bestuderen 

Feeder: 001 Trafodiff 
Proteetion device: 001 7UT512 V3.0x 7UT512******0C** 
Network disturbances 12.12.00 15:25:12.672 

AnnunciationValue Date/Time 
0301 Fault in the power system 730 coming 12-12-0015:25:12.672 
0302 Fit. event w. consecutive no. 730 coming 12-12-0015:25:12.672 
5631 Diff. prot.: General fault detected coming 0 ms 
5681 Diff. prot.: IDIFF> L 1 (without Tdelay) coming 0 ms 
5682 Diff. prot.: IDIFF> L2 (without Tdelay) coming 0 ms 
5683 Diff. prot.: IDIFF> L3 (without Tdelay) coming 0 ms 
5621 Diff. prot.: IDIFF > time delay started coming 0 ms 
5691 Differential prot.: Trip by IDIFF> coming 0 ms 
5631 Diff. prot.: General fault detected going 59 ms 
0502 General drop-off of device coming 59 ms 
5701 Diff. curr. of L 1 at trip (fundamental) 20.1 % 1 ms 
5702 Diff. curr. of L2 at trip (fundamentali 20.1 % ms 
5703 Diff. curr. of L3 at trip (fundamental) 20.2% ms 
5704 Restr. curr. of L 1 at trip ( average DC) 20.2% ms 
5705 Restr. curr. of L2 at trip ( average DC) 20.3% ms 
5706 Restr. curr . of L3 at trip (average DC) 20.2% ms 

Hier ziet een voorbeeld van een afschakeling voor een differentiaal in drie fasen tegelijk. 
De afgeschakelde waarde wordt aangegeven voor een meetpunt in de afschakeling. 
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Current Wind.1 
il1 w1 
35.50AI cm 

Current W ind.2 
il1 w2 
88.8AI cm 

BIN 2 

'-----------7-+----------------------EM1Ge~.rl 

'-----------T-+---------------------- üt1Ge~.T" 

'------- - ----7-+--- ------------------- EM2Gtll.rl 

Ë======t~~~~~"""'"'·T• o DIII' Ge11.. l'"l 

D ~n> T.;, 

15 30 45 

Hierboven ziet u een afschakeling waarvan u alleen twee fasen ziet. De fase L 1 van wikkeling 1 en de f 
L 1 van wikkeling 2 . 
Dit relais presenteert de stromen dusdanig dat bij een hoekversch il in het beeld van 180 graden een 
afschakeling wordt gemaakt . Op het moment van triggering start het signaal algemene fout geconstate1 
Na de eigen tijd van het re lais , verdere vertragingstijd is Os, wordt de algemene afschakel ing Trip geïnit i 

Verdere mogelijkheden tot analyse zijn met behulp van het afgebeelde programma goed te maken. De 
werkelijke gemeten stromen op het tijdstip van de lijn C1 staan in het kader afgebeeld . 
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4.9 De reactie op netfouten van een distantiebeveiliging. 

Proteetion device: 001 7SA511 V3.21 
7SA511*****21CAO 

Network disturbances 29.01.01 13:03:51.716 
Annunciation Value Date/Time 
0301 Fault in the power system 3 coming 29-01 -01 

13:03:51 .716 
0302 Fit. event w. consecutive no. 3 coming 29-01-01 

13:03:51.716 
3685 Di st.: Fault detection phase L 1,2 coming 0 ms 
3805 Dist.: Trip 3pole coming 3 ms 
3704 Di st.: Loop L 1 2 selected forward coming 3 ms 
0521 lnterrupted current: Phase L 1 (I/In) 1.9 15 ms 
0522 lnterrupted current: Phase L2(1/ln) 2.0 15 ms 
0523 lnterrupted current: Phase L3(1/ln) 0.0 15 ms 
1116 Loop used for calculation: Loop L 1-L2 20 ms 
1119 Distance to fault in km 0.5 km 20 ms 
1120 Distance to fault in % 0.5% 20 ms 
1118 Fault reactance, Ohm sec. 0 .26 Ohm 20 ms 
1117 Fault resistance, Ohm sec. 0 .27 Ohm 20 ms 
1115 Fault reactance, Ohm prim . 2.86 Ohm 20 ms 
1114 Fault resistance, Ohm prim. 3.05 Ohm 20 ms 
3704 Di st.: Loop L 1 2 selected forward going 129 ms 
0502 General drop-off of device coming 138 ms 
0511 General trip of device going 138 ms 

In bovenstaande file ziet u een uitdraai van een netwerkfout nummer 3 van de distantiebeveiliging 7SA511. 

X [Ohm] 

10 

5 -

0 

-5 -

-10 
I I I 

-15 -10 -5 
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Vanaf het moment dat een datum en tijd zijn 
afgegeven ziet men verder alle signalen die door de 
microprocessor zijn opgewekt samengebracht in een 
stooromschrijving. De afgeschakelde stromen 
worden aangegeven, de gekozen loop, de berekende 
afstand tot aan de foutlocatie, met de berekende 
weerstanden. En het moment waarop de storing is 
verdwenen. 
Dit is de omschrijving van de fout in tekst. 
Bij de distantiebeveiliging is de coördinatie tussen de 
fout en de grafieken van groot belang derhalve is de 
mogelijkheid deze fout weer te geven in het 
distantiebeeld. Links is dan ook te zien dat de fout in 

15 zone 1 is afgeschakeld. 

R [Ohm] 
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Dan is het ook van belang te kunnen analyseren wat de spannings en stroom beelden ten t ijde van de stc 
waren. Vandaar de mogelijkheid deze waarden met een Comtrade Viewer te aanschouwen. 

Current 
iL1 
191.5.AJ cm 

Current 
il2 
191.5.AJ cm 

Voltage 
uL1 
49.14kV/ cm 

Voltage 
ul2 
49.HkVi cm 

200.0 

-200.0 

200.0 

-200.0 

-40 .00 

-80.00 

Tr C1 

-60 -40 120 140 160 180 

-60 -40 120 140 160 180 

Afgebeeld zijn de twee meetgrootheden die voor de fout van belang zijn. de fase L 1 en L2 en van deze t'lll 
fasen de stroom en grotendeels de spanning. 

De storing die is opgewekt is gesimuleerd met de testkoffer CMC 156, de koffer start met 3 normale 
spanningen in perfecte balans 120 graden in fase verschoven . In dit geval was geen laststroom aanwezig , 
omdat we simuleren dat de schakelaar nog niet was gesloten . 
Op het moment dat een storing L 1 L2 gesimuleerd moet worden dus bij het moment wanneer de 
kortsluitstroom ontstaat, en de spanningen inzakken wordt de ingestelde kortsluithoek door de koffer 
voorgegeven. Tijdens de verdere analyse zijn alle afzonderlijke hoeken tussen I en U en de ontstane 
meerwaarden bij het bepalen van de weerstanden uit te lezen. 
Ki jken we nu goed naar het foutgebied dan is wezenl ijk niets anders te zien dan een combinatie van stroor 
en spanning die in een bepaalde hoek door de beveiliging worden gemeten. Deze combinatie geeft een vee 
Z met hoek phi Z. Deze is in R en X uit elkaar te rafelen. Daarmee heeft de beveiliging genoeg informatie c 
noodzakelijke berekeningen uit te voeren. Met behulp van de analyse zou de ontstaansgeschiedenis kunne1 
worden getraceerd, ook van het gebied voor de storing en erna . Tenslotte kan men van elke U en I paar m 
hoek weerstanden berekenen. 
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Deze methode kan ook in grafiekvorm worden neergezet. Met het presentatieprogramma van Digsi 4 wordt 

dit op de volgende wijze gedaan. In de grafieken kan men met behulp van cursors door de analoge beelden 
schuiven. Men ziet dan voor het begin van de storing, als er natuurlijk ook een nominale stroom loopt, de 
weerstand hoog aanwezig. 
Tijdens de fout zakt de weerstand naar de verwachte waarde voor deze zone en erna zou de weerstand als 
er niet is afgeschakeld weer terug naar een hoge waarde kunnen gaan. 

Alle grafische en verdere gegevens die uit de beveiliging te halen zijn dienen ter ondersteuning voor het 
analyseren van de storingen. Verder zijn de stoorbeelden ook nog via testkoffers te reproduceren. Daarmee 
kan men de instellingen van beveiligingen verder optimaliseren. 
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4. 1 0 De reactie op netfouten van een aardfoutbeveiliging. 

Hieronder zijn met behulp van het aardfoutsimulatiemodel van de Omicron testkoffer twee aardfouten 
gemaakt. De ene aardfout is richting terugwaarts afgegeven, de andere richting voorwaarts. De testkoffel 
beoordeelde de beveiliging op deze twee meldingen, richting voorwaarts en richting terugwaarts. De 
beveiliging had de opdracht alleen de terugwaartse af te schakelen, vandaar dat deze afschakeling ook in 
meldingen terugkomt. Het aflopen van de reactietijd van de homopolaire spanningscomponent wordt altijc 
gemeld, maar daarop wordt in dit geval niet afgeschakeld . De stroomwaarde moest groter zijn dan ingestt 
de homopolaire component moest groter zijn dan ingesteld en de richting moest correct zijn, pas dan was 
aan alle voorwaarden voldaan . 

Proteetion 007 7SJ531 V3.4x 7SJ5311 ****20C*1 
device: 
Network 01.02.01 
disturbanc 14:16:52.0 
es 40 

Annunciation Value Date/Time 
0301 Fault in the power system 347 coming 01-02-01 

14:16:52.0 
40 

0302 Fit . event w. consecutive no. 347 coming 01-02-01 
14:16:52.0 
40 

1215 Earth fit. det. by displacement voltage coming 0 ms 
1221 Fault detec. of sensitive lEE> > stage coming 0 ms 
1224 Fault detec. of sensitive lEE> stage coming 0 ms 
1272 Earth fault (isol./comp.) L 1 detected coming 0 ms 
1277 Earth fault (isol./comp.) reverse dir. coming 0 ms 
1217 Trip by displacement voltage stage coming 100 ms 
0521 lnterrupted current: Phase L 1 (I/In) 0.30 105 ms 
0522 lnterrupted current: Phase L2(1/ln) 0.01 105 ms 
0523 lnterrupted current: Phase L3(1/ln) 0.00 105 ms 
1223 Trip by sensitive lEE>> stage coming 200 ms 
1219 Active component of earth current -0.301 A 206 ms 
1220 Reactive component of earth current 0.074 A 206 ms 
1226 Trip by sensitive lEE> stage coming 500 ms 
0502 General drop-off of device coming 3935 ms 
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Substation: 001 Demo-modellen 
Feeder: 002 002 Aardfout 
Proteetion 007 7SJ531 V3.4x 7SJ5311 ****20C*1 
device: 
Network 01.02.01 
disturbanc 14:20:31. 
es 100 
Annunciati Value Date/Time 
on 
0301 Fault in the power system 348 coming 01 -02-01 

14:20:31. 
100 

0302 Fit. event w. consecutive no. 348 coming 01-02-01 
14:20:31. 
100 

1215 Earth fit. det. by displacement voltage coming 0 ms 
1276 Earth fault (isol./comp.) forward dir. coming 0 ms 
1217 Trip by displacement voltage stage coming 100 ms 
0521 lnterrupted current: Phase L 1 (I/In) 0.49 103 ms 
0522 lnterrupted current: Phase L2(1/ln) 0 .00 103 ms 
0523 lnterrupted current: Phase L3(1/ln) 0.00 103 ms 
0502 General drop-off of device coming 207 ms 

In dit beeld ziet u de reactie van de beveiliging met behulp van zijn uitgang Reverse Direction. 
De homopolaire component wordt berekend uit drie spanningen naar aarde zoals op bovenstaande grafiek is 
te zien , de stroom wordt via Holmgreen door een extra gevoelig aardpad geleidt. 
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Hierboven staat de reactie afgebeeld van het relais op een aardfout richting voorwaarts. Ook hier reageer1 
beveiliging naar de testkoffer na zo'n 2 s. (ingesteld in beveiliging) met de melding Forward Direction. 
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4.11 Analyse mogelijkheden verder verdiept 

Het comtrade programma Digra 4 biedt de volgende mogelijkheden: 
• Een complex impedantie diagram t .o.v. de plaats/tijd (alleen bij beveiligingen met eenspanningsen een 

stroommeting aan boord) 
• Een presentatie van de hoeveelheid hogere harmonischen in een signaal op de plaats van de cursor 

weergegeven in staafdiagrammen 
• Het synchroniseren van diverse stoorbeelden 
• Het standaardiseren van het weergeven van stoorbeelden op een door u zelf bepaalde voorkeurmethode 
• Het zelf koppelen van een cursor aan de door u gewenste weer te geven meetwaarde 

0,400 0 ,425 0,450 

IE IL1 IL2 - - ----- -

IL3 ---

•. Ortsku••en- scJeen.clq: 06 12.97 15:42:10.00 1111~13 
------
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Wijzerdiagrammen 

i 

'~ 'L.2 / 

De weergave wijzerdiagrammen geeft de meet en rekengrootheden weer in een complex wijzerdiagram op 
het aangegeven tijdpunt . 

Het linker wijzerdiagram hoort bij cursor 1 en het rechter wijzerdiagram behoort bij cursor 2 . 
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Plaats diagrammen 

Dit beeld visualiseert de complexe impedanties als een plaatsbepalingsdiagram afhankelijk van de tijd. 

In aanvulling op de grafische weergave zijn in een tabel (Tabelle) de waarden van de afzonderlijke signaler 
definiëren op een bepaald tijdpunt en de bijbehorende plaatsen van de cursor 1 en 2 af te lezen. 
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In het beeld Hogere harmonischen worden de effectieve waarden van hogere harmonischen weergegeven als 
een staafdiagram. 
+,.DIGRA 4 - (Obenchwrngungen- Faull cfg( l!lf:JEJ 
lW.. ll_~lei ae~rbe!en f:~gen 8n•ichl E~lros Een•ler tliUe 

IE/mA 

40 

30 

20 

10 

IL1 /A 

1,6 
1,5 
1,2 
0,9 
0,6 
0,3 

IL2/A 

1,6 
1,5 
1,2 
0,9 

732,7'4 
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Deze hogere harmonischen worden via de discrete Fast Fourier methode bepaald . 
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Het synchroniseren van een Stoorbeeld met een ander Stoorbeeld. 

Om stoorbeelden van verschillende beveiligingen met elkaar te kunnen vergelijken is het noodzakelijk dat 
deze signalen gesynchroniseerd kunnen worden . 

Stor:schriebe synch10nisieren IE3 

Voor wat betreft de analyse mogelijkheden vanuit de software van de beveiliging hebben we nu veel 
beschouwd, maar met behulp van de software voor de testkoffers is nog veel meer te bereiken. 

M.J.Vester ENGI 
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5. Testkoffer aansturing 

De fabrikanten van testsoftware hebben voor de meeste speciale beveiligingsprincipes eigen modules 
beschikbaar die zich voor wat de te verwachten problemen richten op hun eigenschappen. 

Zo bestaan er speciale modules voor: 

St;md Alnne 

f!. OuickCMC 

~ Ramping 

!.) State Seguencer 

~'I Advanced TransPiay 

.... Overcurrent 

Distance ... 

Oifferential... 

i Ground Fault 

-·· 
Synchronizer 

~ Meter 

lil Transducer 

Ez Enerlyzer 

transformatoren 

• Quick CMC: is een programma waarmee snel direct met de CMC testkoffers 
kan worden gewerkt, zonder veel acht te hoeven slaan op verdere invulling van 
modules en te testen apparatuur. Hoewel een en ander wel netjes kan worden 
gerapporteerd is het niet het meest uitgebreide programma voor rapportage. Het 
is vooral hét programma om de configuratie van de aangesloten koffer uit te 
testen. 
• Ramping: Is een programma waarbij men meerdere grootheden tegelijk kan 
laten verstellen om opkomst en afvalwaarden te verkrijgen . 
• State Sequencer: is een programma waarbij men grootheden automatisch kan 
laten afspelen in zelf vastgestelde volgorden. Men kan wachten op bepaalde 
trigger impulsen en aan de hand daarvan weer verdere acties laten gebeuren. 
• Advanced Transplay is een module waarbij men op een zeer uitgebreide wijze 
opgeslagen stoorbeelden en of zelf samengestelde stroom en spanningsvormen 
kan afspelen en bewerken. 
• Overcurrent is een module speciaal gericht op het testen van allerhande 
maximum stroom tijd beveiligingen. 
• Distance is een module voor het testen van distantiebeveiligingen. 
• Differential is een module speciaal gericht op het testen van 
differentiaalbeveiligingen, met als specialiteit de complete test van 

• Ground Fault is een module die speciaal is gemaakt voor het testen van beveiligingen die aardfouten 
moeten kunnen herkennen 

• Synchronizer is een module die gemaakt is voor het testen van parallelschakelapparatuur en 
synchronisatoren. 

• Meter is een module waarbij men alle soorten tellers kan testen. 
• Transducer is een module voor het testen van allerhande van lossen of samengestelde 

meetwaardeomvormers 
• Enerlyzer is een module die is samengesteld om bij testkoffers waarbij de mogelijkheid bestaat de 

beschikbare ingangen ook te kunnen omschakelen naar analoge ingangen deze ingangen te registreren en 
op te slaan. Hierbij is het mogelijk met uitgebreide mogelijkheden de gemeten signalen te analyseren 

M.J.Vester ENGI 



SIEMENS 
Cursus Pato Middenspannin & Analyse 

Datum 

Blad 

15-02-2001 

34 I 38 

De grootste kracht van de speciale modules is dat zonder zelf grote berekeningen te hoeven uitvoeren de 
software de beveiliging zo presenteert dat de directe functie zo duidelijk mogelijk wordt. 

De differentiaalbeveiliging. 

De MST beveiliging 

M.J.Vester ENGI 
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De distantiebeveiliging 

De simulatie van aardfouten. 
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Een voorbeeld van de presentatie van symmetrische componenten bij geaarde netten. 

rv'f\~-------------------------~ 

~~------------------------- L2 

~~------------~----------- Ll 

Aarde 

De optredende kortsluitstroom is in het algemeen, indien de weerstand van de aardverbinding in het sterp 
niet te groot is, duidelijk aanwezig . 
Het beveiligen van de installatie tegen deze fout heeft geen bijzondere consequenties voor wat betreft de 
meting . 

De spanning op de foutplaats is 0 , de stroom is de kortsluitwaarde Ik . 
Om de plaats van de fout te kunnen bepalen moet de spanning voor het optreden van de fout bekend zijn 
de stroom ten tijde van de kortsluiting . 

Theoretische berekening om een installatie te projecteren . 
Door middel van het ontbinden van dit nu opgetreden asymmetrische stelsel in de in hoofdstuk 1 aangegE 
componenten van de symmetrische stelsels kunnen de onbekende factoren worden gevonden. In het kort 
kan men stellen dat: 
UL 1 = OV 
UL2 onbekend 
UL3 onbekend 
IL 1 onbekend 
IL2 0 
IL3 0 
De stroom neemt het kortste pad naar de aarde vandaar dat IL2 en IL3 0 zijn. 
Indien we nu de berekening zouden gaan doorvoeren is de grootte van de kortsluitstroom en de optreden< 
spanningen te bepalen . 

M .J.Vester ENGI 
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Voor ons doel is het van belang te realiseren dat er een circuit optreedt waarbij de fase spanning aan aarde 
wordt gelegd. De grootte van de hoeveelheid impedantie in dit circuit bepaald de grootte van de optredende 
kortsluitstroom en zijn hoek ten opzichte van deze spanning. 
Afhankelijk van de soort belasting, worden b.v. kabels of lijnen gebruikt dan zal deze hoek zich tijdens een 
kortsluiting anders instellen. 

liggen kan men met optellen en aftrekken van de waarde 
volstaan. De U L1 wordt dan 40,05 V- 17,68 V- 17,68 V= 
4,69 Volt op 0 graden, zoals in bovenstaande grafiek al te zien 
was. 
De stromen in alle drie de systemen lopen in de gelijke richting 
met dezelfde hoek dus zijn in totaal 2 ampère met dezelfde hoek. 

Bij kabels ligt de kortsluithoek meestal 
onder de 45 graden bij lijnen ligt deze 
hoek boven de 45 graden. Beschouwen 
we nu secundair een storing tussen fase 
L 1 en de aarde dan kunnen we het 
volgende wijzerdiagram verwachten. 

De fout simuleren we nu voor een 
lijnverbinding op ongeveer 80 graden. 
De Spanning UL 1 is tegen de nul volt op 
de plaats van de meting van de 
beveiliging. De stroom ijlt 78,46 graden na 
op deze spanning en is secundair 2 A . De 
beide spanningen UL2 en UL3 staan nog 
normaal op hun respectievelijke waarde. 

In het onderste beeld worden echter 
dezelfde spanningen en stromen maar dan 
uiteengerafeld als symmetrische 
componenten weergegeven. 

Het asymmetrisch stelsel kan in principe 
worden opgebouwd door de afzonderlijke 
symmetrische stelsel weer vectorisch bij 
elkaar op te tellen. 
Voor U L 1 is dat in dit geval Vo L 1 
Homopolaire generator + V1 L 1 Normale 
generator + V2 L 1 inverse generator. 
Daar de vectoren nu in fase en tegenfase 

Zonder de berekening theoretisch uit te voeren ziet men vanuit dit programma eigenlijk direct wat het 
ontbinden in symmetrische componenten betekent. Als we nu ook de in het onderste wijzerdiagram 
weggelaten andere gelijke grootte hebbende wijzers van de 1 20 graden verschoven wijzers met de a en a2 
factor neerzetten en we proberen de spanningen van de andere fasen te construeren dan zien we dat 
inderdaad de oorspronkelijke spanningshoek weer ontstaat. 

M.J.Vester ENGI 
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Conclusie. 

Vanuit de presentatie van de nieuwe installaties is te zien dat de fabrikanten steeds meer modulair gaan 
werken om kosten zo laag mogelijk te houden. 
Een duidelijke tendens is waarneembaar om de installaties ook zo onderhoudsvriendelijk mogelijk te make 

Verder maakt men gebruik van digitale beveiligingen om b.v. meerdere vergrendelingen en functies te 
realiseren in één apparaat, zodat de bedradingsomvang minder wordt en daarbij ook kosten kunnen wordt 
gespaard. 

Verder worden in deze digitale beveiligingen alle mogelijkheden van de huidige stand van de communicati 
opslag ten volle benut om na een storing de analyse te kunnen uitvoeren. 

Met behulp van deze analysemogelijkheden in combinatie met de mogelijkheden van software aanstuurba 
testkoffers kan men de beveiliging van een installatie zo optimaal mogelijk realiseren . Waarbij opgehaalde 
stoorbeelden op reservebeveiligingen kunnen worden losgelaten om de uiteindelijke afgeschakelde tijd bij 
in bedrijf zijnde installatie zo laag mogelijk te houden. 

Verder is in de korte verhandeling een overzicht gegeven van de extra mogelijkheden van de genoemde 
programmatuur. Hierbij is een poging gedaan aan te geven hoe de veelal visuele voorstelling van de 
specifieke programmatuur en analyse software de principes van een meting, een beveiliging, complexe 
voorstellingen etc. het noodzakelijke theoretische begrip van Energietechniek kunnen vergemakkelijken. 

Hopelijk kan dit soort programmatuur ook door de opleidingsinstituten meer worden gebruikt de studenter 
blijven boeien voor onze bijna "uitstervende" beroepstak. 

M.J .Vester ENGI 
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Laagspanningsinstal/aties 3.1 

3. LAAGSPANNINGSINSTALLATIES 

Inleiding 
Installaties voor laagspanning komen voor in een grote verscheidenheid, afhankelijk van het elektrische 
vermogen en prioriteiten. Dit hoofdstuk behandelt een aantal uitvoeringsvormen. Ook zal worden 
ingegaan op beschermingsmaatregelen. Beveiligingsmetboden tegen overstroom zullen worden 
onderscheiden in die tegen overbelasting en tegen kortsluiting. Methoden zullen worden toegelicht om 
stromen te berekenen bij normaal bedrijf en kortsluiting. Hierbij zal onderscheid worden gemaakt tussen 
symmetrische en niet-symmetrische configuraties. De beperkte bruikbaarheid van begrippen als bedrijfs
en homopolaire impedantie zal worden aangetoond. Tenslotte zullen de meest gebruikte 
schakeltoestellen voor laagspanning worden aangegeven. 

3.1 Opbouw en uitvoeringsvormen van industriële installaties 
Zowel industriële- als utiliteits-installaties zijn opgebouwd uit componenten als transformatoren, 
leidingen, schakelaars en smeltpatronen. Industriële installaties onderscheiden zich door kortere 
leidingen, een grotere belasting met motoren en een hogere prioriteit van de bedrijfscontinuïteit. Met een 
hoofdstroomschema zoals in Figuur 3.1 wordt een globaal overzicht gegeven van de samenstelling en de 
werking van een industriële installatie. Daarnaast bestaat nog een hulpstroomschema voor de 
besturingen. 

630A 500A 500A 500A 355A 355A 355A 355A 200A 200A 200A 

370A 370A 370A 205A 205A 205A 205A 139A 139A 139A 

' 4 x 1 x 300 mm 

200 kW 200 kW 200 kW 110 kW 110 kW 11 0 kW 110 kW 55 kW 55 kW 55 kW 

50A 50A 50A 50A 50A 36A 36A 36A 36A 36A BOA 

22,5A 22,5A 22,5A 22,5A 22,5A 11,7A 11)A 11,7A 11,7A 11,7A r------, 
I I 

schakelkasten 

~~~~~~~~~~ 
1.• I 
. I 20 kVA 
I licht I 
I verwarning · 
I ventilatie I 
;.. ,_ ,_ ,_ ,_ ._ ,_ ,J 

11 kW 11 kW 11 kW 11 kW 11 kW 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 

Figuur 3.1 Grondschema van de hoofdstroom in een industriële 
laagspanningsinstallatie met hoofd- en onderverdelingen. 

Laagspanning als spanningsniveau 
Voor laagspanningsvoedingen wordt gekozen bij lage verbruikende vermogens (individuele motoren tot 
200 kW) met een totaal schijnbaar vermogen van 50 - 2500 kV A. Over laagspanning spreekt men bij een 
wisselspanning van maximaal 1 kV tussen de fasen. In de praktijk betekent dit voor Nederland meestal 
nog een gekoppelde spanning van 380 V. Vanafhetjaar 2004 zal dit zijn verhoogd naar 400 V, de hierbij 
horende fasespanning van 230 V komt dan in de plaats van 220 V. Het doel hiervan is om tot een 
uniforme netspanning in Europa te komen. (Nu vindt men nog voltages van 220-230-240 V.) Ook de 
industriële spanning van 660 V zal worden verhoogd naar 690V. 



3.2 Laagspanningsinstal/aties 

Net als bij hoogspanning zijn ook laagspanningsverdeelnetten meerfasennetten, dus met 3 fasengeleiders 
L~. L2 en L3, maar bij laagspanning ook vaak voorzien van een nulgeleider N en een 
beschermingsgeleider PE, soms gecombineerd tot een PEN geleider. Voor eindgebruikers zijn zo niet 
alleen de gekoppelde spanningen tussen L~. L2 en L3 beschikbaar, maar ook de fasespanning tussen Li en 
N. 

Geleiderkeuze 
In het traject van de distributietransformator tot de eindverbruiker zijn een aantal geleidertypes te 
onderscheiden. Zo zal voor de (laagspannings) aansluiting van de transformator bij voorkeur gekozen 
worden voor rails . Als alternatief kan voor vermogens tot circa 315 kV A gekozen worden voor een 3-
fasenkabel. Voor vermogens vanaf 500 kVA zouden 3f -kabels te dik worden. Dan wordt wel gebruik 
gemaakt van lf-kabels. In de verdeelinrichting zelf worden rails gebruikt, ook al door de flexibele 
aansluitmogelijkheden. Voor de verdere verbinding richting gebruikers ziet men behalve kabels (3f, 1f) 
eveneens rails toegepast. De toegestane leidinglengte is gebonden aan maximaal toelaatbare waarden, die 
bepaald worden door: 

-spanningsverlies (bij normaal bedrijf orde 5%, bij aanloopprocessen orde 15%) 
-maximale kortsluitduur van Ss, (nodig voor de werking van beveiliging) 

ofkorter, wegens kabelbelastbaarheid 
-maximaal toegestane tijd bij indirect aanraakgevaar 
-capacitieve stromen bij stroomstelsels met geïsoleerde voedingszijde. 

Hoofd- en onderverdeelinrichtingen 
Het beschikbare elektrische vermogen op een centraal voedingspunt wordt eerst door een 
hoofdverdeelinrichting en een aantal onderverdeelinrichtingen verdeeld over groepen, voordat het 
uiteindelijk ter beschikking komt van de eindgroepen (Figuur 3.1). Onder een groep verstaat men elk 
installatiedeel dat afzonderlijk is beveiligd door een beveiligingstoestel (een- of meerfasig uitgevoerd). 
Op een eindgroep zijn alleen verbruikers aangesloten en geen verdere schakel- en verdeelinrichtingen. 
Vaak moeten lichtgroepen onafhankelijk van krachtgroepen uitgeschakeld kunnen worden (waarom?). 

Centrale schakel- en verdeelinrichtingen 
Als flexibiliteit van minder belang is (zoals in de procesindustrie met centraal geregelde 
continuprocessen) wordt vaker gekozen voor straalsystemen. Hier vindt de verbinding tussen de 
voedende en de afgaande velden plaats (door middel van rails) in centrale schakel- en 
verdeel inrichtingen. Deze kunnen als een open rek uitgevoerd (Figuur 3 .2), maar nu nog zelden toegepast 
door de beperkte mate van geboden veiligheid. Een dergelijk rek is gebaseerd op een open stalen 
constructie waarop door middel van isolatoren een railstelsel met de beveiligingstoestellen voor de 
afgaande groepen is bevestigd. 

Figuur 3.2 Verdeelinrichting op een open rek (verouderd). 



Laagspanningsinstallaties 3.3 

De actieve delen(= onder spanning bij normaal bedrijf) zijn zo echter van een of meerdere zijden aan te 
raken. Daarom is voor open rekken een aparte niet voor iedereen betreedbare bedrijfsruimte 
noodzakelijk. Tegenwoordig wordt gekozen. voor gesloten verdeelinrichtingen met kast-elementen van 
bakeliet, polyester of plaatstaal. Met gesloten bedoelt men (hier) dat de verdeelinrichting beveiligd is 
tegen aanraking. Bij kleine voedingsstromen (tot 1 kA) worden de rails, schakelaars en veiligheden 
gegroepeerd in afzonderlijke kasten van bakeliet of polyester (Figuur 3.3 en 3.4). 

Figuur 3.3 Bakelietsysteem (200A, 150kVA) Figuur 3.4 Polyestersysteem (630A, 500kVA). 

Figuur 3.5 Staalwandsysteem (2250 A, 1250 kVA). 



3.4 Laagspanningsinstal/aties 

Hierdoor kan men verdeelinrichtingen op eenvoudige wijze samenstellen tot een overzichtelijk 
aaneengesloten geheel. De kunststof omhulling vormt een uitstekende elektrische isolatie maar tevens 
een belemmering voor de warmteafvoer, waardoor het toepassingsbereik beperkt is tot de lagere 
vermogens. Kastenbatterijen worden daarom toegepast in kleine bedrijven of voor onderverdelingen. 

Zwaardere verdeelinrichtingen (met nominale stromen tot 5000 A) zijn omhuld door plaatstaal (Figuur 
3.5). Dergelijke verdeelinrichtingen kunnen worden gebruikt als hoofdverdeling met aftakkingen naar 
gescheiden opgestelde onderverdelingen die wel weer als kunststof kastenbatterijen kunnen zijn 
opgebouwd. 

Railkokersystemen 
Railkokersystemen zijn opgebouwd uit geprefabriceerde kokers van metaal of kunststof die aan elkaar 
zijn gekoppeld en voorzien van geleidende rails. Vanuit een hoofdverdeelinrichting voeren de railkokers 
naar de directe omgeving van eindverbruikers, die hierop kunnen worden aangesloten via aftakeenheden. 
Voor het aftaksysteem wordt bijvoorbeeld gekozen bij railkokersystemen. De aftakkasten zijn zelf 
voorzien van smeltveiligheden, die het aangesloten materieel beveiligen tegen overstroom. Het railkoker
systeem biedt een zeer flexibele installatiemogelijkheid. Daarom wordt hiervoor vaak gekozen in 
industriële installaties met veel plaatselijke bewerkingen en losstaande machines. 

Leidingpositionering 
Om leidingen te beschermen tegen beschadeging worden deze wel in een buis aangebracht. 
Voor de positionering van meerdere leidingen wordt gebruik gemaakt van kabelgoten of kabel/adders. In 
een kantoorachtige omgeving ziet men dat een werkplek wordt aangesloten via wandgoten. Voor 
eilandopstellingen kiest men wel voor verticaal opgestelde energiezuilen of vloergoten . 

3.2 Beschermingsmaatregelen in elektrische installaties 
Zowel bij normaal bedrijf, als bij calamiteiten, moet de kans op elektrisch onveilige situaties tot een 
aanvaardbaar minimum worden beperkt door het treffen van beschermingsmaatregelen. Terwijl 
basisbescherming (zoals een geïsoleerde omhulling) is gericht op het vermijden van calamiteiten, is 
gevolgbescherming slechts gericht op de beperking van de gevolgen. Beschermingsmaatregelen kunnen 
zowel het systeem betreffen (zoals aardingen en vereffeningsleidingen) als beveiligingstoestellen (zoals 
schakelaars) . Regels voor de toepassing van beschermingsmetboden zijn aangegeven in de Nederlandse 
norm NEN 1010. Deze norm geldt vooral voor eindgebruikers, terwijl openbare elektriciteitsbedrijven er 
zelf vaak niet aan voldoen voor hun ondergrondse verdeelnetten. In dit hoofdstuk zullen enkele types 
beschermingsmaatregelen aan de orde komen. 

Bescherming tegen direct aanraken 
Met direct aanraken bedoelt men het aanraken van installatiedelen die onder spanning staan bij normaal 
bedrijf (actieve delen) . Het vermijden van direct contact met actieve delen vormt de basisbescherming 
tegen elektrische ongelukken. Dit kan worden bereikt door het aanbrengen van afscheidingen of 
isolerende omhullingen. Door IEC 529 wordt de beschermingsgraad genormeerd door klassen met de 
aanduiding lP. Zo wordt in de klasse IP21 geëist dat de actieve delen omhullingen hebben met geen 
grotere gaten dan 12 mm doorsnede (code 2), en dat deze lekwaterdicht is (code 1). De batterijen uit de 
Figuren 3.3, 3.4 en 3.5 bieden beschermingsklasse lP 65 (6=stofdicht, 5=spuitwaterdicht). Volledige 
bescherming wordt hierdoor natuurlijk niet bereikt omdat de isolatie bijvoorbeeld defect kan raken. 

Bescherming tegen indirect aanraken 
Bij installaties, waarbij spanningsvoerende delen niet (alleen) omhuld worden door isolatiemateriaal, 
maar door metaal, treedt een extra gevaar op bij een isolatiefout het geleidende metaal komt onder 
spanning te staan! Met indirect aanraken bedoelt men het aanraken van geleidende delen die onder 
spanning komen te staan bij een defect in de installatie (verzaken der basisisolatie). Er treedt dan een 
gevaarlijke situatie op, vooral omdat de isolatiefout niet zichtbaar is. Metalen omhullingen, die normaal 
spanningsvrij zijn, worden dan indirect aanraak-gevaarlijk. Onder de aanrakingsspanning verstaat men 
de spanning die in geval van een isolatie-defect, kan komen te staan tussen gelijktijdig aanraakbare 
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delen. In een dergelijke situatie kan dan, vanuit onbedoeld spanningsvoerende delen, eventueel via het 
lichaam, een foutstroom naar aarde lopen. 
De aanrakingsspanning is een gedeelte van de foutspanning; hieronder verstaat men de spanning die in 
geval van een isolatiedefect komt te staan tussen het aanraakpunt en een referentieaardpunt, waarvan de 
potentiaal niet verandert als gevolg van de sluiting. De referentie aarde is dan een gebied, waar tussen 2 
punten slechts een verwaarloosbare spanning optreedt als gevolg van de foutstroom. Spanningen treden 
enkel op tussen punten nabij de aardingspennen. 
Basisbescherming tegen zowel direct als indirect aanraken kan worden bereikt door het aanbrengen van 
een isolerende behuizing om de spanningsvoerende delen, zoals dit gebeurt bij de kunststof 
kastenbatterijen. De methode is beperkt toepasbaar, door de eisen aan de compactheid en de 
belemmering van de warmteafvoer. Bescherming tegen indirect aanraken kan in een breder gebied 
bereikt worden door het aanbrengen van aardingen. 

Aarding van laagspanningsinstallaties 
De aarding van metalen installatiedelen (vooral als deze spanningvoerende delen omhullen) is van 
essentieel belang voor de veiligheid van laagspanningssystemen. Als deze metaaldelen door een 
isolatiefout onder spanning komen te staan, zal de mogelijke aanraakspanning door aarding worden 
verlaagd. Bovendien zal de foutstroom hierdoor toenemen, zodat schakelaars of smeltveiligheden eerder 
aanpreken (de aanspreektijd van bijvoorbeeld een smeltveiligheid wordt immers veel korter bij grotere 
stromen). Hoe kan een gewenste aarding nu worden gerealiseerd? Diverse methodes zijn te 
onderscheiden, afhankelijk van het gekozen stroomstelsel. 

Stroomstelsels 
Onder een stroomstelsel verstaat men in dit vakgebied het samenstel van het voedend net en een 
(verbruikers)installatie. Stroomstelsels worden aangeduid met combinaties van 2 letters, waarbij de 
eerste letter betrekking heeft op de voedingsbron (T: rechtstreeks geaard, I: niet geaard) terwijl de 
tweede letter geldt voor de metalen gestel van de verbruikersinstallatie (T: ter plaatse geaard, N: 
verbonden met het geaarde punt van de voedingsbron). In het volgende zullen mogelijkheden van de 
meest gebruikelijke stelsels (TT en TN) worden toegelicht aan de hand van voorbeelden. 

Het TT -stelsel 
Onder het TT -stelsel verstaat men een stroomstelsel waarbij de voedingsbron rechtstreeks met aarde is 
verbonden via de bedrijft-aarde; de metalen gestellen van verbruikers-installaties zijn ter plaatse met 
aarde verbonden via de installatie-aarde. De aardingsvoorziening RA ter plaatse van de verbruiker kan 
worden verkregen door : 

- het realiseren van een eigen diepte-aarding via het in de grond slaan van verzinkte koperen staven 
met meerder m lengte 

- het realiseren van een oppervlakte-aarding, 
bijvoorbeeld door een blanke koperdraad los in te grond te leggen, 
of beter nog, maasvormige metaalmatten 

- vroeger werd ook een uitstekende oppervlakte aarding bereikt door 
het verbinden met de (metalen) waterleiding, of via GPLK kabel, waarvan de loodmantel na 
enkele weken voldoende contact met de grond maakte 

- het gebruik maken van de wapening in de betonfundering. 
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Bij een isolatiefout (Figuur 3.6) zal de foutstroom nu voomarnelijk via deze installatieaarde lopen in 
plaats van het menselijke lichaam. Hierdoor bereikt men dat de beveiliging eerder aanspreekt, tevens 
wordt de aanrakingsspanning aanmerkelijk verlaagd (waarom ook weer?). 

De grootheden in Figuur 3.6 zijn als volgt gedefinieerd: 
RA : aardverspreidingsweerstand van de installatie-aarding 
RB : bedrij fsaarde aan de voedingzij de 
ZL : vervangingsimpedantie van de fase-geleider 
In : nominale stroom van de smeltveiligheid 
IA : foutstroom van het gestel naar aarde 
IM : door het lichaam gevoerde stroom 
RM : weerstand van het lichaam 
Rv : weerstand van de vloer + schoeisel 
RAM : aardingsweerstand van de vloer 
UF : foutspanning met UF = IARA 
U a aanrakingsspanning U a= IMRM 

(soms wordt een 'effectieve' Ua beschouwd over RM + Rv) 

N 

Figuur 3.6 Foutstroom in een TT-stelsel. 

In het TT -stelsel is de waarde van de aardverspreidingsweerstand RA bepalend voor de bescherming 
tegen indirecte aanraking. Met een voorbeeld zal worden geillustreerd dat een locale aarding nog niet 
altijd hoeft te betekenen dat de installatie veilig is. Stel dat in een situatie als in Figuur 4 geldt dat U0 = 
230 V, In (gG patroon) = 16 A, RB = 2n, ZL + ZN = 0, RM = 1kn, Rv+RAM = 50Q. Zonder de 
aanwezigheid van installatie-aarding zou bij een sluiting in de verbruikersinstallatie een foutstroom 
lopen van: IA = IM = 230/(1000+50+2) = 200 mA. Hierbij spreekt de smeltveiligheid (In = 16 A) 
natuurlijk niet aan, hoewel deze stroom dodelijk is voor de mens. Als echter de gebruikersinstallatie 
geaard wordt, waarbij RA = 5Q, dan wordt de foutstroom IA = 230/(5+2) = 33A. Ook bij deze 
stroomsterkte is het nog onzeker of een 16A-smeltveiligheid wel tijdig aanspreekt. Zo geeft Figuur 3.7 de 
spreidingsband waarbinnen de smeltkarakteristieken van een 16 A smeltveiligheid type gG moet liggen 
volgens IEC. In het meest gunstige geval is dit na minstens 10 sec! Bij aanraken loopt een ontoelaatbare 
lichaamsstroom IM = 5x33/1050 = 160 mA. Toch is een aanzienlijke verbetering bereikt, omdat de 
gevaarlijke situatie dan tenminste wordt afgeschakeld, ook zonder dat sprake van aanraken hoeft te zijn. 
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Figuur 3.7 Spreidingsband van smeltkarakteristieken voor smeltveiligheid (type gG) 
met In = 16 A, volgens IEC 60269 specificaties. 
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Figuur 3.8 Toelaatbare lichaamsstromen volgens IEC 479. 

3.7 

Als het onmogelijk om in een TT -stelsel een voldoende lage aarde RA te realiseren, kan men een 
aardlekschakelaar met grote aanspreekstroom (bijvoorbeeld 300 mA) toevoegen aan de hoofdbeveiliging. 
Uiteraard blijft het dan noodzakelijk om af:ronderlijke installatiedelen nog eens apart te beveiligen met 
een 30 mA - aardlekschakelaar. 

Het TN-stelsel 
Onder het TN-stelsel verstaat men een stroomstelsel, waarbij de voedingsbron rechtstreeks geaard wordt 
op een punt (de bedrijfsaarding), terwijl de metalen gestellen van verbruikers met dit punt verbonden 
zijn door een beschermingsleiding. Het vormt de meest toegepaste beschermingsmethode in elektrische 
installaties voor de industrie, maar vindt ook steeds meer toepassing in woonwijken. In feite biedt het 
Elektriciteitsbedrijf dan de aarding aan, via de voedingskabel. 
De metalen behuizing van de installatie wordt nu verbonden met de bedrij fsaarde via een 
beschermingsleiding (PE). De foutstroom loopt nu enkel door geleiders met een lage impedantie zodat 
het beveiligingstoestel snel zal aanspreken. Als voorbeeld zal weer de mate van bescherming door een 
16A-patroon (type Gg) worden bepaald, nu bij een TN-stelsel (Figuur 3.9). Voor de PE-leiding wordt 
dezelfde impedantie genomen als voor de fasegeleider. In dit geval zal de foutspanning een waarde van 
115 V hebben. Met (RM + Rv + RAM) = 1050 0 volgt dan IM = 110 mA. Deze lichaamsstroom mag 
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hoogstens 0.5 s duren (Figuur 3.8). De meest ongunstige smeltveiligheid, toegestaan volgens Figuur 3.7, 
zal bij een stroom boven 100 A geactiveerd worden. Dit betekent dat de leidingimpedantie (hier 
weerstand) een bovengrens heeft van ZL= 115/100 = 1 n. Voor een leidingdoorsnede van 2.5 mm2 met 
een weerstand van 9 0/km volgt dan een maximaal toegestane lengte van 100 m. In werkelijkheid is de 
situatie wat kritischer omdat in dit voorbeeld nog geen rekening is gehouden met de spanningsval in 
voorgaande geleiders, de lusreactantie van de geleiderkring en de spanningsval (bijvoorbeeld 50 V) van 
een eventuele boogontlading. Hierdoor zal een lagere foutstroom optreden; daarentegen wordt ook de 
aanraakspanning lager (onder welke voorwaarde wordt de situatie hierdoor veiliger?). 

N 

PE 

Figuur 3.9 Foutstroom in het TN-stelsel. 

Voor vast opgestelde installaties die niet veelvuldig of langdurig worden aangeraakt (zoals in veel 
proces-installaties), wordt in Nederland een afschakeltijd van liefst 5 s toegestaan; wel moet dan extra 
aandacht worden besteed aan een consequente potentiaalvereffening. Hierbij streeft men ernaar om 
metalen installatiedelen ook zoveel mogelijk te verbinden (via vereffeningsleidingen) met naburige 
metalen delen, waardoor de mogelijke aanraakspanning aanzienlijk kan worden gereduceerd. 

Voor TN-stelsels wordt na de TN-aanduiding soms nog een toevoeging gebruikt, die duidt op de wijze 
van aanleg van de nul- en de beschermingsleiding (PE): 
TN-S : gescheiden aanleg van nul en PE 
TN-C: gecombineerde aanleg in een geleider (PE+N=PEN) 
TN-CS : ten dele gecombineerd, ten dele gescheiden 

TN-S biedt de beste bescherming. Uit kosten-overwegingen wordt echter vaak voor TN-C gekozen, 
waarbij Nul-geleider (N) en beschermingsgeleider (PE) zijn gecombineerd-in een geleider (PEN). Dit 
heeft wel als nadeel, dat bij een onderbroken PEN-geleider hoge spanningen op de metaaldelen van een 
verbruikersinstallatie komen te staan (nagaan!). 
Om de aanraakspanning in een TN net laag te houden kiezen sommige E-bedrijven voor een meervoudig 
retourpad van de beschermingsleiding. Hierbij worden kabeluiteinden doorgelegd naar naburige kabels, 
alwaar PEN leidingen worden doorverbonden. Dit heeft bovendien het voordeel dat kabelbreuk van een 
N minder gevaar oplevert (waarom?). 

TN versus TT stelsels 
In Nederland bestaat weinig uniformiteit in de aardingsvoorzieningen die de elektriciteitsbedrijven 
bieden aan hun afnemers. Bij TT stelsels dient de verbruiker zelf voor een veiligheidsaarding te zorgen. 
In het verleden heeft het metalen waterleidingnet als aardpunt gefungeerd. Door de toepassing van 
kunststof waterleidingbuizen is dit in mindere mate mogelijk. Sommige bedrijven bieden daarom hun 
afnemers wel een TN-aardingsmogelijkheid aan via de distributiekabel, of eventueel via een blanke 
koperdraad. Bij TN-netten wordt de toegestane lengte van kabels niet alleen beperkt door de toegestane 
spanningsval en de minimale foutstroom voor kabelbeveiliging, maar vooral ook door de minimale 
foutstroom in verband met aanraakbeveiliging. (Het aanraakgevaar wordt dan wel beperkt door 
toepassing van ringvormige netten, waarbij de beschermingsleidingen van uiteinden worden verbonden.) 
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Bij TN-netten bestaat het gevaar dat bij een fasesluiting in het distributienet, ook de metalen gestellen 
van gebruikers onder spanning komen te staan. Ook zal een niet-afgeschakelde gestelsluiting bij een 
eindverbruiker gevaar op kunnen leveren voor naburige eindverbruikers. Ook om deze laatste reden is 
het bij TN-netten noodzakelijk om aardlekschakelaars toe te passen, terwijl dit bij TT-stelsels 
voomarnelijk vereist is door de vaak moeilijk te realiseren aardingsweerstand. 
Vraag: In een gemeenschappelijke voedingskabel voor meerdere gebruikers treedt een breuk op 

in de neutrale geleider. Vergelijk de consequenties voor aangesloten gebruikers bij het TNC
stelsel en het TT -stelsel. 

Aardlekschakelaars 
Bescherming tegen isolatiefouten kan slechts deels worden bereikt met patronen en schakelaars: 
- bij het TT -stelsel mits de aardingsweerstand zeer laag is, 
-bij het TN-stelsel bij voldoende kleine circuit-impedantie. 
Daarom worden bovendien aardlekschakelaars gebruikt, die zijn geïntegreerd in lastschakelaars of in 
vermogensschakelaars. Door de veel gevoeliger drempels Oc.N=10 mA, 30 mA, 300 mA, of maximaal 
enkele Ampères) zijn zeer korte aanspreektijden probleemloos realiseerbaar. Volgens CEE27 moeten 
aardlekschakelaars aanspreken binnen 0.2 s (IEC 1008/1009 eist 0.3 s voor Ic.N = 30 mA). Men moet wel 
bedenken dat aardlekschakelaars slechts als aanvullende bescherming tegen directe aanraking zijn 
toegestaan. Daarmee vormen ze het 3de beschermingsniveau (na basisisolatie en beveiligingstoestellen). 

~-------------
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Figuur 3.10 De foutstroom bij een aardlekschakelaar. 

De werking van aardlekschakelaars is gebaseerd op de bewaking van de som van de stromen in de toe- en 
afvoerleidingen (zie Figuur 3.10). Daartoe worden alle geleiders met inbegrip van de nulleider, maar 
zonder de PE, omvat door de primaire wikkeling van een stroomtransformator. Bij een foutvrije situatie 
is de som van de primaire stromen nul, zodat ook de secundaire wikkeling stroomloos blijft. In het geval 
van een isolatiefout is de som van de stromç:n ongelijk nul, zodat er ook een secundaire stroom loopt. 
Deze secundaire stroom kan worden gebruikt voor de ontgrendeling van een schakelaar, bijvoorbeeld 
direct door de fluxverandering in een ringkern of via elektronische schakelingen. Aardlekschakelaars zijn 
in meerdere uitvoeringen beschikbaar: de klasse AC (niet meer toegelaten in Nederland) werkt enkel 
voor sinusvormige stromen. De klasse A werkt ook bij aangesneden wisselstromen, de klasse B reageert 
ook op gelijkstromen. 
De meest gevoelige drempel van It.N = 10 mA geeft natuurlijk de beste bescherming aan personen, maar 
wordt niet vaak toegepast omdat deze ook eerder 'onterecht' aanspreken. De ongevoeliger drempels 0.3, 
0.5, 1 of 3 A zijn vooral bruikbaar als bescherming tegen brand. 

Vraag: Bij een installatie volgens het TN-C stroomstelsel treedt een sluiting op tussen gestel en aarde, 
waarbij de locale aardverspreidingsweerstand 5 n bedraagt. De bedrijfsaarde heeft een waarde 
van 1,5 n. 
Hoe groot is nu de aanraakspanning van de metaalomhulling? (50V?) 
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Vraag: Als bij het TT-stelsel van Figuur 3.6 een aardlekschakelaar wordt toegevoegd, die reageert op 
een verschilstroom van 300 mA tussen L1 en N, hoe groot mag dan de aardingsweerstand RA 
zijn om de installatie aanraakveilig te maken? 

Vraag: Als bij het TN-stelsel van Figuur 3.9 een aardlekschakelaar wordt toegevoegd, die reageert op 
een verschilstroom van 30 mA tusseri · L1 en N, hoe lang mag dan de leiding (2.5 mm2 met 
weerstand 9 m Alm) zijn om de installatie aanraakveilig te maken? 

3.3 De impedantie van rails en kabelverbindingen 

Inleiding 
Bij de uiteenzetting van beschermingsmaatregelen in hoofdstuk 3.2 werden geleiders voorgesteld door 
weerstanden. Dit is toegestaan bij kleine doorsneden voor aansluitingen van eindverbruikers. 
Bij grotere doorsneden en meerfasen-systemen is het meer zinvol om te spreken over de impedantie van 
een stroomkring, in plaats van die van een geleider/engte, aangezien de omvatte flux bepalend is. 
Symmetrische (3 fasen) geleiderconfiguraties met symmetrische belastingen zijn te beschrijven met de 
bedrijfsimpedantie, terwijl bij niet-symmetrische belastingen (zoals 1 fase-sluiting) tevens de 
homopolaire impedantie moet worden gebruikt. 
Bij niet-symmetrische geleiderconfiguraties, zoals rails of parallelle eenfase kabels tussen distributie
transformatoren en hoofdverdelingen, is het in principe zelfs niet meer mogelijk om met in het circuit 
geconcentreerde impedanties te werken. In dit geval worden spanningsvallen in plaats van impedanties 
gebruikt voor netwerkberekeningen. 

In het volgende zal deze problematiek worden toegelicht, aangezien dit onontbeerlijke informatie is voor 
het bepalen van asymmetrische kabelbelastingen en aardfoutstromen. 

Dit zal eerst worden geïllustreerd voor een lus gevormd door 2 parallelle geleiders, waarvoor de relatie 
tussen de kring en de flux, met andere woorden de zelfinductie, betrekkelijk eenvoudig is. Vervolgens 
wordt de analyse uitgevoerd voor een symmetrisch 3-fasen systeem met 4 parallelle geleiders (3f + 0). 
Hierbij kan niet vaak genoeg worden benadrukt dat de zelfinducties en spanningsvallen in deze 
vervangende netwerken niet fysiek aanwezig zijn: ze dienen slechts als elementen in een model, waarmee 
kortsluitstroomanalyses eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Tenslotte zullen ook niet-symmetrische 
configuraties worden behandeld. 

3.3.1 De inductiviteit van een lus, gevormd door 2 parallelle geleiders 
Voor een lus, gevormd door 2 parallelle geleiders met stralen r1 en r2 en hartafstand D kan de 
vervangende inductiviteit L (per m) worden bepaald door de berekening van de magnetische veld-energie 
en de gelijkstelling: 

ffH dBdV=!_Li 2 

2 

Voor de geleider met straal r1 geldt als bijdrage aan de magnetische veldenergie: 

n] DJ 
W = J- 11 H? 21lX dx + J- u H 2 21lX dx I 

2 
ro 1 

2 
ro e 

0 . n 

Met interne en externe veldsterkten: 

x i 
H. =--i He=--

, 21r r; 2:r x 

volgt voor de geleider met straal r1 als bijdrage in de veldenergie: 
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of 

W _ ·2 Io-7(I l D)_I L ·2 
1 -l - + n- -- 1z 

4 r1 2 

zodat voor geleider ri volgt als bijdrage in de inductiviteit: 

L; =2.IO 7 -+ln--(I D) 
4 r; 

Hieruit volgt een totale waarde (per m) voor de zelfinductie van de geleidercombinatie: 

- 7 I D D 
L = 2.IO (-+ln-+ln-) 

2 r1 r2 

Door invoering van een willekeurige grote afstand a (a> D) is het mogelijk om de uitdrukking voor de 
(fictieve) 'inductiviteit' per geleider pro forma te splitsen in: 
eigen-inductiviteit Lii als gevolg van de stroom door de geleider: 

_7 ( I a) Lii =2.IO -+ln-
4 r; 

mutuele inductiviteit Lii door koppeling met de retourgeleider: 

Op deze wijze is het mogelijk om de lus te omschrijven door een netwerk model met meerdere deel
inductiviteiten: 

~~ 

+ 

11 

12 

+ 

L 11 

L22 

V 1 =}tiJ. (Lu. I 1 + L12. I 2 ) 

V2= jm.(L22-I2+ L21-I1J 

Figuur 3.11 Netwerk model voor een lus. 

Merk op dat de invloed van a in de logaritmische termen wordt geëlimineerd, omdat 
12 = - 11 • Nogmaals wordt benadrukt dat de spanningen V1 en V2 geen meetbare grootheden zijn! Het 
stellen weer slechts modelgrootheden voor, die enkel door hun verschil V1 - V2 een meetbare spanning U 
opleveren voor een kring! 
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3.3.2 Inductiviteiten bij een configuratie met 4 parallelle geleiders 
Meer algemeen kan men stellen dat: 
elke geleider i met stroom Ii een spanning Lij Ii induceert (in de richting van Ii) in parallelle geleiders j. 

De beschrijving van een geleiderconfiguratie door een netwerk kan zo worden uitgebreid voor een 
systeem met 4 parallelle geleiders (3f + 0), zoals in Figuur 3.12. 

+ V1 

L 11 
11 

12 

L33 
13 

L nn 
In 

Figuur 3.12 Netwerkmodel voor configuratie met 4 parallelle geleiders (3/ + 0) . 

Voor de configuratie uit Figuur 3.12 kan worden gedefinieerd: 
ri : straal van geleider i 
Dij : hartafstand tussen geleiders i en j 
a : grote afstand vergeleken met Dij 
Ii : stroom door geleider i 
Li i : eigen inductiviteit = 2.10-7 

.( 0.25 +In (a/ri)) 
Li j : mutuele inductiviteit = 2.10-7 .In (a/Dij) 

De fictieve spanningsval per m geleider wordt nu (enkel in het vervangingsschema, niet voor de fysische 
geleider!) beschreven door: 

a) Symmetrische belasting (van een symmetrische configuratie) 
Bij een symmetrische belasting is de retourstroom (vectorsom!) In = 0, zodat voor de geïnduceerde 
spanning per geleider geldt: 

Bij een symmetrische opstelling met identieke componenten geldt: 

zodat men kan volstaan met éénfase beschouwingen: 

V; = j{f).( Lii -LiJ )I; 

Het verschil tussen de eigen en de mutuele inductiviteit wordt gedefinieerd als 
bedrijfsinductiviteit: Li i- Lij= Lb. 
Voor de configuratie met 4 parallelle geleiders geldt dan als bedrijfsimpedantie: 
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Zb = R + j.2n-.1 o-s [0.25 + ln(D Ir)] 

b) Niet-symmetrische belasting van geleiders (met een symmetrische configuratie) 
Als de retourstroom ongelijk aan nul is, zoals bij een niet-symmetrische belasting der fasen, mag de 
eenfase beschouwing niet gebruikt worden. 
Na substitutie van In = -(!1 + I2 + I3} =t:. 0 volgt voor de geïnduceerde spanningsval per geleider (in het 
vervangingsschema!) voor i=l...n : 

waarbij voor de relatieve inductiviteiten geldt: 

Lii -Lin =2.10-7
• (!__+in D;nJ 

4 r; 

Lij - Lin = 2.10-7
• ln D;n 

Dij 

Lnn - Ln; = 2.10-7 
• (!__ + ln Dn;J 

. 4 rn 

Bij een symmetrische opstelling van de vier geleiders (fasen onderling en fasen ten opzichte van de 
retourgeleider}, zijn de afmetingen ri. Dij en Di n onderling gelijk voor alle i en j. In dit geval kan het 
aantal onafhankelijke vervangende impedanties worden beperkt tot twee in de stroombaan 
geconcentreerde impedanties Ze, Zn en een mutuele of wederzijdse impedantie Zm: 

- Relatieve eigen impedantie 

- Relatieve mutuele impedantie 

= 
VJ Ze Zm Zm 

v2 Zm Ze Zm 

v3 Zm Zm Ze 

Vn - Zn - Zn -z" 

-Relatieve retour impedantie : Zn = Rn + jm.(Lnn - Ln;) 
De spanningsval per geleider wordt nu beschreven door een verder vereenvoudigd matrixstelsel: 
Dit matrixstelsel wordt gerepresenteerd in Figuur 3.13 door een configuratie van geconcentreerde en 
mutuele impedanties. 

+ 

Zn 
~------------------------------~In 
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Figuur 3.13 Vervangingsschema van een geleiderconfiguratie (3f+O) 
met geconcentreerde en mutuele impedanties. 

Door invoering van de eerder gedefinieerde bedrijfsimpedantie: 

kan de matrix verder worden vereenvoudigd: 

0 0 

Door deze kunstgrepen is het tenslotte mogelijk om de geleiderconfiguratie te representeren door 
impedanties die in de stroombaan zijn geconcentreerd: 

.-------. Z n 

Figuur 3.14 Vervangingsschema van een geleider (3f+O) 
met uitsluitend geconcentreerde impedanties. 

Omdat de mutuele impedanties Zm en Zn moeilijk afzonderlijk zijn te bepalen, wordt hiervoor veelal de 
zogenaamde homopolaire impedantie Zo als impliciete maat genomen. 
Onder de homopolaire impedantie Zo van 3-fasen componenten (zoals kabels, lijnen, transformatoren of 
belastingen) met een symmetrische configuratie verstaat men: de impedantie (per fase) bij het bedrijven 
van een gelijke vectoriële spanning per fase. De homopolaire impedantie kan worden gemeten als de 
verhouding van de fasespanning en de fasestroom in een circuit met de drie parallel geschakelde 
fasegeleiders als heenweg, en de nulgeleider als gemeenschappelijke retourweg: 

De drie fasen voeren dan gelijke stromen naar amplitude en fase, ze zijn homopolair. 
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Et Et 

Zb Zm+ Z n 

Zb 

Figuur 3.15 Gelijkstelling van het circuit met geconcentreerde 
impedanties met het meetcircuit voor de homopolaire impedantie. 

Uit de gelijkwaardigheid van de circuits in Figuur 3.15 volgt: 

zb+Z+Z=Zo 
3 m n 3 

zodat 

z +Z =Zo -Zb 
m n 

3 

3.15 

.------.zo 

Uiteindelijk kan de symmetrische 3-fasen-configuratie worden voorgesteld m Figuur 3.16 door de 
bedrijftimpedantie Zb en de retourimpedantie ( Zo-Zb )/3. 

Figuur 3.16 Vervangingsschema voor een symmetrische geleiderconfiguratie (3f + 0), 
met bedrijftimpedantie Zb en homopolaire impedantie Z0. 

Vraag: Voor een drie fasen systeem, waarbij de 3 parallelle geleiders een symmetrische positie 
aannemen ten opzichte van een identieke parallelle retourgeleider, met Dn i = Di i• volgt dat 
zowel Ro/Rb = 4 als Xo/Xb = 4. Ga dit na. 

Formules voor kortsluitstromen in symmetrische geleiderconfiguraties 
Door de presentatie met geconcentreerde impedanties is het eenvoudig om (voor symmetrische 
configuraties) de kortsluitstroom te bepalen voor symmetrische en asymmetrische belastingen. In Tabel 
3.1 staan de kortsluitstromen voor verschillende sluitingen (waarbij de leidingimpedantie dominant is): 
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I= El 
3 fasen al of niet Zb 

met aarde 

I!Ri=iisi=ifTi 
'LI=O 

I= 
3.E1 

1 fase naar aarde, 2.Zb + Zo 
b.v. fase R 

2 fasen onderling I= Erf3 

b.v. RenS 
2.Zb 

Tabel3.1 Kortsluitstromen voor diverse sluitingsgevallen, met fase spanning Efi 
bedrijftimpedantie Zb en homopolaire impedantie Z0. 

De stootkortsluitstroom 
De berekende kortsluitstromen zijn tot nu toe steeds voorgesteld door hun effectieve waarde. Bij de 
dimensionering en beveiliging van een installatie dient men er rekening mee te houden dat de 
momentane stroomwaarde een gelijkstroomcomponent bevat: op de sinusvormige stroom is een 
gelijkstroomcomponent gesuperponeerd, die exponentieel afneemt met tijdconstante 't = L/R. De mate en 
de duur van de stroomasymmetrie is afhankelijk van de inschakelhoek \jf (t.o.v. de 
spanningsnuldoorgang) en de cos $ 

i(t) = (Uv2!Z) {sin(wt +!f - rp) + e·tl'sin(!f- rp)} 

Figuur 3.17 toont het momentane verloop van de kortsluitstroom. 

t I x 
--.--------!.:\ 

~ 

1\ 1\ , ,..,_ ~ -~ ---~ ~-' 
\ >1.J\ 2V21K r ' 

<( 

J 

Figuur 3.17 Momentane verloop van de kortsluitstroom. 

De stootkortsluitstroom Is is de hoogst mogelijke momentane waarde van de stroom (die optreedt bij een 
sluiting die begint op een spanningsnuldoorgang): 

De stootfactor k kan worden benaderd door: 
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k = J.02 +0.97 e-J*RIX 

Zowel de stootfactor als de tijdconstante zijn het grootst bij een kleine waarde van de arbeidsfactor cos 
<1>. In laagspanningsinstallaties wordt de minimale cos <I> van een kortsluitkring voornamelijk bepaald 
door de inductiviteit van de voedende trafo. Bij sluitingen aan het einde van de leiding is de cos <I> 
aanzienlijk gestegen en de ideële kortsluitstroom gezakt, door de dominerende invloed van de 
kabelimpedantie. 

3.3.3 Niet-symmetrische geleiderconfiguraties 
Veel verbindingen in verdeelsystemen hebben echter geen symmetrische configuratie. Dit is bijvoorbeeld 
het geval met railkokersystemen en de eenfase-kabel-configuraties tussen transformatoren en 
verdeelinrichtingen. Vaak worden deze onterecht voorgesteld doorbedrijfs-en homopolaire impedanties. 
(Waarom is dit principieel onjuist?) Wordt een correcte bepaling van de stroomverdeling en de 
spanningsval over de geleider nu veel gecompliceerder? Dit is beslist niet het geval, dankzij de brede 
invoering van pc's, ook al moet men afzien van de mogelijkheid om met geconcentreerde impedanties te 
rekenen. Men zal terug moeten vallen op de uitdrukking [V] = [M] [I] voor de fictieve spanningsval uit 
hoofdstuk 3.3.2. De relatieve eenvoud waarmee dit door middel van een pc kan worden gedaan, zal 
worden geïllustreerd voor een configuratie van 7 parallelle kabels (2*3f + ln in een plat vlak) tussen een 
transformator en een verdeelinrichting. Figuur 3.18 toont het vervangingsschema. 

+ 

Figuur 3.18 Vervangingsschema met secundairefasespanningen U~> U2, U3 , 

transformatorimpedantie Zb netimpedantie Zq, belastingsimpedanties Z11 • Z12, Z13 

en spanningsvallen V 1 ••• Vn voor het kabelbed. 

Bij een secundaire gekoppelde spanning U van de transformator met nominaal vermogen Sr, relatieve 
kortsluitspanningen Mz, MR , Mx volgt voor de kortsluitimpedantie: 

De homopolaire impedantie van de Dy-transformator is gelijk genomen aan de kortsluitimpedantie, zodat 
de vervangende retourimpedantie mag worden verwaarloosd. De invloed van het voorgaande net (met 
kortsluitvermogen Snet) wordt in rekening gebracht door de equivalente impedantie: 

die kan worden opgeteld bij die van de transformator. De impedanties van de belasting zijn weergegeven 
door zl J, zl z, zl 3 . In matrixnotatie geldt voor de (fictieve) spanningsval over de kabel per lengte
eenheid: 
[V]= [M][I] met matrixcomponenten Mij: 
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i =i : Mii = R; +i 2Tr 10-5 (0.25 + ln D;n) 
r; 

i= n: M nj =- Rn- i 2Tr 10-5 (0.25 + ln Dnj) 
Yn 

(met halve geleiderdiameter ri en hartafstand Dij tussen geleiders i en j) 
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Elke spanningsval Vi over de kabellengte L kan worden opgenomen in de Kirchhoff-vergelijkingen: 

U, = (Zq + Zk + Zu) (I1 +IJ) + (V, - V rJ L 
U,= (Zq + Zk + Zu) (I,+ IJ)+ (Vr V rJ L 
~=~+h+~2)~+~+~ - ~L 
U2 = (Zq + Zk + z, 2) (IJ + I4) + (V4 - V rJ L 
~=~+h+~~~+~+~-~L 
~=~+h+~~~+~+~ - ~L 

In matrixnotatie : [U] = [A] [I], met [A] = [Zq] + [Zk] + [Ziastl + [N] L 

Tenslotte volgt voor de stroomsterkten in de 6 kabels: [I]= [Ar' [U] . 
Uiteraard is hiermee tevens de stroom in de retourgeleider bekend. 

Voorbeelden van kabelbed-configuraties 
Voor de uiteindelijke berekening zullen nu getalwaarden worden ingevuld. Uitgegaan wordt van een 
beschikbaar kortsluitvermogen voor de transformator van Snet = 250 MVA. Hieruit volgt voor de 
equivalente impedanties in het laagspanningscircuit: Rq = 0.07 mO en Xq = 0.7 mO. Voor de 
transformator (Dy-5) geldt Sr = 630 kVA, met transformatie 10 kV - 400 V, Ek = 4% en ER= 1.03% 
zodat Zk = 2.62 + 9.82 j [mO]. De nominale stroom van de transformator bedraagt In = 909 A, de 
maximale kortsluitstroom direct achter de transformator is 23 kA. Bij een belasting Z1ast = 300 mn met 
cos <I>= 0.9 geldt Z1ast = 0.270 + 0.13lj , waarbij de transformator voor circa 80% is belast. 
Het kabelbed bestaat uit 7 parallelle eenfase PVC-kabels (2 per fase, 1 voor de nulgeleider), met 
koperdoorsnede 185 mm2 en buitendiameter 25 mm, vrije afstand 70 mm. De toelaatbare stroomsterkte is 
lz = 487 A en de weerstand bij 80 °C bedraagt R' = 1.24 105.10-6 

= 130.10-6 [0/m]. De invloed van een 
temperatuurtoename tijdens een kortsluiting wordt verwaarloosd. Voor de kabellengte wordt 60 meter 
genomen. Figuur 3.19 toont enkele configuratiés van het kabelbed, waarvoor de stroomverdelingen bij 
normale belasting en bij kortsluiting zullen worden vergeleken. 

a) ~ ® ® (Ï) ® @ 

b) ® ® (Î) @ (Î) ® ® 

® CD ® 
c) 

® CD ® ® 
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Figuur 3.19 Kabelbedconfiguraties met 185 mm2 kabels met vrije afstand 70 mm. 

Uit Figuur 3.20 blijkt dat de configuratie in paren (figuur 3.19a) tot een aanzienlijke asymmetrie voert 
voor fase S: de deelkabels S 1 en S2 verschillen liefst 40% in stroomsterkte. Voor de configuraties 3 .19b 
en 3 .19c zijn de verschillen aanzienlijk minder: het is kennelijk effectief om te streven naar symmetrie. 
Ook bij de meerlagenstructuur in Figuur 3 .19c zijn spiegelvlakken te herkennen. 
De asymmetrische configuratie RRSSTTN heeft wel als voordeel dat de maximale kortsluitstroom het 
sterkst wordt begrensd. Bij een sluiting aan het uiteinde van de kabels blijkt dat de kortsluitstroom is 
gereduceerd tot 12.6 kA, terwijl direct achter de transformator nog 23 kA mogelijk is. Dat is gunstig. 
Echter is dan ook de minimale stroom bij een 1-fase fout het kleinste. Dit geeft grenzen voor de 
maximale kabellengte in verband met aanraakgevaar. 

Samenvattend: 

I [A] 
e~::(: .----------------------. 

4~}!} ............................................................................................... ........................... . 

·~~.:!.: ........ . 

;{.~){: .... 

i{:{; ···-····-

R1 R2 S1 S2 T1 T2 N 

Figuur 3.20 Stroomverdelingen bij normaal bedrijf, 
voor 3 configuraties volgens figuur 3.19. 

In het voorgaande is verduidelijkt dat bij meergeleiderconfiguraties, de invloed van geleider-impedanties 
verschillend in rekening moet worden gebracht: 
- bij kleine geleiderdoorsnede: als weerstand R 
- bij grote geleiderdoorsnede en een symmetrische geleider configuratie: 

met symmetrische stroombelasting: als bedrijfsimpedantie zb 
met asymmetrische stroombelasting: als bMrijfsimpedantie Zb en homopolaire impedantie Zo 

- bij grote doorsnede en asymmetrische geleiderconfiguratie: met geïnduceerde spanningen Vi. 



3.20 Laagspanningsinstallaties 

3.4 Schakeltoestellen voor laagspanningsinstallaties 

Inleiding 
Voor de normale bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat onderdelen van een installatie kunnen worden 
in- en uitgeschakeld. Bovendien is het gewenst dat de stroomtoevoer wordt onderbroken als foutsituaties 
optreden. Al deze functies worden vervuld door een schakelaar volgens de meest algemene definitie:'een 
toestel waarmee een stroomketen kan worden geopend of gesloten'. Hierbij kan een onderscheid worden 
gemaakt tussen scheiders, die in de open stand een veilige elektrische scheiding tussen delen in een 
stroomketen tot stand brengen (dit kan dus eventueel stroomloos gebeuren), lastschakelaars voor het in
en uitschakelen bij normaal bedrijf en vermogensschakelaars, waarmee ook geschakeld kan worden 
onder een aantal abnormale omstandigheden, zoals overbelasting en kortsluiting. 

Schakelaardefinities (NEN 1010) 
Schakelaar De meest algemene benaming voor een toestel, waarmee een stroomketen 

geopend en gesloten kan worden. 
Scheider Toestel, waarmee in de open stand een veilige scheiding tussen delen in een 

stroomketen tot stand kan worden gebracht. 
Lastschakelaar Schakelaar voor het in/uitschakelen bij normaal bedrijf. 
Lastscheider Lastschakelaar die in open stand als scheider voldoet. 
Contactor : Lastschakelaar, met slechts één rusttoestand en niet met de hand bedienbaar. 
Vermogensschakelaar Schakelaar die ook bij bepaalde abnormale omstandigheden stromen kan 

in/uitschakelen en gedurende een bepaalde tijd geleiden. 

schakelaar : 

scheider : 

lastschakelaar 
lastscheider : 

cantactor: 

vermogensschakelaar : · 

vermogensschakelaar 
met thermische 
overstroombeveiliging : 

vermOQ@nsschakelaar 
met ele"tromagn. 
overstroombeveiliging : 

vermogensschakelaar 
met veitraaqde e. m. 
overstroomoeve111g1ng: 

_/01!----l -

Figuur 3.21 Symbolen volgens NEN 5152. 

3.4.1 Schakelaars voor de normale bedrijfsvoering 
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Scheiders 
In elke installatie zullen van tijd tot tijd werkzaamheden (zoals onderhoud) moeten worden uitgevoerd. 
Om dit op een veilige manier plaats te doen vinden, is het noodzakelijk dat men een veilige scheiding aan 
kan brengen in stroomketens. De hiervoor gebruikte toestellen dienen aan de eisen van een scheider te 
voldoen: in uitgeschakelde toestand moet e~n betrouwbare scheiding tot stand zijn gebracht (lang niet 
alle schakelaars voldoen hieraan). De scheiding zelf mag eventueel stroomloos plaatsvinden. Ook moet 
duidelijk zichtbaar zijn dat de stroomketen is gescheiden. Bij laagspanning kunnen scheiders bestaan uit 
verwijderbare strippen, smeltpatronen of lastscheiders. Voor lastschakelaars wordt de gebruikscategorie 
aangegeven met de betreffende AC-klasse; in tabel 3.2 zijn enkele klassen aangegeven. 

gebruiks- voorbeelden van gebruik Schakelaarbelasting 
categorie 

continu af en toe Cos 
gebruik gebruik <I> 

insch uitsch insch uitsc 
h 

AC20 Overwegend stroomloos in- en uitschakelen - - - - -

AC1 Zwak inductieve belasting In In 1,5 In 1,5 In 0,95 

AC2 Aanlopen van motoren zonder omkeren 2,5 In In 4 In 4 In 0,65 

AC22 In- en uitschakelen van inductieve belastingen 3In 3In 0,65 

AC3 Direct inschakelen van 
kooiankermotoren, uit- In# 100 A. 6 In In 10 In 8 In 0,35 
schakelen tijdens draaien In >100 A. 8 In 6 In 0,35 

AC23 Schakelen van 
sterk inductieve In# 100 A 10 In 8 In 0,35 
belastingen In> 100 A. 8 In 6 In 0,35 

AC4 Direct inschakelen van kooi-
ankermotoren, tipschakeling 
tegenstroornremmen, omkeren In# 100 A. 6 In 6 In 12 In 10 In 0,35 
draairichting In> 100 A. 10 In 8 In 0,35 

AC 11 Stuurschakelaars voor het schakelen van mag- 10 In In 10 In 10 In 0,70 
neetschakelaars, ventielen, hefmagneten, e.d. 

Tabel3.2 Gebruikerscategorieën voor lastschakelaars (IEC 157 en VDE 660) . 

Lastschakelaars en lastscheiders 
Van lastschakelaars wordt vereist dat deze stroomketens ook bij een normale stroombelasting in- en uit 
kunnen schakelen. Als dan tevens een scheiding moet kunnen worden aangebracht, spreekt men van 
lastscheiders. Aan lastschakelaars kunnen bijzondere eisen worden gesteld, vooral bij het inschakelen 
van bepaalde belastingen, zoals: 
*Motoren 

Bij het direct inschakelen van motoren, stroomt er na het afvallen van de inschakelstroom, een 
stationaire aanloopstroom van 4 à 8 In die wel 10 sec kan duren. Dit stelt hoge eisen aan de lasvrijheid 
van schakelaars. 

* Condensatoren 
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Bij het inschakelen van condensatoren (bijvoorbeeld voor cos ~-compensatie) worden deze na een 
opslingering opgeladen op hun stationaire waarde. Hierbij kunnen frequenties van enkele kHz en zeer 
hoge stroompieken optreden, met lasgevaar. 

* Elektroverwarming 
Bij het in bedrijf stellen van ovens en klimaatinstallaties die weerstandsdraad bevatten, kunnen 
aanzienlijke inschakelstromen optreden (waarom?). 

* Verlichtingsinstallaties 
Ook in verlichtingsinstallaties kunnen schakelaars grote inschakelstromen van 2 - 20 In te verduren 
krijgen, afhankelijk van de lampsoort en de cos ~-correctie. 

* Laagspanningstransformatoren 
Lastrafo's worden secundair zeer vaak achter elkaar kortgesloten, waardoor de schakelaars aan de 
primaire zijde belast worden met snel op elkaar volgende stroomstoten (piekwaarde 15-20 In). 

Het is niet verwonderlijk dat voor lastschakelaars die bijvoorbeeld geschikt zijn voor AC 22 bedrijf, een 
zware 'derating' moet worden toegepast voor AC 23 bedrijf. Het is een kwestie van bedrijfsfilosofie of 
in plaats van lastschakelaar/smeltveiligheidcombinaties, gekozen wordt voor goedkoper wordende 
vermogensschakelaars die dan tevens als lastschakelaar worden gebruikt. 

Contactors 
Vaak is het voor de normale bedrijfsvoering van een installatie noodzakelijk dat er veelvuldig moet 
worden geschakeld en dat dit bovendien centraal kan worden geregeld. Hiervoor worden contactors 
gebruikt. Dit zijn (mechanische) lastschakelaars die met een elektromagneet (dus niet met de hand) 
worden bekrachtigd vanuit een rustpositie. Men onderscheidt openers en sluiters, het "Normaal Open"
type kan automatisch functioneren als nulspanningsbeveiliging. 
Contactors dienen vooral voor het veelvuldig schakelen van motoren en vormen daardoor de meest 
toegepaste schakeltoestellen in de industrie. De schakelfrequentie kan variëren van 10 tot 1000 keer per 
uur. De inschakelduur kan zo kort zijn dat een motor reeds tijdens het aanlopen wordt afgeschakeld. 
Omdat inschakelstromen veel hoger zijn dan de nominale waarden, zijn deze ook bepalend voor het 
vereiste uitschakelvermogen. Bij contactors onderscheidt men gebruikscategorieën daarom naar zwaarte 
van het schakelvermogen (zie Tabel3.2 volgens IEC 157 en VDE 660). Van de meest relevante categorie 
AC 3 wordt geëist dat een stroom van 6 In kan worden ingeschakeld, terwijl de uitschakel-eis beperkt 
blijft tot 1 In. De bluskamer bestaat hier gewoonlijk uit een beperkt aantal blusplaten, omdat in de 
categorie AC3 weinig eisen aan het onderbrekingsvermogen worden gesteld. 

Figuur 3.22 Cantactor voor veelvuldige lichte schakel-opgaven. 

Deze kleine industriecontactors (Figuur 3.22) worden gekenmerkt door een dubbel onderbrekende 
contactbrug die met een elektromagneet kan worden verplaatst. Bij ingeschakelde toestand moet de 
magneet zowel een terugstelveer als een contactkrachtveer overwinnen. Anders dan bij 
vermogensschakelaars is de contactkracht relatief laag. Hierdoor is het bij grote doorgaande 
kortsluitstromen onvermijdelijk dat de contacten losslaan en vervolgens vast lassen door de optredende 
boogontlading. Om deze reden en vanwege het meestal beperkte schakelvermogen, dienen bij contactors 
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smeltveiligheden of motorbeveiligingsschakelaars in serie te worden opgenomen, al kan ook hiermee het 
vastlassen zelden vermeden worden. 

Van contactors voor gebruikscategorie AC4 wordt geëist dat stromen tot 6 In veelvuldig kunnen worden 
in- en uitgeschakeld. Men spreekt van "tippen" om een motor kleine bewegingen te laten uitvoeren, 
waarbij de motor nog tijdens het aanlopen wordt afgeschakeld. Zelfs een geblokkeerde motor kan 
worden afgeschakeld. Dergelijk zware contactors hebben daarom meestal een enkelvoudige 
contactscheiding om de benodigde schakelarbeid en de warmteproduktie te beperken. Ze zijn net als 
vermogensschakelaars voorzien van boogkamers, soms met een nauwe spleet tussen isolatiewanden. In 
deze gebruikscategorie vormt de vacuümcontactor een aantrekkelijk alternatief door de ruimtebesparing 
(bij 3 kV en hoger worden vacuumcontactors veel algemener toegepast). 

Motorbeveiligingsschakelaars ( motordirectstarters) 
Motorbeveiligingsschakelaars (Figuur 3.23) zijn handbediende schakelaars voor het niet veelvuldig 
in/uitschakelen van kleine motoren (tot 10 kW, 3 f, 25 A) bij normaal bedrijf (AC 3). Ze zijn voorzien 
van een overbelastingsbeveiliging. Hoewel elektronische motorbeveiligingen al gedurende lange tijd 
worden toegepast, zijn beveiligingen volgens het bimetaal-principe nog steeds het meest toegepast 
wegens de prijs. Soms is er eveneens een magnetische snelontgrendeling aanwezig. 
Motorbeveiligingsschakelaars vormen de overgang tussen zware contactors en vermogensschakelaars, 
waarvan ze (nog) verschillen door het geringere uitschakelvermogen. Daarom wordt er soms alsnog een 
patroon mee in serie gezet. Motorbeveiligingsschakelaars vormen in toenemende mate een alternatief 
voor contactor/relais/smeltveiligheid-combinaties. De contactor wordt dan enkel gebruikt voor besturing. 
Motorbeveiligingsschakelaars zijn door hun afmetingen geschikt voor inbouw in verdeelkasten, maar 
kunnen ook voor universele opbouw worden gebruikt. 

Figuur 3.23 Motorbeveiligings-schakelaar. 

3.4.2. Vermogensschakelaars 
Bij het ontwerp van een elektrische installatie dient men er rekening mee te houden dat overstromen 
kunnen optreden. Onder een overstroom verstaat men elke stroom die groter is dan de toelaatbare stroom 
(bepaald door de belastbaarheidscurve als functie van de tijd) voor een installatie. Men kan hierbij 
onderscheid maken tussen overstromen door kortsluiting en door overbelasting. Terwijl bij kortsluiting 
sprake is van een calamiteit, hoeft dit bij overbelasting niet het geval te zijn. Om de duur en liefst ook de 
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grootte van beide overstromen te beperken binnen beheersbare grenzen, worden naast lastschakelaars 
ook vermogensschakelaars opgenomen in de installatie. 
Bij vermogensschakelaars zijn aparte voorzieningen getroffen om te reageren op overbelasting ( < 8 In) en 
kortsluiting (> 4 In). Vermogensschakelaars zijn minder geschikt voor het bedrijfsmatig in- en 
uitschakelen door de beperkte mechanische levensduur. In het volgende zal een beschrijvend overzicht 
van vermogensschakelaars in laagspanningsinstallaties worden gegeven; voor meer fundamentele 
informatie wordt verwezen naar het college 'Vermogensschakelaars'. 

Overstroom door overbelasting 
Overbelasting treedt op bij een te zware belasting van de stroomketen, zonder dat er sprake hoeft te zijn 
van een isolatie-defect. Dit kan bij normale bedrijfsvoering het geval zijn bij te klein gekozen 
kabeldoorsnedes, te laag gekozen gelijktijdigheidsfactoren of onverwacht lange aanloopstromen. Kabels 
en motorwikkelingen raken oververhit en verkorten de levensduur van de isolatie. Door langdurige 
overbelasting kan uiteindelijk kortsluiting ontstaan. 

Overstroom door geleidingbelemmering 
In situaties met locale geleidingbelemmering kan plaatselijke oververhitting aanleiding geven tot 
calamiteiten. Hierbij wordt gedacht aan: 

- onvolledige geleiderbreuk, 
- vervuilde contactovergangen, 
- te lage contactdruk in schakelaars of verbindingen. 

Overstroom door kortsluiting 
Kortsluiting treedt op door een isolatiedefect tussen bedrijfsmatig onder spanning staande delen van een 
installatie, of door een foute schakelmanipulatie. 
Kortsluitingen zijn om meerdere redenen gevaarlijk: 
- oververhitting/ontbranding van geleiders, 
- ontoelaatbare krachten tussen de geleiders, 
- optredende lichtbogen, 
- aanraakgevaar, of brandgevaar door te grote lekstromen. 

De grootst mogelijke (ideële of prospectieve) kortsluitstroom in een circuit is bepalend voor de vereiste 
dynamische kortsluitvastheid, de thermische belastbaarheid en het schakelvermogen van een installatie. 
De kleinst mogelijke kortsluitstroom in een circuit is bepalend voor de vereiste aanspreektijd van 
beveiligingstoestellen, ter beveiliging van mens en materiaal. In principe kan de kleinst mogelijke 
kortsluitstroom best groter zijn dan de mogelijke overbelastingsstromen, bijvoorbeeld bij zeer lange 
kabels. 

Opbouw van vermogensschakelaars 
Bij laagspanning werken vermogensschakelaars met lucht als schakelmedium. De contactconfiguraties 
moeten in gesloten positie in staat zijn om de kortsluitstroom een tijd te voeren (door hoge contactkracht, 
verzilverde contacten). Anderzijds moeten de contacten bestand zijn tegen stroomsterke lichtbogen 
zowel tijdens in- als uitschakelen (daarom AgNi of AgC als contactmateriaal, soms afzonderlijke hoofd
en afbrandcontacten). Behalve contactconfiguraties die gericht zijn op verliesloze stroomvoering en 
bestendigheid tegen kortdurige boogbelasting, bevat een laagspanningsvermogens-schakelaar ook een 
boogblusinrichting, in de vorm van deionisatieplaatjes. 

Uitschakelkarakteristieken 
Bij een geconstateerde overbelasting kan een uitschakelprocedure worden gestart door het ontgrendelen 
(direct of via een relais) van een vooraf gespannen uitschakelveer. De ontgrendeling kan worden 
geactiveerd via een traag werkend bimetaal of een elektronische simulatie hiervan. Voor beveiliging 
tegen overbelasting zijn de aanspreekwaarden bij 1 à 2 uur bepalend. Men onderscheidt hierbij de kleine 
teststroom I1 (waarbeneden zeker niet mag worden uitgeschakeld) en de grote teststroom I2, waarboven 
zeker wel moet worden uitgeschakeld. Deze grote teststroom I2 wordt uitgedrukt met een factor k t.o.v. 
de nominale stroom In bij smeltpatronen en niet-instelbare schakelaars, of t.o.v. de instelstroom IE bij 
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instelbare schakelaars. Tabel 3.3 geeft typische waarden voor diverse beveiligingstoestellen tegen 
overbelasting. 

Beveiligingstoestel Kt= ltlln kz = lzlln of lz/IE Norm 

Smeltveiligheid 1.25 1.6 IEC 269 
16 <In~ 400 A 

installatie-automaat 1.13 1.45 IEC 898 
In~ 63 A (BCD) 

motorbeveiligings- 1.05 1.2 IEC 947 
schakelaar 

compactschakelaar en ACB 1.05 1.3 IEC 947 

Tabel 3.3 Grote teststromen ! 2 voor beveiligingstoestellen. 

In de uitschakelkarakteristiek (zie Figuur 3.24) wordt de voor ontgrendeling benodigde tijd weergegeven 
als functie van de relatieve instelstroom IE. Hiermee wordt het bereik bepaald van de stroom waarbij 
ontgrendeling aanspreekt binnen 1 à 2 uur (bijvoorbeeld tussen 1.05 en 1.20 IE als nontrip- en 
tripstromen). Helaas worden de begrippen nominale en instelstroom door elkaar gebruikt. 
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Figuur 3.24 Uitschakel-karakteristiek van een vermogensschakelaar. 

Bij kortsluiting moet de ontgrendeling binnen zeer korte tijd worden vervuld door slagankers. Hierbij 
wordt de ontgrendelpal verplaatst door een elektromagneet, die door de kortsluitstroom zelf bekrachtigd 
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wordt. In de uitschakelkarakteristiek van Figuur 3.24 zijn de aanspreektijden van de trage en de snelle 
ontgrendeling gecombineerd weergegeven als functie van de stroomsterkte. De ontgrendeling kan ook 
door externe relais plaatsvinden (bijv. bij aardfouten of onderspanningen van 70 à 35%), vaak met 
vertragingsmogelijkheid om niet op elke korte verstoring te reageren. 

Zowel de thermische als de elektromagnetische drempelstromen kunnen variabele instelwaarden hebben, 
terwijl het slaganker voorzien kan zijn van een vertraging om de selectiviteit te bevorderen. Bij 
automaten met grote nominale stromen wordt het slaganker soms rechtstreeks gebruikt voor de 
contactscheiding, om hogere contactsnelheden te bereiken. Ook wordt dan wel gebruik gemaakt van de 
afstotende werking van contactstukken. 

Boogprocessen in vermogensschakelaars 
Na de contactscheiding ontstaat tussen de contacten een boogontlading. Onder invloed van het 
magneetveld, dat door de runnerstroom zelf wordt opgewekt, zal de boog naar een bluskamer worden 
gedreven (zie Figuur 3.25). 

0 
ol: 0~0 
0 

0 

0 vast contact 

beweegbaar conta...._ __ ~ 

slaganke 
'---~ 

contact-scheldlnïsmechanlsme 

Figuur 3.25 Schematisch verloop van de boogperiode. 
1: gesloten contacten voor de contactscheiding 3: boog in de bluskamer tot stroomnuldoorgang 
2: boogbeweging tot moment van kamerintrede 4: geslaagde onderbreking. 

In de bluskamer wordt de boogontlading gekoeld en vaak opgedeeld tussen een groot aantal metalen 
plaatjes. Door het verlengen, opdelen en koelen van de boogontlading wordt in toenemende mate 
vermogen onttrokken uit de boogontlading. Uit de vermogensbalans: ui= p + dq/dt, (met boogspanning 
u, stroom i, koelend vermogenpen (lage) inwendige boogenergie q) volgt dat de boogspanning dan ook 
toeneemt. In een inductief circuit kan de boogspanning hoger worden dan de netspanning, waardoor de 
stroom snel naar nul wordt gedwongen volgens de circuit-vergelijking Uvoeding = uboog + L di/dt. Er is 
sprake van stroombegrenzing. 

Vraag: Waarom is stroombegrenzing in een resistief circuit eenvoudiger te realiseren dan in een 
inductief circuit? Waarom kan de boogspanning dan niet boven de voedende spanning komen? 

In Figuur 3.26 wordt het stroomverloop vergeleken voor situaties met en zonder maatregelen ter 
verhoging van de boogspanning. Hierdoor wordt ook geïllustreerd waarom men spreekt over 
nulpuntsblussers en stroombegrenzers. Bij schakelaars (voor zeer hoge nominale stromen) waarbij de 
contactscheiding pas plaats vindt na tientallen ms, is de stroombegrenzende actie enkel van invloed op 
het functioneren van de schakelaar zelf en mag eigenlijk niet van een stroombegrenzende schakelaar 
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worden gesproken. Bij het vergelijken van het afschakelvermogen van schakelaars, moet men bedenken 
dat IEC 947 meerdere specificaties onderscheidt voor maximale stroomsterkte: 

L:u: ultimate breaking capacity 
les: ... % L:u service breaking capacity 
L:w: shorttime withstand current (bijv 15 kA- Is) . 
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Figuur 3.26 Stroom en spanningsverloop bij: 
a) nulpuntsblusser 
b) stroombegrenzer. 
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Bij laagspanningsvermogensschakelaars kunnen een aantal categorieën worden onderscheiden, bepaald 
door hun nominale stromen (Figuur 3.27). 

Figuur 3.27 Verzameling installatie-automaten, compactschakelaars en luchtschakelaars. 
Installatie-automaat oftewel Miniature Circuit Breaker (MCB) 
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met In= 4 - 63 A en Ik= 1.5 - 35 kA, Un = 230 - 400 V wordt toegepast voor de beveiliging van geleiders 
en apparaten. Installatie-automaten worden vaak gecombineerd tot aardlekschakelaars. Ze hebben de 
smeltpatronen deels verdrongen in de utiliteitsbouw. MCB's hebben lichte mechanische onderdelen en 
zijn meestal enkelpolig (of 1 p + n) schakelend en stroombegrenzend. Vastgelegd volgens IEC 898 ligt 
de lage (thermische) aanspreekdrempel relatief ver af van de nominale stroom en heeft deze een brede 
tolerantie Ont = 1.13 In en I1 = 1.45 In). Er bestaan diverse typen die verschillen door hun vaste 
instellingen van het magnetische maximaal. Zo staat B voor leidingbeveiliging, C voor kleine apparaten 
en D voor motoren, Z voor beveiliging van vermogenselektronica, K voor trafo's, hoge druklampen en 
motoren met grote inschakelstromen. Bij installatie-automaten onderscheidt men ook diverse klassen, 
bepaald door de maximale doorlaatwaarde voor Jedt. 

Compactschakelaar of Moulded Case Circuit Breaker (MCCB) 
is geschikt voor leidingbeveiliging bij grotere nominale stromen On = 63 - 1000 A) en hebben variabele 
instelmogelijkheden van het thermische en magnetische tripsysteem, soms ook nog met een variabele 
tijdvertraging. Bovendien zijn de beveiligingsfuncties vaak samengebracht in een uitwisselbaar blok. 
Veel uitvoeringen zijn weliswaar stroombegrenzend tijdens de boogperiode, maar decontactscheiding 
vindt pas plaats na 10 - 20 ms, soms nog bewust vertraagd om een tijdselectiviteit te bereiken. De 
bovengrens van de nominale stroom wordt vaak veroorzaakt door de slechte warmteafvoer wegens de 
compacte bouw. 

Luchtschakelaar of Air Circuit Breaker (ACB) 
vormt de "zwaarste" schakelaar bij laagspanning. Ze zijn geschikt voor In = 630 - 6300 A en kennen 
variabele instellingen voor de thermische en magnetische ontgrendeling en de tijdvertraging van het 
magnetische tripsysteem, optioneel zijn ook nulspanningsbeveiliging en aardlekbeveiliging. Het 
merendeel van de schakelaars is enkel stroombegrenzend tijdens de boogperiode. Een verschilpunt met 
compactschakelaars vormt de open bouwwijze. De diverse onderdelen zoals contactstukken, 
ontgrendelinrichtingen en bluskamers zijn hier modulair opgebouwd. Hierdoor is onderhoud (zoals het 
vernieuwen van contacten) en een gedeeltelijke aanpassing (zoals zwaardere contacten) ook achteraf nog 
mogelijk. De minder compacte bouw maakt de schakelaar geschikt voor de hoogste nominale stromen. 

3.4.3 Smeltveiligheden 
Overstroombeveiliging bij laagspanning wordt . in belangrijke mate gerealiseerd door smeltpatronen. 
Naast economische motieven zijn hiervoor hêt superieure afschakelvermogen en de probleemloze 
selectiviteit als argumenten aan te voeren. 

Opbouw en werking 
Het hart van een smeltpatroon wordt gevormd door een dunne draad of strip van zilver of koper, als 
smeltgeleider. Deze smeltgeleider is meestal omgeven door kwartszand en opgesloten in een porceleinen 
behuizing. 
Bij een ongewenste overstroomsituatie smelt de geleider na een bepaalde aanspreektijd, waarna een boog 
wordt ingeleid, die oplengt ten koste van geleidermateriaaL Tijdens de boogperiode kan de boogspanning 
veel hoger worden dan de voedende spanning. In deze situaties treedt weer stroombegrenzing op, net als 
bij schakelaars (Figuur 3.26). 
Om de materiaal afbrand geleidelijk te doen plaatsvinden vanuit gedefinieerde posities zijn vaak 
vernauwingen aangebracht in de geleider. Dit biedt ook de mogelijkheid om de aanspreektijd bij grote 
stromen te kunnen variëren zonder de nominale stroomvoering al te zeer aan te tasten. 
Bij kleinere overstromen is de aanspreektijd veel groter omdat de geleiderverwarming verre van 
adiabatisch is. Om de aanspreektijd in dit gebied te verkorten, wordt wel een tindruppel op de 
smeltgeleider aangebracht. Het tin zal geen stroom voeren wegens de grotere specifieke weerstand, maar 
wel eerder smelten dan de drager. Vervolgens diffundeert het zilver in het gesmolten tin, hetgeen een 
weerstandsverhogend effect heeft op de geleider, waardoor deze eerder zal doorsmelten dan het geval 
zou zijn geweest zonder de toevoeging van tin. 

Uitvoeringsvormen 



Laagspanningsinstallaties 3.29 

contactmes 

Figuur 3.28 Doorsnede mespatroon. 

Smeltveiligheden bestaan in principe allemaal uit een dunne strip of draad van zilver of koper, in een 
keramische behuizing gevuld met zand. Toch bestaat er weinig uniformiteit in de uitvoeringsvorm, 
hetgeen uitwisselbaarheid bemoeilijkt. In Nederland is de keuze van smeltveiligheden voor laagspanning 
gebaseerd op de Duitse normalisatie (DIN 57636). Binnen de industrie ziet men voornamelijk 
mespatronen volgens het NH (NiederspannungsHochleistung) systeem, zoals in Figuur 3.28 te zien. 
Door de mesconstructie en een houder met parallelle stroombanen wordt tijdens het voeren van 
kortsluitstromen een zeer hoge contactkracht bereikt. (Men spreekt dan van kortsluitvaste 
patroonhouders). Mespatronen zijn verkrijgbaar voor nominale stromen (6- 1000 A) en kortsluitstromen 
tot 200 kA. Wel is weinig aandacht besteed aan een mogelijk aanraakgevaar en het maken van 
kortsluitingen tijdens het wisselen van patronen; dit mag dan ook uitsluitend door deskundig personeel 
gebeuren. Er bestaan diverse bouwgroottes (NHOO tot 160 A, NH4a tot 1250 A). 

Voor de lagere nominale stromen (0.5- 200 A) zien we verder nog de bekende D-patronen, met volledige 
benaming DIAZED- (Dlametral Abgestufter Zweiteiliger EDison-Schraubstöpsel). Bij D-patronen is wel 
veel aandacht besteed aan geboden bescherming tijdens het verwisselen van patronen, omdat deze ook 
door ondeskundige personen mogen worden vervangen. Daarentegen zijn D-patronen in hun houders 
minder bestendig tegen doorgaande kortsluitstromen door hun schroefkopcontacten, ook is de 
aangebrachte contactdruk persoonsafuankelijk. Voor D-patronen onderscheidt men bouwgroottes Dil 
(maximaal 25 A) tot DN (maximaal 200 A): Voor compacte installaties ziet men steeds meer de kleine 
variant DO (neozed). 

Tijd-stroom-diagrammen 
De smelttijd van een patroon wordt gewoonlijk als functie van de stroom gepresenteerd in een tijd
stroom-diagram met logaritmische asverdelingen (Figuur 3.29). De smeltstroomcurve verloopt vanuit de 
kleinste aanspreekstroom asymptotisch naar de adiabatische curve in het bereik van de kortsluitstromen. 
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Figuur 3.29 Tijd-stroomkarakteristiek van een smeltpatroon. 

Het verloop van de curve wordt voomarnelijk bepaald door de warmteafvoer van de smeltgeleider. Voor 
stroomwaarden tot ongeveer 20 In vallen de smeltstroomcurven samen met de afschakeltijdstroom 
curven. Van de karakteristieken is vereist dat ze binnen een bepaalde spreidingsband liggen. In het lage 
stroombereik zijn twee stroomwaarden als maat voor de minimale smeltstroom van bijzonder belang: 
- De grootste niet-smeltstroom In r waarbij de patroon na een uur nog niet is aangesproken. 
- De kleinste wel-smeltstroom Ir waarbij de patroon binnen een uur zeker is aangesproken. 

Voor korte tijden (< 100 ms) is de effectieve stroomwaarde minder geschikt dan karakteristieke 
parameter, omdat de stroomvorm van grote invloed wordt. Daarom neemt men als alternatief Ji2dt als 
karakteristieke grootheid. Men spreekt over de "doorlaatintegraal" met verkorte notatie 12t. Onder 
adiabatische(= geen warmte-uitwisseling met omgeving) omstandigheden wordt dit een constante. 
Om toch een parameter met de dimensie van tijd te verkrijgen, werd vroeger (voor 1986) ft wel gedeeld 
door het kwadraat van de effectieve stroom. Deze parameter, nog veel voorkomend in 
fabrikantenspecificaties wordt/werd daarom de "virtuele tijd" tv genoemd: 

f /dt 
tv=--

2
-

J 

Doorlaatkromme van de stootkortsluitstroom 
Met de aanduiding 'kortsluitstroom' bedoelt men de effectieve waarde. De hierbij horende maximale 
momentane waarde, de stootkortsluitstroom, is veel hoger, minimaal een factor .Y2, maximaal een factor 
2.Y2, afhankelijk van cos~ en de inschakelhoek (zie hfdstk. 3.3.3). Door de stroombegrenzende werking 
van smeltveiligheden worden kortsluitstromen echter zo snel na het ontstaan afgeschakeld, dat de 
verwachtte stootkortsluitstroom niet meer op kaJ.l treden (Figuur 3.30). Meestal is de hoogst doorgelaten 
stroomwaarde 10 de stootkortsluitstroom ongeveer gelijk aan de waarde waarbij de smeltgeleider 
doorsmelt In dit geval kan de curve voor de doorlaatstroom eenvoudig worden afgeleid uit de 
smeltkarakteristiek 
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Figuur 3.30 Doorlaatstromen van een serie patronen. 

3.31 

De stroombegrenzende werking en het daarmee samenhangende zeer grote uitschakelvermogen (100 kA) 
maken smeltpatronen tot onontbeerlijke kortsluitstroombeveiligingen voor laagspanning. 

Classificatie laagspanningspatronen (uit IEC 60269) 
Laagspanningspatronen kunnen worden geclassificeerd aan de hand van hun toepassingsgebied: 
- hoofdletters voor het te beveiligen object 

G: algemene toepassing, M: motorbeveiliging, R: halfgeleiderbeveiliging 
- kleine letters voor het te beveiligen overstroomgebied 

a: alleen voor kortsluitingen, 
g: voor zowel kortsluitingen als overbelastingen. 

Zo geldt gG als de algemene 'volbereik'patroon als beveiliging voor geleiders, aM als 'deelbereik' patroon 
voor de kortsluitstroombeveiliging van motorcircuits. Nog steeds vindt men ook de oude aanduidingen I 
voor traag en 11 voor snel. Tabel 3.1 geeft een overzicht van gangbare types. 

tabel 3.4 Smeltveiligheden voor laagspanning 

Type bereik schakelvermogen Toepassing 

GG vol bereik geleiders (algemene bev) 
GM vol bereik motorcircuits 
AM deel bereik motorcircuits (kortsluiting) 
AR deel bereik halfgeleiders 
gN (USA) vol bereik geleiders (algemene bev) 
gD (USA) vol bereik algemeen, voor time delay 
gl (verouderd) vol bereik voor trage beveiliging 
gil (verouderd) vol bereik voor snelle beveiliging 

3.4.4. Beveiligingscombinaties van schakelaars en patronen 
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De smeltstroomcurve van een patroon kan worden vergeleken met de ontgrendelkarakteristiek van een 
schakelaar. Figuur 3.31 illustreert de betere geschiktheid van de schakelaar voor overbelastings
beveiliging, terwijl de patroon superieur is in het kortsluitstroombereik Hiervan kan worden gebruik 
gemaakt als één beveiligingstoestel ontoereikend is om het gehele stroombereik te beveiligen. 

Schakelaar met escorte patroon 
Als op de positie van een schakelaar een kortsluitstroom op kan treden die boven het uitschakelvermogen 
van de schakelaar ligt, dan is het gebruikelijk om .er een patroon voor te schakelen. Men spreekt dan van 
back-up- of escortepatronen die enkel bij grote kortsluitstromen in actie hoeven te komen, als andere 
beveiligingen tekort schieten. 
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1 1.31 .61N(I 8 ) 

1.051.2 

R.B.C. R.B.C. 
C.B. Fuse 

100 kA 
----t-1 

Figuur 3.31 Aanspreek karakteristieken van een patroon en een schakelaar 
(C.B.: circuit breaker, R.B.C. : rated breaking capacity). 

Patroon met contactor en overbelastingsrelais 
Bij deze combinatie (Figuur 3.32) uit MCC-centra maakt de regeling gebruik van een contactor voor het 

in/uit schakelen van motoren voor de normale bedrijfsvoering. Bij een overbelasting wordt de 
contactor dan geactiveerd door een bimetaalrelais. De kortsluitstroombeveiliging wordt overgenomen 
door een patroon. 
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Figuur 3.32 Combinatie van contactor, overbelastingsrelais en patroon. 
Hierbij moeten de functies van de diverse componenten zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd: 
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- de tijdstroomcurve van het relais moet zo traag zijn dat de motor kan aanlopen. 
- de patroon moet aanspreken bij stroomwaarden die het relais niet meer voeren kan (10 In,reiais). 

- de patroon moet aanspreken bij stroomwaarden die de contactor niet meer beheerst (10 In,contactor). 

Motorbeveiligingsschakelaar en een contactor 
Tegenwoordig wordt de combinatie van patroon en overbelastingsrelais in toenemende mate vervangen 
door een motorbeveiligingsschakelaar. Deze bevat dan zowel een bimetaal- als een snelontgrendeling. 
Voor de normale bedrijfsvoering wordt de contactor gebruikt. De motorbeveiligingsschakelaar zorgt 
voor de beveiliging. Alleen waar zeer hoge kortsluitstromen kunnen optreden wordt nog een patroon 
toegevoegd. 

3.4.5 Selectiviteit 
Bij een fout in een installatie is het gewenst, dat alleen de foutplaats en zo weinig mogelijk andere 
gedeelten worden afgeschakeld. Dit betekent dat de overstroombeveiligingen selectief moeten werken. In 
IEC-50 wordt Selectiviteit gedefinieerd als : the ability of a proteetion system to defect a fault within a 
specified zone of a network and to trip the approriate circuit breakers to clear this fault with a minimum 
disturbance to the rest of the network. 

Selectiviteit kan in meerdere vormen worden onderscheiden: 

Absolute selectiviteit 
Bij verzamelrails hebben de inkomende en afgaande vertakkingen verschillende bedrijfsstromen en dus 
ook verschillende geleiderdoorsneden. Ze worden dus ook beveiligd door patronen met verschillende 10 . 

Bij een storing voeren de patronen echter dezelfde stroom. In eerste instantie gedragen patronen zich 
selectief ten opzichte van elkaar, als hun smeltpatroonkarakteristieken elkaar niet snijden, of beter nog, 
als hun strooibanden op voldoende afstand van elkaar liggen (Zie Figuur 3.33). 

200A 

1,40------------ -

SOA SOA 100A 
0,03 - -------- - --- -

Ik= 1300A 

/ 

Figuur 3.33 Absolute selectiviteit tussen patronen in serie. 

In dit geval spreekt men van stroom-tijd-selectiviteit of absolute selectiviteit. Bij grote kortsluitstromen 
is deze voorwaarde niet meer voldoende. Selectiviteit is dan slechts gegarandeerd, als de 12t-waarde 
gedurende de smelttijd plus de boogtijd van de afgaande patroon kleiner is dan de 12t-waarde voor 
smelten van de voorgaande patroon. Bovendien moet men er rekening mee houden dat de selectiviteit 
verslechtert, als de voorgelegen beveiliging aanzienlijk is voorbelast door de normale bedrijfsstroom van 
andere afgaande groepen. 
In de praktijk bereikt men absolute selectiviteit tussen opvolgende smeltveiligheden door de nominale 
waarden een factor 1.6 te laten verschillen (door een waarde in de genormeerde reeks over te slaan). 

Absolute selectiviteit tussen smeltveiligheden en voorgaande schakelaars is alleen mogelijk als de 
nominale stroom van de schakelaar veel groter is (minstens factor 5) dan die van de patroon, als gevolg 
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van de magnetische ontgrendelingscurve. In de praktijk eist men wel voor selectiviteit dat de 
aanspreekkarakteristieken 50 - 100 ms afstand behouden. 

Stroom-selectiviteit 
Selectiviteit tussen schakelaars en voorgaande smeltveiligheden heeft per definitie een bovengrens, daar 
de smeltveiligheid uiteindelijk altijd sneller zal zijn. Selectiviteit kan dan alleen worden bereikt als de 
kortsluitstromen op de plaats van de beveiligingstoestellen veel van elkaar verschillen. Dit wordt stroom
selectiviteit genoemd. In kleine installaties met hoofdpatronen van 25 A of 35 A traag, zijn automaten 
bijvoorbeeld selectief tot stromen van circa 1 kA. Soms wordt stroomselectiviteit gewaarborgd door 
impedanties in de schakelaar zelf. In industriële installaties wordt met het oog op selectiviteit wel voor 
trage mespatronen gekozen met een nominale stroomsterkte die 3 à 4 keer zo groot is als die van de 
afgaande automaten. 
Selectiviteit tussen 2 opvolgende onvertraagde schakelaars (zie Figuur 3.34) is mogelijk als de 
schakelaar met de laagste nominale stroom voorzien is van een sneller uitschakelmechanisme, 
bijvoorbeeld gebaseerd op afstotende werking van contacten. Men spreekt dan ook van stroom
selectiviteit, omdat deze gewaarborgd wordt door staffeling (opeenvolgend in grootte) van tripstromen 
( aanspreekwaarden) . 
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Figuur 3.34 Stroom-selectiviteit tussen schakelaars in serie. 
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Als de kortsluitstroom op de schakelaarposities maar weinig verschilt, dan is de selectiviteit enkel te 
bereiken door middel van vertraagde tripsystemen van voorgaande schakelaars. Het aanspreken van dit 
tripsysteem wordt dan vertraagd (orde 0.1 s), totdat de afgaande schakelaar de kortsluitstroom met 
zekerheid heeft afgeschakeld. In dit geval spreekt men over tijd-selectiviteit (Figuur 3.35). 
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Figuur 3.35 Tijd-selectiviteit tussen schakelaars in serie. 
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Wel moet dan worden geaccepteerd dat een vrijbrandende boog bij een sluiting achter Q2 gedurende 
meer dan 0.1 songestoord kan voortduren. Om de kortsluitbelasting van de meest-voorgaande schakelaar 
bij een volle kortsluiting te verminderen, wordt deze behalve van het kortvertraagde, ook nog van een 
onvertraagd tripsysteem voorzien. Dan moet de tripstroom van dit laatstgenoemde systeem wel zo hoog 
worden gekozen dat dit alleen bij volle kortsluitstroom aanspreekt en de selectiviteit niet verstoort. 
Selectiviteit tussen smeltveiligheden en voorgaande schakelaars bereikt men door een staffeltijd van 
minstens 100 ms te kiezen. Dergelijke waarden zijn ook gebruikelijk om selectiviteit tussen 
hoogspanningspatronen en laagspanningsschakelaars te realiseren. 

Selectiviteit en onderspanningsbeveiliging 
Tijdens kortsluitingen kan er niet alleen directe schade veroorzaakt worden door thermische en 
dynamische processen, ook kunnen er indirect problemen ontstaan door de spanningsdalingen, die 
immers samengaan met sluitingen. Zo kunnen motoren schade oplopen bij een aanhoudende· 
onderspanning. Ook kan een gelijktijdige wederinschakeling van meerdere motoren na een spanningsval 
ongewenst zijn. Daarom zijn er dan onderspanningsbeveiligingen in een net opgenomen die 
afschakelbevelen geven bij spanningsdalingen naar 70 à 35%. Om nu te vermijden dat een beveiliging in 
een ongestoorde tak onnodig aanspreekt bij een fout in een gestoorde tak, moet er een vertraging op het 
tripsysteem worden aangebracht. De bovengrens van deze vertraging wordt bepaald door de toegestane 
duur van de spanningsdaling, terwijl de ondergrens mede bepaald wordt door selectiviteitsmaatregelen. 
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Reliable Proteetion of Electranies Against 
Lightning: Some Practical Applications 

P. C. T. van der Laan, Member, IEEE, and A. P. J. van Deursen 

Abstract-The classical lightning conductor, which must pre
vent fire, has to have a sufficiently small resistance. An analogous 
condition can be formulated for the new challenge: the proteetion 
of sensitive electronics against lightning. In this case, the so-called 
transfer impedance, which gives interference voltages across a 
sensitive input per ampere lightning current, must be made small. 
The arguments for this approach are described in this paper. 
A theoretical description is available and practical experience 
bas been built up over the years, also in high-voltage (HV) re
search and in power engineering measurements in the field. This 
approach was used to greatly improve the lightning proteetion 
of several installations: a marine radio station, the peripheral 
equipment of a nuclear power plant, and an electrooie siren for 
a nationwide public warning system. Detailed investigations were 
requested by our contract partners, logether with suggestions for 
economically acceptable improvements that could be carried out 
in reasonable time. Later, the correctness of the renovations had 
to be demonstrated. In the validation measurements, we injected 
currents into the instanation or into relevant parts thereof. The 
current waveform was chosen fast enough so that inductive effects 
determined the current distribution. At present, lightning position 
and tracking system (LPATS) data on lightning strikes near the 
marine radio station and the nuclear power plant are available to 
verify the effectiveness of the protection. After our improvements 
no more damage was reported. 

Index Terms-Cabling, electromagnetic compatibility, ground
ing, lightning, reliability. 

I. INTRODUCTION 

A. Re/iable Proteetion Against Erratic Lightning 

1 s TATISTICS on lightning are based on observations on 
lightning strikes over long periods; the mod~rn methods of 

lightning registration are extremely useful for these statistics. 
Even then we can only specify a probability for a lightning 
strike; a probability that is usually small per object and per 
year. The consequences of a strike can, however, be dramatic 
and this, coupled to the erratic nature of lightning, can easily 
reinforce our feeling of being helpless against the forces of 
nature. . J 

Naturally; we have. to accept the uncertainty of whether 
and where lightning will strike; but our task of limiting the 
damage after a strike should not be a gambling process. Just 
as we know how to proteet buildings against lightning-caused 
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fire, we also have the means to proteet electronics against 
Îightning-caused inteÎference or damage. 

B. Proteetion Against Fire 

As is well known, the principle of the classica! lightning 
conductor is to divert the lightning current away from the 
vulnerable object via an alternative metal path. In that manner, 
the current cannot heat up a combustible roof or any other 
building materiaL The lightning conductor should 

-not interrupt the lightning current; 
--offer the current a path of sufficiently small resistance to 

"Mother Earth." 

Sufficiently small means that not only the protected ob
ject, but also the lightning conductor are never heated to 
dangerously high temperatures. 

C. Proteetion of Electronics-An Analogous Principle 

Also, in this case, we search for an alternative metal path 
for the lightning current. There are now two criteria. 

-As above, the lightning conductor should have a suffi
ciently low resistance. 

- The layout of the conductor should guarantee that also 
for large currents the interterenee voltages at the inputs of 
electrooie equipment remain low. For each critica! input 
we determine the ratio of interterenee voltage to lightning 
current; this ratio, which should be quite small, is called 
the transfer impedance Zt 

Zt = Vinterf./ f1ightning · 

Note that this description emphasizes currents and current 
paths and not voltages or potentials. The only important 
voltages are the interterenee voltages at the inputs of electrooie 
equipment. A definition of grounding along the same line was 
published earlier [1]. This definition, which can beseen as an 
extension of an earlier definition by Ott [2], is as follows: 

-grounding provides a set of interconnected paths for 
currents designed to have a low transfer impedance Zt 
in order to keep the interterenee voltages at the inputs of 
sensitive equipment low. 

More details on this approach are given in Section 11. 

D. Numerous Dangers for Electranies 

lt turns out that in practice, especially the high-frequency 
(HF) disturbances are dangerous for electronics. The HF 
disturbances result from highly nonlinear discharges: 

0018-9375/98$10.00 © 1998 IEEE 
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• the direct strike itself; 
• initiatory upward discharges that do not lead to a direct 

strike; 
• nearby lightning strikes that induce currents in roetal 

conductors or "antennas" such as structural steel and 
cabling; 

• "secondary" sparking caused by high induced voltages 
across an insulation in, for instance, an isolation trans
farmer or at the "interruption" of a ground loop or a 
sharp bend in a down conductor. 

The dangerous interference voltages' at the input of eleè
tronics are aften induced by time-varying magnetic fluxes and 
are, therefore, proportional to di/ dt, the time derivative of 
the current I. The description of these inductive effects is 
complex because the magnetic fluxes are enclosed by the loops 
formed by the wiring. We are, so to speak, inside the thus
formed coil in which the electric field is nonconservative. 
This complicates a theoretica! description of the lightning 
current distribution and the associated voltages. In such a 
case, Maxwell's equations have to be used, in particular 
Faraday's induction law. Most engineers are more familiar 
with conservative E-fields such as those around resistors and 
capacitors and outside regions of strongly varying magnetic 
fluxes. Kirchhoffs voltage law, which states that the sum 
of voltages in a mesh is zero, is in fact a statement of the 
conservative nature of E fields. 

Fortunately, Kirchhoffs current law remains correct in 
full agreement with Maxwell's equations provided we take 
all currents; also those through parasitic capacitances-the 
displacement currents-into account. 

E. Modified Approach 

Good results can be obtained if we follow a middle road in 
between Maxwell and Kirchhoff in which the most important 
Maxwell-based corrections to circuit theory are taken into 
account. We concentrate on the lightning current and follow 
its path to the soil under the lightning cloud. Note that the 
current through the lightning channel and the displacement 
currents from cloud to ground always form a closed path. We 
also identify the current paths caused by nearby strikes and by 
secondary sparking and the paths for the currents induced in 
cables and roetal structures, which act as receiving antennas 
for nearby lightning strikes. 

A correct description of parasitic inductances tums out to be 
important for the disturbance currents in large scale circuits, 
even if the circuit is still small compared to the wavelength. 
Inductive voltages between two points close to each other, as 
across an input remain meaningful. Inductive voltages between 
two points far from each other, are not uniquely defined; 
we have to specify in detail along which path we determine 
JE· dl. The voltages accross the short di stances between input 
terminals remain meaningfull and are also relevant because 
precisely these voltages are responsible for interference in or 
even damage to the equipment. 

The emphasis on currents and on voltages on inputs only 
can be nicely combined in terros of the transfer impedance 
Zt defined above. Reducing the transfer impedance leads in 

A 0 

Fig. 1. Two parallel leads transport a signa! from souree Vs to a 
high-impedance load Ze. In actdition to the DM current - Idm· a 
common-mode current Icm may flow over the lower lead. The current 
Icm causes a flux between the parallel leads, which corresponds to a mutual 
inductance part of the transfer impedance Zt of typically 400 nH!m. An 
interference voltage equal to Zt · Icm shows up across the load Ze. 

our experience, also in research for many third parties, to an 
effective solution. Summarizing we follow in our approach 
the following steps. • 

-Only the interference voltages at the inputs of electroni~ 
equipment are important. The term input should be taken 
in a braad sense: signa! input but also signa! output or 
power input, any port where interference could enter. 

-We identify the path along which the disturbance current 
flows. We then strongly reduce the transfer impedance 
of that path to the sensitive inputs. We can do that by: 
I) modifying the current distribution, for example, by 
installing more parallel conductors and 2) modifying the 
shape of the conductors; a tube or a conduit has a low 
Z1 for cables inside that tube or conduit The interference 
voltages at the end of these cables remain low. In practice, 
Z1 may be reduced to arbitrarily low values. (We discuss 
this in more detail in Section V.) 

-In determining the interference voltages we apply Fara
day's induction law to a properly chosen closed contour 

E · dl = -- B · dS = -- (1) f a fj a<I> 
öt öt • 

in which <I> is the magnetic flux enclosed by the contou". 

Il. TRANSFER IMPEDANCE APPROACH 

A. Differential and Common-Mode Circuits 

In our search for the path foliowed by the disturbance cur
rents we should make a clear distinction between two circuits 
(Fig. 1). In the circuit for the intended signa!, the compact 
differential mode (DM) loop ABCD, circulates the cument 
Idm; the relevant voltage V appears across the terminals of 
the load Z1. In the other circuit, the common mode (CM) loop 
BCFE, flows the disturbance current Icm· In this picture, Icm 
may be the lightning current itself or may be considered a 
part thereof, or may be induced by the lightning current (Il 
in Fig. 1). 

In Fig. 1, the signa! circuit consists of two parallel leads: 
Icm flows through the lower lead BC. We apply (1) to the 
contour ABCD: through the souree V8 , the signa! lead, tlJII 
Ioad Z1, and back through the grounded lead. In this cas81 
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Fig. 2. A coaxial conductor reptaces the return lead BC in Fig. I. ~his 
reduces Zt drastically since the magnetic field H of Icm causes only httle 
flux inside the signa! circuit. At both ends, the shields may be conneeled by 
a short single lead (pigtail PT). The contribution of a PT to Zt may be larger 
than that of the cable. 

we consider a high-impedance load Zt such that Idm is nearly 
zero. A flux <I> appears in the signa! circuit due to the magnetic 
field H caused by the current Icm· Integrating the H field 
lcm/21fT over the area enclosed by contour one finds 

fJ Il s 
<I> = fLo H · dS = fLo- ln -

21r a 
(2) 

with l the length of the cable, S the separation of the two leads, 
and a the radius of each lead. This flux can also be expressed 
as a mutual induction M = <I>/ I cm between CM and DM 
loops. The contour integral f E ·dl has four contributions: 1) 
I cm. Rsc along BC due to the resistance Rsc of the grounded 
return lead; 2) -V over the load Zt; 3) zero over the lead CD 
since Idm is negligible; and 4) Vs over the source, which we 
may set to zero here. With Faraday's law, (2) results in the 
transfer impedance Zt = Rsc + jwM. The mutual inductance 
M is about 400 nH/m fora typical two-lead power cord. 

When the single return lead is replaced by a coaxial cylinder 
around the signa! lead (Fig. 2), the Icm is evenly distributed 

) around the signa! lead AD. The magnetic field due to Icm 
remains largely outside the shield and, thus, outside the signa! 
circuit. The flux enclosed by the signa! circuit and thereby also 
the M part of Zt is substantially reduced. The residual flux is 
caused by the coupling through the holes in a braided shield 
and by the "pigtails" at the ends of the coaxial shield. 

The behavior of the relevant Zt 's as function of frequency 
and possible aging effects on Zt can be investigated, preferably 
by measurements. The results with smaller injected currents 
can then be extrapolated to real lightning. Note that in the 
Zt description we can disregard all complicated voltages in 
the CM loop with the large magnetic flux variations due to 
lightning current proper. Naturally, these flux variations are 
important for the current distribution in the large system of 
lightning conductors. 

B. Proteelive Grounding Struetures 

To obtain a low transfer impedance we modify the grounded 
conductor, as already shown inSection IV. We can go one step 

1 

further and instaU an additional "grounding structure" (GS) 

parallel to the signa! cable. Such a GS, which in the IEC 1000-
5-2 document [3] is called a "parallel earthing conductor" 
(PEC) should carry much of the CM-current. The current 
which still fiows along the signa! cable is only a small fraction 
of I cm; in other words, the combination of GS and signa! cable 
has a much lower transfer impedance. 

At high frequencies the Zt of a GS in itself is mainly a 
mutual inductance M. To reduce M the shape of the GS is 
more important than the number of mm2 of the conductor. For 
instance, a single lead as GS parallel to a cable provides an 
M of about 400 nH/m. Even a coarsely woven steel armoring 
around the cable is much better: M is then between 1 and 10 
nH/m; a solid walled tube has an M of zero nH/m. For easy 
instaBation fiat plates [4] and cable conduits are better than 
tubes. Extensive calculations and measurements on conduits 
have been reported in [5] and [6]. In some installations already 
present, structural steel may be used as GS. To allow the 
GS to spontaneously take over the Icm• the GS must be 
grounded at both ends. A similar rationale has been foliowed 
by Montandon [7]. 

An important advantage of metal GS is the linear reduction 
of the Icm on the cable. A grounding system for lightning 
can then be tested by injecting smaller currents. The rise 
time of the test current should be sufficiently short to let the 
distribution be govemed by induction rather than by resistance. 
The behavior of the relevant Zt 's as function of frequency 
can be investigated, preferably also by measurements. The 
results with smaller injected currents can then be extrapolated 
to real lightning. Note that these tests are similar to the 
very useful Eersier [8] precompliance test for electromagnetic 
compatibility (EMC) immunity of equipment. 

C. Example of Proteetion Provided by 
Modifieation of the CabZing 

In order to demonstrate the effects of cabling and the 
benefits of the reduction of the transfer impedance, a study 
will be briefiy described that was carried out in a high-voltage 
(HV) substation. The results are very general and can also be 
applied in case of lightning protection. 

A circuit breaker (Fig. 3, CB) connects an HV transfarmer 
to the 150 kV bus bar. The first flash-over in the CB produces 
a steep front; multiple refiections in the HV system distort this 
front to an intense HF ringing wave (about 400kHz, 250 A). 
The loop for the HF primary current is the HV lead, the 
parasitic capacitance of the transfarmer and its metal housing; 
the current returns to the HV system through the earth. A 
temperature sensor was mounted at the top of the transfarmer 
at A. A 23-m-long multilead cable brought the temperature 
signa! to the control room (CR). The action of the CB resulted 
in an induction voltage of several kV between each lead (at 
D) and the nearby ground (C) in the CR. This overvoltage had 
caused problems. 

For most of the tests the primary interference current was 
generated by a discharge of a capacitor over the primary of 
a HF transfarmer (HFT); the secondary was connected to the 
HV lead. This souree produced reproducible disturbances of 
similar amplitude without the need of repeated CB action. 
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CB 
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HFT c lcm ---7 

Fig. 3. The ciosure of a 150-kV circuit breaker CB produces a steep front and a ringing wave in the HV system. A similar wave can also be generated 
by discharging a capacitor coupled via a HF transfarmer (HFT). The secondary loop (A-D ground at C ground at B-A) between the cable and ground 
couples with the loop for the primary current hr; a large voltage V appears between the end of the leads D and the local ground C in the control room. 
The voltage depends strongly on the contruction of the loop ABCD, as is shown in Fig. 4. 

~V 9 .5~1 0. 5~ 

(a) (b) 

(c) (d) 

Fig. 4. Voltages measured between the end D of a cable in the CR and the 
local ground C. At the end A (Fig. 3) the leads in the cable were temporarily 
shorted to the top of the transfarmer (see Fig. 3). The camman mode currents 
are indicated for the various parallel earthing conductors mounted between the 
transfarmer and C. The details about a) up to d) are given in the main text. 

All leads in the cable to the temperature sensor were 
temporarily shorted to the top of the transfarmer at A. An 
interference voltage of 2.3 kV [Fig. 4(a)] was measured in 
the CR, between the cable leads at D and the local ground 
C. This voltage is due to the mutual induction between the 
injection circuit (hr) and the circuit A-D-ground at C-ground 
at transformer. 

One of the leads in the cable was then connected to C; 
in other words "grounded" at both A and C [see Fig. 4(b)]. 
The common-mode current through the grounded lead was 
then 9.5 A. The transfer impedance of the "twin lead" cable 
resulted in a voltage of 600 V, a factor four reduction of the 
interference voltage. 

The coarsely woven steel armoring of the cable was then 
used as shield, which was also "grounded" at both ends 
A and C [Fig. 4(c)]. This lowered the interference voltage 
substantially again [Fig. 4(c)]. The lowering of the voltage is 
solely due to the reduction of the transfer impedance by the 
shield. The M part corresponds to about 0.02 J.LH/m. 

Finally, the cable (armoring still connected at A) was placed 
inside a steel (6 x 7 cm, 1-mm wall) conduit between the base 
B ofthe transfarmer and C in the control room [Fig. 4(d)]. The 
conduit was "grounded" at both ends to B and C. The resulting 
interference voltage was less than 1 V. By its shape, the 

conduit allows only a small magnetic flux between shield and 
the conduit bottom. The large size of the transfarmer housing 
ensured a low magnetic flux over the cable path between A 
and B. Note that the voltage between situation c) and d) scales 
proportionally with the current through the cable shield. 

The CM current increases when more metal is instalie 
as PEC. Nevertheless, the reduction of the overall transfe?
impedance easily overcomes the increase in current: the largest 
current is accompanied by the lowest interference voltage in 
the CR. 

III. CASE STUDIES 

A. Marine Short-Wave Radio Station 

A short-wave marine radio station close to the North Sea, 
had suffered loss of power because of a lightning strike. The 
most probable current path is indicated in Fig. 5. Lightning 
current from the tower passed through two large diameter 
steel tubes (St. Tubes) toward the deeply buried shielded room 
(Sh.R.). Part of the current passed via the power cable to the 
grounding electrode of the transfarmer (Tr) neutral point. The 
power filter (PF) mounted at the wall of the shielded room 
was equipped with vanstors rated fora nuclear electromagnetic 
pulse (EMP) rather than for a lightning EMP. The overloadinJI 
caused a thermal breakdown of a varistor, which, fortunatel~ 
protected the electronics inside the shielded room. However, 
auxiliary power from an extemal backup generator had to pass 
through the same filter that was now short circuited to ground 
by the faulty varistor. Aftera few hours, the battenes of the in
tema! uninterruptible power supply (UPS) were exhausted. As 
a first remedy, we recommended providing a conducting cur
rent path around the varistors. To this end, the 50-mm2 neutral 
was connected to the shielded room at a point close to the filter. 

For a more detailed study we injected a current into tem
porary guy wires to the top of the telecom tower. The current 
retumed through a grounding electrode at some distance of 
the shielded room (Sh.R.), which could be connected to the 
grounding system of the station. Typical waveshapes were 
damped sine waves of up to 8 kA, 2.2 kHz or about 1.5 kA at 
22 kHz. 1t tumed out that about 70% of the injected current 
flowed through the steel tubes. About 30% left the tubes over 
their length into the soil; 40% entered the side room (SR), 
30% left via the main grounding electrode (GC in Fig. 5), an. 
10% via all cables for the antennas and telephone. 11 
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Fig. 5. Original situation at the marine radio station. The transmitter room (Tr.R.) is at the base of a 60-m-high telecom tower. Signa! cables from the 
shielded room (Sh.R.) run through two large steel tubes. All other cables (power through a power filter PF, antenna's, PTT, and other communication) enter 
via the side room (SR). Power is normally supplied by a 10 kV-380 V transfarmer (T). Separate grounding electrodes are used for the neutral of Tand for 
the lightning proteetion of the tower and the building (B). The main ground conneetion (GC) for the shielded room also runs through the side room. 

At the time the station was built, the official standards re
quired a "clean ground" terminal inside the SR. In a conversion 
shortly thereafter, this main ground terminal was correctly 
moved to the outside of the shield into a metal walled si deroom 
where all cables entered. Nevertheless, the current remained 
rather large through all cables leaving that sideroom. Initially, 
the shields or armoring of most power cables were only 
grounded at one end. The conductors inside these cables then 
carried the current. 

To obtain access to the outs i de of the shielded rooms a deep 
pit with steel harrier walls was dug. Then several changes were 
made, the most important were as follows. 

- The steel harrier walls were integrated in the grounding 
system; the steel tubes and the main ground electrode 
were directly connected to these walls. 

- The shields or armering of all cables (from antennas and 
for P1T and power) were grounded at both ends, i.e., 
were connected to the local ground or nearby metal walls 
inside as wel! as outside the side room. The neutral in the 
power cable remained grounded both at the transformer 
and on the shielded room at the filter (PF). 

- Two ground rings were installed-one around the tower 
and the other around the building. All ground electrodes 
were connected to these rings. A similar ring had al
ready been installed earlier, but was interrupted later for 
unknöwn reasons. 

The current inside the SR was reduced by at least one order 
of magnitude. The improved current distribution also lowered 
the interterenee voltage coupled into the systems; for instance, 
the interterenee voltage at the receiver end of the antenna 
cables was reduced by a factor ten. 

B. Dodewaard Nuclear Power Plant 

Earlyin 1993, Dodewaard Joint Nuclear Power Plant (GKN) 
) started a cooperation with our group to improve the lightning 
· proteetion of several subsystems in the periphery of the plant. 

!I' 
I s 

cables 
8 

Conduit 

::. ...... 

r---

Soil 
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cables 

+- 1-1-

Fig. 6. A conduit system (heavy solid line) protects the cables running at 
different height between a 100-m-high ventilation stack S and the main 
building B. The conduit is conneeled to the lightning downconductors, but 
more importantly to the reinforcement (dotted line) of stack and building. 

Here we describe three systems; the modification of the others 
foliowed the same line of reasoning. 

1) Cable-Shield Interconnections: All cables for power and 
signa! had coarsely woven steel armoring; for historica! rea
sons, the armering was only grounded at one end of the 
cable. Different subsystems had separated grounds. At crit
ical interconnections of the cables spai-k gaps were placed 
between the armoring. During normal operatien the spark gaps 
prevented possible 50-Hz current flow, but still allowed an 
exchange for lightning-induced currents. However, the fast 
action of the spark gaps produces extra interterenee in the 
signa! circuits served by the cables. Therefore, all armering 
was interconnected wherever possible. It was verified that the 
50-Hz currents remained acceptably small. 

2) Conduit System: Several electronic systems were placed 
in the base of a 100-m-high ventilation stack. A large number 
of cables toward the main building was routed either through 
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Fig. 7. Detail of the conduit at the point where the cables enter the shaft 
(lower left). The cable shields are conneeled by saddle clamps to a copper 
bar (at two thirds of the picture), which is in good contact with the conduit 
bottom. A steel pipe protects the cable of aparticularly sensitive electronic 
system with a sensor mounted at 40-m height on the shaft. 

63% 

A 8 

Fig. 8. Current distribution in conduit, cables, and other conductors during 
current injection between A and B. 

the soil or at about 6 m above the soil, thus forming a large 
cable loop. Here we proposed a metal conduit between the 
stack and the building, which formed a short circuited loop 
parallel to the cables (Fig. 6) that carried the current in case 
of a lightning strike on the stack. The conduit was connected 
to the original grounding system at corners and entrances 

Fig. 9. EMC cabine! for the transmitters of the fence taut-wire system. The 
power enters through the Iower left compartment. Details are given in the 
main text. 

Fig. 10. Detail of cable entrance with metal glands in some other EMC 
cabine! at the Dodewaard Nuclear Power Plant. 

of cables into the conduit We expected that the reinforcing 
steel of the stack was the preferred lightning conductor, rather 
than the two dedicated 50-mm2 conductors of the lightning 
protection. We also had the conduits connected to the concrete 
reinforcement of both stack and building. Cable shields were 
properly connected to the conduit (Fig. 7) at the points where 
the cables entered or left. In the verification measurements we 
induced a 350-A 9-kHz damped sinewave current by a large U
shaped induction coil placed on the ground over the conduit 
and cables between A and B (Fig. 8). The injected current 
was shared between the conduit loop and the loop formed by 
the lower arm and the soil. Loop parameters (self and mutual 
inductance) were obtained from these data. We also measum 
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Fig. 11. A short mast of the public waming system tested in the HV lab. 

the current through several critical cables in the conduit, e.g., 
the power cable serving UPS in the stack as well as the voltage 
between the power terminals of the UPS and the local ground, 
which was induced by the injection current through the Zt . 
We conservatively calculated the actual current distribution 
through the conduit and cables for a lightning strike of 250 kA. 
The induced voltage between the UPS terminals remained 
lower than the level to which the unit was tested. Part of the 

• current entered the main building through the cab les. Later, the 
.cable shields were again connected to the intemal grounding 

system inside the building. 
3) Security Fence: The security fence around the plant was 

controlled by several systems. A taut-wire introder detection 
system tumed out to be particularly vulnerable to lightning. 
Many active motion sensors were connected to steel taut 
wires fully surrounding the site. The outputs from the sensors 
converged to transmitters which were placed along the fence 
at several 100-m intervals. A standard RS 232 output from the 
transmitter was used to signal sensor activation to the office 
at the main gate. The total cable length was about 2 km. The 
company which installed the system was unable to ascertain 
the surge immunity of the equipment. 

We mounted each transmitter in a stainless steel EMC 
cabinet (Fig. 9). The shields of all cables were connected 
over 360° to the cabinet base by metal glands. The proteetion 
devices for the long cables for power and signaling which ran 
over the whole land were placed in the lower left compartment; 

t;tandard surge proteetion unit were used. The remaining 
L-shaped compactment contained the electronics. Standard 
filters were mounted in the wall between both compartments. 

Small varistors were placed at the entrance of the many sensor 
leads and the RS 232 leads (Fig. 10). Because of the proper 
conneetion of the cable shields to the cabinet and the short 
lengtbs of the cab les, these varistors are not exposed to serious 
surge currents. Each cabinet was grounded by its own electrode 
to which we also connected the metal fence grid. Although the 
cables between transmitters had never been damaged in the 
past, an additional 50-mm2 copper conductor was installed 
parallel to the cables. 

The proteetion of the sensors proved to be more difficult. 
The metal taut wires came very close to the metal oxide 
semiconductor (MOS)-type microelectronics in each sensor. 
Sparking over there would certainly destroy the sensor and 
perhaps could also cause problems deeper into the system. 
A local .electrical conneetion between the taut wire and the 

cable shield could remedy this interference source, but would 
probably also affect the reliability of the alarm system. We 
replaced the steel wires by insulating polyamide (Twaron) 
wires of even larger tensile strength. The lowest wire directly 
above the soil had to be removed later because of rats 
and rabbits. A prototype EMC cabinet was tested in the 
HV Iabaratory by injection of a 3-kA peak 30-kHz damped 
sinewave current through each of the cables. All electTonics 
in it remained unperturbed. 

C. PubZie Waming System 

A new public waming system in The Netherlands gradually 
replaces the existing system with mechanica! sirens. A larger 
number of messages is possible with the new setup: radio 
controlled microprocessor, amplifiers, and loudspeakers. The 
sy'stem is mounted on 18-m free-standing masts or on tall 
buildings. In order to secure the required availability, good 
lightning proteetion was requested. 

During the development of the system several EMC mea
sures were recommended. 

• The steel mast is a single well-conducting PEC; all cables 
were routed inside the mast. Care was taken to provide 
a good conneetion between mast and loudspeaker unit at 
the top. 

• The electTonic equipment is often installed inside build
ings close to the mast. The equipment was placed in an 
EMC cabinet. 

• Cables between the EMC cabinet and mast are equipped 
with a shield or armoring, which were well connected at 
both ends to the bottorn wall of the cabinet and to the 
base of the mast. 

• The power cable feeding the system was also arrnored; 
this PEC was also connected to the local ground in the 
utility conneetion box. At the entrance of power cable in 
the EMC cabinet, a surge protector and a low-pass filter 
were mounted in the correct way. 

The loudspeaker unit was built by a third party. As first 
delivered the leads inside the unit were rather arbitrarily 
routed. In order to demonstrate the necessity of better routing, 
20 kA current at 14 kHz was injected at the top of the 
mast (Fig. 11 ). The insulation of the loudspeaker coils was 
destroyed due to sparking over to the chassis in the magnet 
air gap. We then routed the leads through and along additional 
copper braids between the loudspeaker and the mast. 
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The modified system was tested again by injecting 20-kA, 
14-kHz current, and 4-kA current from a 2-MV lightning surge 
generator. The unit showed no false alarms and remained 
fully operational. We also measured the induced voltages at 
the terminals of the audio amplifier and those of the radio 
receiver. The data obtained with the lightning surge generator 
were extrapolated to 100 kA. Additional varistors between 
the terminals of the loudspeakers and the amplifiers to local 
"ground" were installed as precaution. The 450-MHz radio 
receiver did not require modifications. 

IV. CONCLUSION 

A highly reliable lightning proteetion can be obtained by 
providing a path for lightning or lightning-induced current 
around the circuits to be protected. The shape of the conductors 
used is of particular importance; the choice is based on the 
required !ow-transfer impedance Zt. Because of the linear 
relation between current and induced voltages, systems can be 
tested at lower current levels; the data are then extrapolated 
to actual lightning currents. Of course, the conductors have to 
be able to carry the current. The same techniques have been 
successfully used on other systems as well, for instance, a 
mobile communication system. 

As additional check and guarantee, we collect data of the 
KEMA lightning position and tracking system (LPATS) system 
to determine the number of lightning strokes near the first two 
installations. Up until now, the radio station underwent strokes 
up to about 60 kA without damage. Also, the nuclear power 
plant reported no more damage. The fence system operates 
without problems since 1995, whereas similar nonadapted 
systems at nearby sites are repeatedly being damaged by 
lightning. 
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Blindstroomcompensatie 5.1 

1. Inleiding 

De meeste verbruikers in het elektriciteitsnet nemen een stroom op die niet in fase is met de spanning. 
We kunnen de stroom dan splitsen in twee componenten: één component die in fase is met de spanning 
en die het gemiddelde of werkzame vermogen bepaalt en één component die niet bijdraagt tot het 
werkzame vermogen. Deze laatste component draagt natuurlijk wel bij tot het momentele vermogen. 
De component die het werkzame vermogen bepaalt, noemen we de werkzame stroom iw en de andere 
component, die niet bijdraagt tot het werkzame vermogen, de blindstroom ib. 
Het product van de effectieve waarde van de werkzame stroom en de effectieve waarde van de spanning 
is gelijk aan het werkzame vermogen P en wordt uitgedrukt in watt. 
Het product van de effectieve waarde van de blindstroom en de effectieve waarde van de spanning 
noemen we het blindvermogen Q en dit wordt uitgedrukt in var. Wanneer een belasting een naijlende 
blindstroom opneemt, geldt per definitie dat de belasting blindvermogen opneemt. Hieruit volgt dat 
wanneer de door de belasting opgenomen stroom voorijlt ten opzichte van de spanning het opgenomen 
blindvermogen negatief is, met andere woorden de belasting levert dan blind vermogen. 
Blindstroom heeft een aantal nadelen: 
1. De blindstroom draagt niet bij tot het werkzame (of gemiddelde) vermogen en dus ook niet tot de aan 

de belasting geleverde energie. De blindstroom draagt wel bij tot de effectieve waarde van de stroom 
en daardoor tot de verliezen in het net (lijnen, kabels, transformatoren). 

2. Ten gevolge van blindstroom wordt de verhouding tussen het maximaal door een component te 
leveren of te transporteren vermogen en het ontwerpvermogen kleiner dan 1. 

3. Omdat reactanties van lijnen, transformatoren, enz. veel groter zijn dan de ohmse weerstanden van 
deze componenten, veroorzaakt vooral de naijlende blindstroom spanningsverliezen 
(spanningsdaling). Variaties in blindvermogen hebben dan ook spanningsvariaties tot gevolg. Ten 
gevolge van een blindstroomvariatie en dus een blindvermogensvariatie ~Q ontstaat een relatieve 
spanningsvariatie ~u waarvoor geldt: 

Hierin is Sk het kortsluitvermogen ter plaatse. 
Om blindstroom in het net te beperken, wordt door de elektriciteitsbedrijven meestal blindenergie in 
rekening gebracht. Dit zal in de toekomst nog meer het geval zijn omdat ten gevolge van de 
liberalisering van de elektriciteitsmarkt de netbeheerder verantwoordelijk is voor de hoeveelheid, 
regelbaarbeid en beschikbaarheid van het blindvermogen in het elektriciteitsnet. Verder gaan ook de 
energieproductiebedrijven het leveren van blindvermogen in rekening brengen. Hierdoor wordt het vaak 
aantrekkelijk om het blindvermogen zelf op te wekken. Dit kan gedeeltelijk door decentrale opwekkers 
blindvermogen te laten leveren, maar ook door het plaatsen van condensatoren. 
Er worden dan ook steeds meer condensatoren ( condensatorbatterijen of condensatorbanken) op de 
diverse spanningsniveaus geplaatst. In de 150 kV-hoogspanningsnetten zijn dit meestal 
condensatorbatterijen van 50 tot 100 Mvar. In de 10 kV-netten condensatorbatterijen van 0,5 Mvar tot 
10 Mvaren in het laagspanningsnet zijn het meestal kvar's. 

2. Blindstroomcompensatie door middel van condensatoren 

Doordat condensatoren een voorijlende stroom opnemen en dus een naijlende stroom leveren, leveren ze 
blindvermogen. Condensatoren worden dan ook reeds lang op alle spanningsniveaus toegepast voor 
blindstroomcompensatie. In het algemeen is het het gunstigst blindstroom zo dicht mogelijk bij de 
verbruiker te compenseren. Dit betekent dat de condensatoren in het laagspanningsnet geplaatst zouden 
moeten worden. 



5.2. Blindstroomcompensatie 

Vaak zal echter blindstroomcompenstie centraal plaatsvinden in het 10 kV-net of 150 kV-net. Wij 
zullen ons hier beperken tot het 10 kV -net en het laagspanningsnet. 
Een condensatorbatterij, bestaande uit 3 in ster geschakelde condensatoren met een capaciteit C, levert 
een blindvermogen Qc waarvoor geldt: 

Het geleverde blindvermogen is dus sterk afuankelijk van de (gekoppelde) spanning. 
Schakelen we een condensatorbatterij in, dan zal de relatieve spanning toenemen volgens: 

Indien het kortsluitvermogen aan de hoogspanningszijde van de transformator veel groter is dan het 
vermogen van de transformator, geldt voor de relatieve spanningstoeneming: 

Voor condensatoren in het laagspanningsnet geldt meestal Qc < 0,5 ·ST . Daar de kortsluitspanning van 

laagspanningstransformatoren of distributietransformatoren meestal 4 tot 6 % bedraagt, zijn de 
spanningsvariaties dan lager dan 2 tot 3 %. 
Voor 150/10 kV-transformatoren is de kortsluitspanning veel groter. In het 150 kV-net vindt men 
vermogenstransformatoren van 3 5 tot 7 0 MVA met kortsluitspanningen van respectievelijk 10 % tot 3 0 
%. Dit zou veel grotere spanningsvariaties veroorzaken, maar de condensatorbatterijen in het 10 kV-net 
hebben meestal een grootte van slechts enkele MVA's. 

Het plaatsen van condensatoren kan echter ook een aantal problemen veroorzaken. Doordat in het net 
een groot aantal inductiviteiten (vooral transformatoren) aanwezig is, zullen deze met de condensatoren 
bij bepaalde frequenties in resonantie kunnen geraken. 
Elektriciteitsbedrijven maken voor sturing vaak gebruik van toonfrequentiesturing. Ook deze kan door 
de condensatorbatterijen gestoord worden. 
Het schakelen van condensatoren veroorzaakt spanningsdips en overspanningen. 

Resonantiefrequenties. 

Voor een condensator in combinatie met een inductiviteit (transformator) ontstaat een 
resonantiefrequentie van 

w,.s =~ L ~ C 

Is het kortsluitvermogen aan de hoogspanningszijde van de transformator veel groter dan het vermogen 
van de transformator, dan kunnen we deze formule omvormen tot: 
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In figuur 2 is de resonantie-frequentie als functie van relatieve grootte van de condensatorbatterij 
Qc /Sr afgebeeld voor een distributietransformator met een kortsluitspanning van 4% en voor een 

distributietransformator met een kortsluitspanning van 6%. 

5.3 

In figuur 4 is hetzelfde gedaan voor een 150/10 kV-vermogenstransformator met een kortsluitspanning 
van 10% en een van 30 %. 

Parallelresonantie 

Veel niet-lineaire belastingen, met name vermogenselektronische schakelingen zoals gelijkrichters en 
frequentie-omzetters, maar ook televisietoestellen, computers, enz. nemen niet-sinusvormige stromen 
op. De hogere harmonischen in de stroom kunnen we beschouwen als stromen die van een stroombron 
afkomstig zijn. Indien hun frequentie in de buurt komt van de resonantiefrequentie ontstaan 
resonantieverschijnselen. 
In figuur 1 staat een condensatorbatterij afgebeeld die aangesloten is op het 0,4 kV laagspanningsnet. In 
het éénfase-vervangingsschema is te zien dat de condensator elektrische gezien parallelgeschakeld is 
met de serieschakeling van de reactanties van de transformatoren en de netreactantie. 
Is de condensatorbatterij aangesloten op het 10 kV-net, dan staat de condensatorbatterij elektrisch 
gezien parallel aan de serieschakeling transformatorreactantie en netreactantie. Zie figuur 3. 
De condensator vergroot nu als het ware deze reactantie, waarbij de belasting dempend werkt. Het 
gevolg is dat harmonischen in de spanning groter kunnen worden, vooral bij lage belasting. Met name is 
dit vaak het geval met de se harmonische. Mogelijk wordt hierdoor de maximaal toegestane waarde van 
6% overschreden. 
Ook de harmonischen in de stroom door de condensator en door de transformator kunnen hierdoor met 
een veelvoud toenemen. Hierdoor worden deze componenten meer belast of zelfs overbelast waardoor 
ze defect kunnen raken. 

Serieresonantie 

Indien de blindstroomcompensatie plaatsvindt in het laagspanningsnet, vormt de distributie
transformator met de condensatorbatterij vanuit het 10 kV-net gezien een seriekring. Zie figuur 5. Bij 
resonantie zal de impedantie van deze seriekring een fractie bedragen van de netimpedantie gezien 
vanuit het 10 kV-net. Indien de resonatiefrequentie van deze kring gelijk is aan de frequentie van een 
van de harmonischen in het 10 kV-net, zal vrijv,reJ deze gehele harmonische stroom door deze seriekring 
gaan Jopen. De spanningsval over de condensator ten gevolge van deze harmonische wordt 
gesuperponeerd op de netspanning, waardoor deze aanzienlijk vervormd kan worden. Ook nu bestaat 
het gevaar dat de transformator en/ of de condensator overbelast worden door de veel grotere stroom. 

3. Condensatoren met voorgeschakelde spoel. 

Het gevaar van parallel- en serieresonantie kan vermeden worden door met de condensator een spoel in 
serie te schakelen [D: verdrosselte Kondensatoren]. Deze serieschakeling dient nu voor de netfrequentie 
van50Hz capacitief te zijn en voor de laagste harmonische inductief. Hieruit volgt dat de 
resonantiefrequentie van de serieschakeling hoger dan 50 Hz dient te zijn, doch lager dan de frequentie 
van de laagste hinderlijke harmonische, meestal 250 Hz. 
Voor deze schakeling wordt de faktor p gebruikt [D: Verdrosselungsfaktor] die gelijk is aan de 
verhouding tussen de reactantie van de spoel en de reactantie van de condensator, beide bij de 
netfrequentie van 50Hz. 
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Figuur 1: Parallelresonantie condensator- distributietransformator 
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Figuur 2: Resonantiefrequentie condensator- distributietransformator 10/0,4 kV 
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Figuur 3: Parallelresonantie condensator- vermogenstransformator 
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Figuur 4: Resonantiefrequentie condensator- vermogenstransformator 150110 kV 
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Figuur 5: Serieresonantie condensator- distributietransformator 

Meestal wordt deze faktor p uitgedrukt in %. 
Voor de resonantiefrequentie van de serieschakeling spoel - condensator geldt dan: 

Omdat meestal de se harmonische het meest problematisch is, wordt vaak een factor p gekozen van 
7 %, hetgeen overeenkomt met een resonantiefrequentie van 189Hz. 

Ten gevolge van de voorgeschakelde spoel wordt de spanning over de condensator hoger dan zonder 
voorgeschakelde spoel. Voor de spanning over de condensator (condensatoren in ster geschakeld) geldt 
nu: 

u 
Uc= r;; 

(1- p) · v3 

Hierdoor zal de condensator meer blindvermogen afgeven waarvan een deel echter door de 
voorgeschakelde spoel opgenomen wordt. De condensatorbatterij met voorgeschakelde spoelen zal nu 
een blindvermogen afgeven waarvoor geldt: 

u2 
Q=----

3·(1- p)·Xc 
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Om het oorspronkelijke blindvermogen te krijgen, kan men een condensator nemen die (1- p) maal zo 

groot is als een condensator zonder voorgeschakelde spoel. Hoewel de capaciteit dan kleiner is, moet 
wel rekening gehouden worden met de hogere spanning die erover komt te staan. 

Heeft men veellast van een bepaalde harmonische, dan kan men de spoel met condensator exact 
afstemmen op die harmonische. Er ontstaat dan een zuigfilter dat tevens blindvermogen levert. 

Voorbeeld: 
Men wenst de 5• harmonische afte zuigen met een filter dat tevens 4 Mvar blindvermogen levert. 
Uit het voorgaande volgt dat de factor p = 0, 04. Met Q = 4 Mvar volgt uit: 

u2 
Q=---

(1-p)·Xc 

Dat C = 122,23 uF en met XL = p· Xe volgt L = 3,32 mH. Wel moet men er rekening mee houden 

dat de effectieve waarde van de stroom door de spoel en de condensator nu veel groter zal zijn doordat 
er behalve de stroom met een frequentie van50Hz ook een flinke stroom met een frequentie van 250 
Hz door zal lopen. 

Op deze wijze is het ook mogelijk meerdere ham10nischen afte zuigen door meerdere L-C kringen 
parallel te plaatsen. Er ontstaat dan een Combi-filter. 

4. Toonfrequentie-sturing 

Veel energie-bedrijven passen voor het belastingssturing enz. toonfrequentiesturing toe. Er wordt dan 
kortstondig een signaal met een bepaalde frequentie, de tf-frequentie, van ongeveer 2 % op de 
netspanning gesuperponeerd. De tf-frequentie ligt tussen 160 en 1600Hz. In het verleden gebeurde dit 
meestal in het 10 kV-net. Elk 10 kV-net had daarvoor een tf-zender. De condensator kan dan met de 
distributietransformator een zuigfilter voor het toonfrequentie-signaal vormen. De remedie is ook in dat 
geval een voorgeschakelde spoel of een sperfilter. Dit laatste bestaat in principe uit een 
paralleschakeling van een spoel en condensator die afgestemd is op de tf-frequentie. 

Tegenwoordig gaan steeds meer bedrijven er toe over de tf-zender in het 150 kV-net te plaatsen. 
Hierdoor heeft men meestal maar één zender nodig en zal de tf-frequentie Jager zijn dan in het geval 
waarbij de tf-zenders in het 10 kV-net staan. MEGA-Limburg had vroeger in de 10 kV-netten zenders 
met een tf-frequentie van 300Hz. Tegenwoordig staat er één tf-zender in Graetheide die het 150 kV-net 
voorziet met een tf-signaal van 183,3 Hz. 
Nu moet men bij het plaatsen van condensatorbatterijen in het 10 kV-net ervoor zorgen dat de 
combinatie condensatorbatterij en vermogenstransformator een resonatiefrequentie heeft die ver genoeg 
van 183,3 Hz ligt. Is hieraan niet voldaan dan zullen de condensatoren weer van een voorgeschakelde 
spoel voorzien moeten worden of van een tf-sperfilter. 

5. Transiënte versehij nselen 

Wanneer een condensator wordt ingeschakeld zal er een transiënte stroom en spanning ontstaan 
waarvan de grootte afhankelijk is van het moment waarop wordt ingeschakeld. De demping van het 
transiënte verschijnsel is afhankelijk van de belasting. 
Schakelen we in op het tijdstip dat de spanning door nul gaat, dan is het transiente verschijnsel 
minimaal. De (fase)spanning bereikt dan een piekwaarde van: 
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U·..fi 
u=---== 

P .J3 . (I - ~ Qc ) 
SK 

Indien het kortsluitvermogen aan de hoogspanningszijde van de transformator veel groter is dan aan de 
secundaire zijde, geldt met voldoende nauwkeurigheid: 

u . ..fi 
u=----===-

p ../3. (1- ~u, · Qc ) 
ST 

Voor de piekwaarde van de stroom geldt dan: 

r;:; Qc 
I = 2-v L. • r;; 

P v3 ·U 

De piekwaarde van de stroom kan hier een waarde bereiken van 2 maal de amplitude van de quasi
stationaire stroom. 
In figuur 7 staat het verloop van de netspanning en de stroom door een condensator afgebeeld voor het 
geval de condensator op een nulpunt van de spanning wordt ingeschakeld bij zeer lage belasting. 
Het betreft hier een 150/10 kV-transformator met een vermogen van 40 MVA en kortsluitspanning 20 
%. De condensatorbatterij heeft een vermogen van 4 Mvar. 
De piekwaarde van de spa~ming bereikt hier een waarde van 9,5 kV en de stroom een piekwaarde van 
633 A. 

Wordt ingeschakeld op het moment dat de spanning maximaal is, dan geldt voor de piekwaarde van de 
(fase)spanning: 

2..fi·U u = -----:::--
p J3-(l-Uk·Qc) 

ST 
Dit is 2 maal de amplitude van de spanning in de quasi-stationaire toestand. 
De stroom kan nu aanzienlijk grotere waarden bereiken. Voor de piekwaarde van de stroom geldt nu: 

In figuur 8 staat het verloop van de netspanning en de stroom door de condensator afgebeeld voor het 
geval de condensator op een extreme waarde van de spanning wordt ingeschakeld bij zeer lage 
belasting. 
Voor het gegeven voor beeld wordt de piekwaarde van de spanning nu 15,8 kV en de piekwaarde van de 
stroom 23,6 kA. 
In figuur 9 is het verloop van de netspanning en de stroom door de condensator afgebeeld bij grotere 
belasting. Duidelijk is te zien dat het transiënte verschijnsel ten gevolge van de belasting nu vrij snel 
wegdempt. 
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Figuur 6: Het inschakelen van een condensatorbatterij 
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Figuur 7: Het inschakelen van een 4 Mvar condensatorbatterij op een spanningsnulpunt 
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Figuur 8: Het inschakelen van een 4 Mvar condensatorbatterij op een spanningsmaximum 
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Figuur 9: Idem, doch nu bij een belasting van 5 MW. 
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In het voorgaande is verondersteld dat de drie polen van de schakelar gelijktijdig in komen. Houden we 
rekening met een maximale ongelijktijdigheid van de schakelaar van 5 msec, dan kmmen de 
piekwaarden 50% groter worden. 

Vooral de transiënte spanningen kunnen storingen veroorzaken bij spanningsgevoelige afnemers. Ook 
storen ze vaak teleconununicatiesystemen. 
Een mogelijke oplossing wordt geboden door speciale schakelaars die inschakelen op het moment dat er 
geen spanningsverschil tussen condensator en netspanning is (synchroon schakelen) [L- 4] . 
Wanneer de condensator echter voorzien wordt van een voorgeschakelde spoel is het probleem vaak 
reeds grotendeels opgelost. 
In fig 11 . zijn de spanning over de belasting en de stroom door de condensator afgebeeld voor een 
condensatorbatterij van 4 Mvar met een voorgeschakelde spoel van 7%. Vergeleken met de 
condensatorbatterij zonder voorgeschakelde spoelen is de spanningspiek nu veel kleiner. 
Ook de spanningsdip is nu veel kleiner. Globaal geldt nu: 

!J.U Xn+Xr 

U - Xn + Xr +X 

Nemen we weer het voorbeeld van een condensatorbatterij van 4 Mvar met een voorgeschakelde spoel 
van 7 %en een transformator van 40 MVA, dan is XT = 0,5 ohm, Xe= 26,88 ohm, XL= 1,88 ohm. 
De spanningsdip bedraagt dan slechts 21 %. 
In figuur 11 en 12 is het inschakelverschijnsel afgebeeld voor het geval op een spanningsnulpunt resp . 
spanningsmaximum wordt ingeschakeld bij afwezigheid van belasting. 
In figuur 13 is het inschakelverschijnsel afgebeeld bij een belasting van 5 Mvaren in figuur 14 bij een 
belasting van 25 Mvar. Duidelijk is te zien dat de belasting nu minder dempend werkt omdat het circuit 
spanningsbron, transformator en condensator met voorgeschakelde spoel een kleine weerstand heeft. 

6. Dynamische blindstroomcompensatie. 

Vaak fluctueert de belasting zeer sterk zoals bij lichtboogovens en lasmachines. Ook het blindvermogen 
fluctueert dan zeer sterk en daardoor de spanningsvariaties. Men zal dan gebruik moeten maken van 
dynamische blindstroomcompensatie. De installatie bestaat dan in principe uit een condensator met 
parallel een spoel waardoor de stroom door twee anti-parallelgeschakelde thyristoren geregeld wordt. 
De condensator levert dan een constante hoeveelheid blindvermogen, terwijl het blindvermogen dat de 
spoel opneemt met behulp van de thyristoren gevarieerd kan worden. Neemt de spoel net zoveel 
blindvermogen op als de condensator levert, dan levert de installatie géén blindvermogen. Neemt de 
spoel geen blindvermogen op, dan is het door de installatie geleverde blindvermogen maximaal. Tussen 
deze waarden kan het blindvermogen zeer snel gevarieerd worden. 
Indien de spoel meer blindvermogen kan opnemen dan de condensator levert, dan kan het 
blindvermogen van de installatie gevarieerd worden tussen een negatieve en positieve waarde. 
Het nadeel van deze installaties is dat de stroom niet sinusvormig is en er daardoor weer harmonische 
stromen door het net lopen. 

Een andere mogelijkheid van dynamische compensatie is door vermogenselektronische omzetters met 
een gelijk-wisselrichter volgens het PWM-principe. De meeste frequentie-omzetters bestaan uit een niet
gestuurde gelijkrichters (met dioden) en een wisselrichter met IGBT's. Aan elke IGBT is een diode 
parallelgeschakeld. Doordat de IGBT's zeer snel schakelen, kan men de stroom die de wisselrichter 
levert vrijwel sinusvormig maken. Door aan de ingang van de frequentie-omzetter nu geen diode 
gelijkrichter te zetten maar ook een schakeling met IGBT's net als aan de uitgang, 



5.12. Blindstroomcompensatie 

L T 

B 

B 

L 

c 

Figuur JO: Het inschakelen van een condensatorbatterij met voorgeschakelde spoel. 
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Figuur 11 : Het inschakelen op een spanningsnulpunt. 
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Figuur 12: Idem, doch nu op een spanningsmaximumo 
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Figuur 13: Idem, doch nu bij een belasting van 5 MW. 



5.14. Blindstroomcompensatie 

-- Spanning - Stroom 

kV 10 

5 ' . . . . ' . . . . ·- .. ....... ·:-.-- -------- ---~-- - --------- . :----------- . ···:- ... ------ -- ··:- ------ - --- -- --~ --. -------- ··:--------- .... · ·:-· . -------- ·-:----- .... -·----. . . . . . . ' ' . ' . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . 
' . . ' ' . . . . . . . . ' . . . . . . . ' . . ' . . ' : : : : 

0 
. . . -------- ....... --------- ---- ~ -- ------------ -····· ········· -- ------------ ---- -- -----··· · ------ ------ ··· ······------·- -·--- ----- ----· --------------. . . . . . . 

-5 ' ' ' . . . ---- ·-·· .......... .. ............ ------- --·-- ----- --------·--- -------· .... ..... ..... ......... -------· --
' ' ' . . ' . ' ' . . ' . ' . . . . . ' . . . . . ' . . . . . . ' ' . . . . . ' ' . ' . . . ' ' . ' . ' . ' 

-10 . . . . . ' . . . . ' . . ' ' . . ' 

kA 1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

-0.5 

-1.0 

-1.5 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

msec 

Figuur 14: Idem, bij een belasting van 25 MW. 

kan de stroom die de frequentie-omzetter opneemt ook sinusvormig gemaakt worden. Men spreekt dan 
van "Active Front End" (AEF) . Met deze schakelingen is het ook mogelijk de stroom 
voor te laten ijlen ten opzichte van de spa1ming. Hierdoor levert de omzetter dan blindvermogen. Met 
een dergelijke schakeling kan men dus een zeer snelle dynamische blindstroomcompensator 
samenstellen. 

Niet-lineaire belastingen nemen niet-sinusvom1ige stromen op. De blindstroom bestaat dan ook uit een 
niet-sinusvormige stroom die niet met behulp van condensatoren gecompenseerd kan worden. Door nu 
de in het voorgaande genoemde dynamische blindstroomcompensator met IGBT's dezelfde stroom in 
tegenfase te laten opnemen, kan de blindstroom toch volledig gecompenseerd worden. Hier spreekt men 
ook wel van actieve ±liters. Het grote voordeel van deze systemen is dat ze geen extra resonantie
circuits vormen en zeer snel en goed regelbaar zijn. Diverse fabrikanten hebben dit soort campensators 
reeds in hun leveringsprogramma. 
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6. BEVEILIGING BIJ LAAGSPANNING 

Inleiding 
De componenten van een installatie moeten worden beveiligd tegen overstromen die optreden bij 
overbelasting of kortsluiting. Daartoe moet het aanspreekcriterium van beveiligingstoestellen zijn 
afgestemd op de belastbaarheid van de component. In de praktijk is volledige beveiliging onmogelijk. 
Steeds zal een afweging worden gemaakt tussen de gewenste bedrijfszekerheid, de veiligheid en de 
kosten aspecten. In dit hoofdstuk zal de keuze van beveiligingstoestellen worden toegelicht voor 
componenten in een laagspanningsinstallatie zoals kabels, motoren en distributietransformatoren. 

6.1 Beveiliging van kabels 
Terwijl de term leiding geldt als algemene benaming voor een al dan niet geïsoleerde stroomgeleider, 
bedoelt men met een kabel meestal de niet buigzame uitvoering, die ondergronds of bovengronds kan 
lopen. (terwijl de term snoer gereserveerd is voor de goed buigzame leiding). Kabels worden 
geselecteerd op basis van de belastbaarheid en het spanningsverlies. 

Uitvoeringsvorm van Iaagspanningskabels 
Kabels zijn verkrijgbaar in een zeer groot aantal uitvoeringsvormen met specifieke toepassingsgebieden. 
We beperken ons hier tot de hoofdkenmerken en tot de meest gangbare typen in industriële netten. Het 
aantal aders is veelal 1, 3, 4 of 5. Voor grote geleiderdoorsneden worden meerfase kabels onhandelbaar. 
Bij laagspanningskahels bestaan de aders uit massieve of samengeslagen geleiderdraden (rond of 
sectorvormig) met een isolatie van PVC of XLPE. Bij meeraderige kabels wordt de tussenliggende 
ruimte opgevuld met bijvoorbeeld rubber. Hieromheen zit een buitenmantel uit PVC of PE. Vaak wordt 
de vulling eerst nog omhuld door een PE binnenmantel met daarom een mantel/aardscherm van verzinkte 
draden van staal of koper (soms nog een extra gevlochten aardleiding). In de uitvoeringsvorm met 3 fase 
geleiders worden in de concentrische retourgeleider in feite 4 functies gecombineerd, namelijk die van 
nulgeleider, beschermingsgeleider, geaarde metalen omhulling en last but not least een mechanische 
bescherming. 

1 --1--A-lX(~Xl 

2 - --+---1---'"---

3 - --t---t-
7 - ----1.-

1. geleider 
2. PVC isolatie 
3. opvulling 

4. PVC mantel 
5. aardscherm 
6. metaalband 

1 ----J'--!i.y:_-U>~~~ 
2 ---l~fl-----=''<"' 
3 
4 ---t-~ 

5 -----1~\~ 
6 ---\---'~"' 
?--~ ... 

7. PVC buitenmantel 

Figuur 6.1 Kabels voor laagspanning. 

Voor speciale toepassingen (chemische bedrijven) worden de kabels voorzien van een loodmantel voor 
hermetische afsluiting (PVC binnenmantel, loodmantel, PVC laag, bewapeningsscherm, PVC of PE 
buitenmantel). Naast PVC en XLPE wordt voor isolatie toegepast: EPR (etheen-propeen rubber) een 
elastische synthetische rubber voor soepele leidingen en siliconenrubber (tot 180 °C) voor hittevaste 
leidingen. Voor installaties in gebouwen gaat steeds meer aandacht uit naar mantelmateriaal met 
brandvertragende eigenschappen en dat halogeenvrij is. De kunststofkabel heeft de vroegere massakabel 
in laagspanningstoepassingen nagenoeg verdrongen. 



6.2 Beveiliging bij laagspanning 

Materiaal kenmerken 
De belastbaarheid van kabels wordt bepaald door de Joule warmte, de thermische weerstand van de 
isolatie en toegestane temperatuur (kort- of langdurig). Ter vergelijking zijn een aantal eigenschappen 
van het geleidermateriaal en de isolatie verzameld in tabellen 6.1 en 6.2. 

Materiaal Specifieke weerstand Temperatuurcoëfficiënt 
p[nm] bij 20 °C. a2o [K-1] bij 20 °C. 

a) Geleiders 
Koper 1.72 10"8 3.93 10"3 

Aluminium 2.82 10"8 4.03 10"3 

b) Scherm/bewapening 
Lood/legering 21.4 10"8 4.0 10"3 

Staal 13.8 10"8 4.5 10"3 

Brons 3.5 10"8 3.0 10"3 

Roestvrij staal 70 . 10"8 
~o 

Aluminium 2.82 10"8 4.03 10"3 

Tabel 6.1 Elektrische specifieke weerstand en temperatuurcoëfficiënt voor enkele 
geleidermaterialen (uit IEC 287). 

Materiaal Bedrijfs- Kortsluit- Thermische Diëlectr. Tanö 
temperatuur temperatuur weerstand constante verlies-

factor 

oe oe Krn!W Er .10-3 

PVC 70 160 5.0 3.0-8.0 20-100 
XLPE 90 250 3.5 2.5 <1 

PE 70 150 3.5 2.3 < 1 
EPR 90 250 3.5 3 40 

rubber 60 150 5.0 4 50 
papter 65-80 140-180 6.0 3.5-4.0 10 

(massakabel) 
tinsoldering 70 160 

Tabel 6.2 Eigenschappen van isolatiemateriaal (richtwaarden uit IEC 287). 

PVC is als isolatiemateriaal niet geschikt voor spanningen boven 10 kV vanwege de hoge diëlektrische 
verliezen. Als mantelmateriaal heeft het goede mechanische eigenschappen, weinig gevoelig voor vocht 
en een goede bestendigheid tegen chemicaliën. Mede door de eenvoud van de montage (moffen, 
eindsluitingen) worden PVC kabels veelvuldig toegepast in industriële installaties, zowel bovengronds 
als ondergronds. 
Polyethyleen (PE) heeft betere elektrische en thermische eigenschappen maar wordt week bij hoge 
temperatuur. 
XLPE (cross-linked PE) is een verbeterde versie. Door vulkanisatie onder hoge druk en temperatuur 
worden dwarsverbindingen tussen de moleculen geschapen. Dit laat hogere temperaturen toe. Ook is het 
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niet gevoelig voor lage temperatuur. Verder is de waterbestendigheid (minder kans op water- bomen) 
beter. Het vindt steeds meer toepassing als isolatiemateriaal, zelfs voor hogere spanningen. 
Een moderne middenspanningskabel heeft XLPE isolatie en een PE buitenmanteL Laatstgenoemde biedt 
een betere barrière tegen vocht dan PVC. 

Belastbaarheid in continu bedrijf 
Tengevolge van de stroomdoorgang en de eindige geleidbaarheid van de geleiders wordt warmte 
geproduceerd (Joule verliezen). Bij een constante stroom zal een evenwicht ontstaan tussen warmte
productie en warmte-afvoer. De grootste continu toelaatbare stroom lz is dan een functie van: 

• Joule vermogen, bepaald door de doorsnede en de specifieke weerstand van de geleider, 
• de toegestane temperatuur van de isolatie en verbindingen (Tabel 6.2), 
• de omgevingstemperatuur, 

NEN 1010 gaat uit van 30 °e voor bovengrondse leidingen, 20 °e voor ondergrondse kabels. 
IEe 287 geeft als waarden voor Nederland: 20 °e gemiddeld voor boven de grond, 
15 °e gemiddeld onder de grond (min. + 5 °e, max. + 20 °C) 

• het warmte-afvoerend vermogen van de kabel, 
de thermische weerstand is sterk afhankelijk van de kabelopbouw, 

• het warmte-afvoerend vermogen van de omgeving, 
de thermische weerstand van lucht of grond is sterk afhankelijk van liggingcondities en aard van 
de omgeving. Voor de specifieke thermische weerstand van de grond rondom kabels worden als 
richtwaarden gehanteerd: 
NEN 1010 p = 1,0-2.5 [Km/W] 
me 287 p = 0,5 [Km/W] voor vochtige gronden 

p = 0,8 [Km/W] voor het oostelijk deel van Nederland. 
• de aanwezigheid van andere warmtebronnen (parallelle kabels) 

Belastbaarheidtabellen 
InNEN 1010 (tabel52) worden voor LS-leidingen en kabels toegestane stroomwaarden gegeven met een 
scala aan correctiefactoren voor afwijkende omgevingstemperatuur, warmteweerstand van de grond of de 
aanwezigheid van andere kabels. In afwijkende gevallen zal men zelf de belastbaarheid moeten 
berekenen waarbij gebruik gemaakt kan worden van de IEe 287 norm. Hierin staan nauwkeurige 
voorschriften voor de berekening van de warmteproduktie en de thermische weerstanden die optreden in 
het inwendige van een kabel. De warmteweerstand van de grond blijkt moeilijker vast te stellen omdat de 
bodemsamenstelling en klimatologische omstandigheden nogal kunnen variëren. 

Berekeningsmethode voor de belastbaarheid volgens IEC 287 (illustratief, geen tentamenstof!) 
Voor het berekenen van de continue stroombelastbaarheid van alle kabels voor wisselspanning kan 
volgens lEe 287 het algemene vervangingsschema uit Figuur 6.2 worden gehanteerd. Het geeft de plaats 
aan waar warmte wordt geproduceerd en het geeft de thermische weerstanden van de diverse lagen 
waaruit de kabel veelal is opgebouwd. 

Voor de temperatuurstijging boven de omgeving volgt dan: 

waaruit de toelaatbare stroom te bepalen is: 

I= 
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h 0 +) h 
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n-geleiders mantel(s) 

T4 

kabel opp. 

Figuur 6.2 Thermisch vervangingsschema voor een meerfasenkabeL 

I - stroom in een geleider [A} 
Ll.9 - temperatuurverhoging boven de omgevingstemperatuur [Kj 
R - wisselstroomweerstand bij maximaal toegestane temperatuur [Alm} 
Wd - diëlektrische verliezen in de isolatie [Wim} 
T1 - thermische weerstand tussen geleider en mantel [Km/ W} 
T2 - thermische weerstand tussen mantel en bewapening [Km/ W} 
T3 - thermische weerstand tussen bewapening en kabeloppervlak [Km/W} 
T4 - thermische weerstand tussen kabeloppervlak en omgeving [Km/W} 
n - aantal stroomvoerende geleiders (met gelijke doorsnede en stroom) 
À1 - verhouding van totale verliezen in de mantel(s) tot die in alle geleiders 
À2 - verhouding van verliezen in de bewapening tot de totale verliezen in de geleiders 

ho 

In de praktijk zal een dergelijke berekening zelden worden uitgevoerd en volstaat men met opzoeken in 
tabellen uit een norm. 

Belastbaarheid bij wisselende belasting (vanaf nu weer wel tentamenstof) 
Bij de berekening van de belastbaarheid van kabels in continu bedrijf spelen enkel de thermische 
weerstanden van de isolatielagen en die van de omgeving benut. Bij wisselende belasting zoals tijdens 
een dagcyclus of tijdens intermitterend bedrijf dienen ook de warmte-inhouden en hun verloop in de tijd 
voor de diverse lagen in beschouwing te worden genomen. 

We zullen dit eerst een doen voor een situatie, waarbij het vermogen vanuit een continue waarde Ne (met 
temperatuur So) stapvormig toeneemt met L1N. De geleider heeft een warmtecapaciteit C en thermische 
weerstand T van de geleider naar de omgeving. In de nieuwe evenwichtssituatie zal de geleider een 
temperatuur Sb aannemen: 

Indien op t = 0 een belastingstoename t1N optreedt dan wordt deze deels benut om de geleider verder op 
te warmen en de rest wordt afgevoerd naar de omgeving via de thermische weerstand, 

C d9 + 9 - .9b dt =MI dt 
T 

met als oplossing van de differentiaal vergelijking: 

met eindtemperatuur: Se =Sb +t1N T 
en thermische tijdconstante: 't =CT [s] 



Beveiliging bij laagspanning 6.5 

Uit dit vereenvoudigde voorbeeld blijkt dat de temperatuur exponentieel naar de eindwaarde loopt, via 
een thermische tijdconstante "t die groter is naarmate de thermische weerstand en de warmtecapaciteit 
van de geleider (en dus zijn volume) groter zijn. Ook het afkoelingsproces, bij verlaging van de 
belasting, gaat gepaard met een exponentieel verloop met dezelfde tijdconstante. Hoe lang en in welke 
mate kortstondige overbelasting is toegestaan hangt uiteraard af van de thermische tijdconstante, de 
begintemperatuur en de maximaal toegestane temperatuur. In Figuur 6.3 zijn temperatuurverlopen 
vergeleken bij continubedrijf, intermitterend bedrijf en bij een kortstondige overbelasting. 

kortstondige 
overbelasting Continu-bedrijf 

intermitterend-bedrijf 

Figuur 6.3 Temperatuurverlopen bij verschillende belastingspatronen. 

Bij intermitterend bedrijf mag men de geleider kortstondig extra belasten zonder dat de maximaal 
toegestane temperatuur overschreden wordt. In geval van een eenmalige kortstondige overbelasting staat 
men een overbelastingsfactor llk toe 

welke aangeeft hoeveel maal de eenmalige kortstondige belasting Nk gedurende t1 sec. groter mag zijn 
dan de continu-belasting Ne zonder dat de temperatuur Soo overschreden wordt. 
Als deze kortstondige hogere belasting gevolgd wordt door een lange pauze t2 > 3-r dan mag de hogere 
belasting ook in volgende belastingsperiaden hetzelfde zijn. Bij een intermitterend bedrijf met kortere 
nullastpauzen t2 < 3t[sec.) is de toegestane maximale overbelastingsfactor gegeven door 

N 1 -(t1+t2)1r 
·b - e rJ =-' =----

ib Ne 1- e-t/r 

Hierbij is Nib de maximale belasting bij intermitterend bedrijf met relatieve inschakeltijd 

a=-t_I_ 
(j + f2 

Om deze redenen laat men bij kabels en transformatoren een kortstondige overbelasting toe (zie Figuur 
6.4). ' 
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D d 

D + d < 10 min 

a = basisstroom in procenten 
b =toelaatbare stroom in procenten 
c =duur van de basisbelasting 
d =duur van de overbelasting 
f = verhouding van de duur van de 

overbelasting in% tot de duur 
van de belastingscyclus 

d 
f= D + d 

E 220% 
g 
.b 
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Toelaatbare stroom in procenten, bij intermitterende 

belasting volgens tabel 6 vanNEN 3172-A 
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m 

tl 
m 180%1------t~~~--t---t---+---t---l 
] 
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Figuur 6.4 Toelaatbare stroom bij intermitterende belasting (NEN 3172-A). 

Indien we het transiënt temperatuurverloop van een kabel en zijn omgeving nauwkeurig wensen te 
berekenen dan moge het duidelijk zijn dat dit tot zeer complexe berekeningen leidt. Voor elektrotechnici 
kan het van voordeel zijn de analogie tussen thermische verschijnselen en elektrische verschijnselen te 
benutten. Voor een intermitterende thermische belasting kan derhalve het elektrisch analogon van Figuur 
6.5 worden gebruikt. 

h 
T 

c ho 

Figuur 6.5 Elektrisch analogon voor een intermitterende belasting. 

Hierin is de warmtestroom (rZR) weergegeven door de stroombron N, C de warmtecapaciteit en T de 
thermische weerstand naar de omgeving. De omgevingstemperatuur So wordt door een gelijkspan
ningsbron weergegeven Vóór de komst van rekentuig is veel gebruik gemaakt van dergelijke, eenvoudig 
uit te breiden, analoge netwerken. Ze worden genoemd naar de Nederlandse onderzoeker dr. L.C. 
Beuken als Beuken-model. Tegenwoordig bestaat hiervoor uiteraard computerprogrammatuur, zoals 
SPICE en MICROCAP. 

Belastbaarheid tijdens kortsluitingen 
Terwijl de 'normaal bedrijf-temperatuur Sn continu toelaatbaar is, wordt bij een kortsluiting kortstondig 
een hogere temperatuur toegestaan, met als bovengrens Sm. In tabel 6.2 zijn ook deze waarden 
aangegeven. De bovengrens Sm zal uiteraard sneller bereikt worden bij grotere overstromen. Daarom 
neemt de toegestane belastingsduur snel af bij stroomwaarden boven de continu toelaatbare stroom lz. 

De exacte bepaling van de toegestane duur van een overstroom vereist omvangrijke thermische 
berekeningen of metingen. Als benadering wordt daarom voor kortsluitingen met een duur van minder 
dan Ss aangenomen dat de warmte-afvoer naar de omgeving te verwaarlozen is. Men spreekt dan wel van 
adiabatische verwarming. De gehele Joule warmte-ontwikkeling wordt dan gebruikt voor de 
temperatuurverhoging van de geleider. Bij een overstroom I gedurende tijd dt, volgt dan de 
temperatuurverhoging d S uit de energiebalans per lengte-eenheid: 
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met 
dS 
A 
c 

: momentane stroom [A] 
: temperatuurverhoging [KJ 
: geleiderdoorsnede [m2

] 

: soortelijke warmte [JIK m3
] 

p 
R = R20 {1 +a 2o( 9- 20)} met R20 = ___}_(}_ : weerstand per lengte-eenheid [2:/m] 

A 
0 

P2o : specifieke weerstand bij 20 C [2:m] 
0 

a 2o : temperatuurcoëfficiënt van p bij 20 C [K1
] 

0 
waann Sm = eindtemperatuur [ C] 

0 
Sn= begintemperatuur [ C] 
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Hierbij is uitgegaan van het meest ongunstige geval waarbij de kabel vol belast is op het moment van 
kortsluiting, dus S(t=o) =Sn. 
Hiermee resteert de betrekking 

Ik • 

J( ~ / dt=e 
0 

Voor iedere combinatie van geleider- en isolatiemateriaal met gespecificeerde begin- en eindtemperatuur 
heeft het rechterlid een constante waarde k2 (zie Tabel 6.3): 

~e p~rameter k wordt dus bepaald door de mat~riaal~onstanten van de gel_~ider en d~ t?elaatbare 
Isolatietempera tuur. Zo volgt voor koper met PVC-Isolatie: k = 115 106 As0

· m , na substitutie van c = 
6 3 0 0 -8 0 -1 

3.45 10 J/Km , Sn= 70 C, Sm= 160 C, P2o = 1.72 10 nm, a2o = 0.00393 C 
Tabel 6.3 geeft ook waarden voor k bij andere combinaties van kern- en isolatiemateriaal. Tevens zijn 
hierin de temperaturen vermeld die continu en kortstondig toelaatbaar zijn, welke als begin- en 
eindwaarden voor de verwarmingsberekening worden gebruikt. Hiermee zijn belastbaarheidskrommen te 
construeren voor de toegestane belastingsduur. Voor tijden boven 100 ms kan de integraal- vergelijking 

0 

gelijk worden gesteld aan I2 t = k2 A2
. 

In een dubbellogaritmische grafiek wordt dit een rechte, volgens de vergelijking Ik= 115.106 Af,Jt. Bij 
kleinere kortsluitstromen worden dus langere afschakeltijden toegestaan, met als grens 5s, waarbinnen 
elke kortsluitstroom moet zijn afgeschakeld. 

Voor tijden beneden 100 ms is de waarde van de overstroom I alléén niet meer maatgevend. Er moet dan 
rekening worden gehouden met stroomasymmetrie, die niet alleen door inschakeleffecten kan worden 
veroorzaakt, maar bijvoorbeeld ook door de stroombegrenzende werking van smeltgeleiders. (In het 
eerste geval kan de stroomtop hoger, in het tweede geval lager zijn dan de stationaire waarde). Als maat 
voor de belastbaarheid wordt dan wel gestelddat de doorlaatintegraal f i2dt ~ k2 A2

. 
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Samenvattend kan de belastbaarheid van een leiding worden beschreven door de relaties: 
voor t ---+ oo I = Iz 

0.1 s ~ t ~ Ss t ~ 

t ~ lOOms Ji2dt ~ 

lso la ti erna teriaal 

PVC Butylrubber EPRofXLPE 

begintemperatuur 10 °c 85 °c 90 °c 
160 °c 220 °c 2so 0c 

4 

5s 

0.1s 

eindtemperatuur 

k k k 

koper 115 . 106 134 . 106 143. 106 

aluminium 76. 106 89 .106 94. 106 

Tabe16.3 Waarden van k voor geïsoleerde leidingen (volgens NEN 101 0). 

- - P nom= P koeling 

t= 
kS 2 

%01 D 

-- asymmetrie 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

· - · -1-·- · - - -~-~-~-

1 

I 

Figuur 6.6 De belastbaarheidkromme en de doorlaatkromme van een leiding. 

In Figuur 6.6 wordt de belastbaarheid weergegeven door: 
de belastbaarheidkromme, met de toegestane belastingsduur t als functie van de stroomsterkte I 
in het bereik 0.1 - 5 s. 
de doorlaatkromme, met de voor kortere tijden toegestane doorlaatwaarde f i2dt als functie van 
de stroomsterkte I. 

Afstemming tussen last, kabel en beveiliging 
Bij de selectie van een kabel voor een bepaalde belasting gaat men uit van de 'aansluitwaarde' l:Si van 
het 'totaal aangesloten schijnbaar vermogen' en de 'gelijktijdigheidsfactor' g (zie hoofdstuk 2). Hieruit 
volgt de 'grootste te verwachten belasting' gl:Si van de kabel, die weer bepalend is voor de 'ontwerp
stroom' Is: 

1 
=g"i.S; 

n u-13 
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Beveiliging van een leiding kan worden bereikt met een toestel (patroon of schakelaar) waarvan de 
uitschakelkromme beneden de belastbaarheidkromme van de leiding ligt. Deze eis heeft helaas vaak tot 
gevolg dat de leiding slechts met een fractie van de toegestane waarde lz mag worden belast. 
NEN1010 (Art. 433.2) vermeldt als eis tegen overbelasting: 

met: 18 : de ontwerpstroom van de keten, 
10 : de nominale stroom of van een niet instelbaar beveiligingstoestel, 

oftewel de instelstroom IE van een instelbaar toestel, 
lz: de continu toelaatbare stroom van de leiding, 
h: de aanspreekstroom, ook wel grote teststroom genoemd, 

waarbij het beveiligingstoestel binnen enkele uren moet zijn geactiveerd. 

Hieruit volgt dat een overbelasting van lz met 45% nooit langer dan enkele uren kan optreden. Dit hoeft 
echter in principe niet te betekenen dat de aanspreekkromme dan ook altijd beneden de 
leidingbelastbaarheidskromme ligt!(zie Figuur 6.7). 

4 

2h 

kabel 

patroon 

Figuur 6.7 Voorbeeld van een belastbaarheidkromme met een 
toegestane (?!) patroonkromme. 

Figuur 6. 7 illustreert dat een volgens de norm gekozen beveiliging nog geen volledige bescherming biedt 
tegen overbelasting. Dit zou wel het geval zijn geweest als geëist zou zijn dat lz < lz; dit heeft echter als 
nadeel dat de kabel weinig economisch wordt benut. Voor een aantal overstroomsituaties zal hoeft deze 
schijnbare discrepantie niet tot problemen te leiden, omdat NEN1010 tevens een maximale leidinglengte 
voorschrijft. De hierbij optredende kleinst mogelijke kortsluitstroom is groot genoeg om het 
beveiligingstoestel snel genoeg aan te laten spreken om oververhitting van de kabel te verhinderen, of 
uiterlijk binnen 5s. 

Getalvoorbeeld van een kabelbeveiliging 
Als voorbeeld zal voor een op 400V aan te sluiten 3-fasenbelasting van 40 kVA, de noodzakelijke 
kabeldoorsnede en bijbehorende smeltveiligheid worden geselecteerd voor een PVC kabel, aan te 
brengen tegen het plafond. Hiertoe bepaalt men achtereenvolgens: 
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• de ontwerpstroom Is van de leiding 
• de nominale stroom In van de smeltveiligheid 
• de kabeldoorsnede 

De ontwerpstroom van de leiding wordt bepaald door het aan te sluiten vermogen. Bij een enkel apparaat 
is dit gelijk aan de nominale stroom van het apparaat, in dit geval m = S/U"3 = 61 A (bij meerdere 
apparaten moet de som worden vermenigvuldigd met de geldende gelijktijdigheidsfactor). 
Vervolgens wordt de nominale stroom In van de smeltveiligheid gekozen met als eis In ~ Is. 
Uit de genormeerde reeks voor smeltveiligheden volgt dan In = 63 A. Hierbij hoort een 
aanspreekdrempel (waarbij de patroon zeker aan zal spreken binnen 1 uur) lz = 1.6 In= 101 A. 
Uit de afstemmings-eisen Iz ~ In en 1.45 Iz ~ I2 volgt dan dat de kabel minstens een toelaatbare stroom Iz 
= 70 A moet hebben. De hierbij behorende kabeldoorsnede is afhankelijk van de installatiemethode. 
Voor een 3-aderige PVC kabel tegen een houten plafond wordt inNEN 1010 gevonden: een doorsnede 
16 mm2 met toelaatbare stroom tot 76 A. 
Uit NEN 1010 halen we tenslotte k = 115 . 106 As0

·
5m-2. 
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Figuur 6.8 Smeltkromme van een 63 A smeltveiligheid en de 
belastbaarheidkromme van een PVC-kabel 

In Figuur 6.8 (met de patroonkromme 63 A) wordt nu de kabelbelastbaarheidskromme geschetst: 
t =(k.A/I)2 ofl = 1840/"t tussen de punten (5 s, 823 A en 0.1 s, 5820 A), en verder geëxtrapoleerd naar 
de rechte I= Iz = 76 A. In het meest ongunstige geval (adiabatische verwarming ook voort> 5 s) ligt het 
snijpunt van beide krommen bij (130 A, 200 s). Dan bestaat dus een mogelijk onveilig gebied van 76 A-
130A. 

De kans hierop is echter klein omdat deNENbeperkingen oplegt voor de keuze van de leidinglengte om 
bij een sluiting verzekerd te zijn van een korte afschakeltijd (dus minimale kortsluitstroom) . Ook zijn er 
nog beperkingen wegens de spanningsval over de leiding, en als beveiliging tegen aanraakgevaar is 
vereist. 

Uit dit alles volgt dat men alle voorschriften vanNEN 1010 tegelijk in aanmerking moet nemen. Omdat 
dit snel omslachtig en herhaald berekenen of opzoeken vereist, heeft het in voorkomende gevallen de 
voorkeur om hiervoor ontwerpsoftware te gebruiken. 
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Vraag: Als de leidingbeveiliging wordt verzorgd door een schakelaar met een instelstroom IE) kan vaak 
een dunnere kabel worden toegestaan. Controleer dit voor het voorbeeld van de leiding
beveiliging als de patroon (met drempel voor de afschakelstroom lz = 1.6 In) wordt vervangen 
door een schakelaar (met lz = 1.2 IE). 

6.2 Beveiliging van motoren 
Bij motoren vormt de beveiliging tegen overbelasting een lastig probleem door de sterk wisselende 
belasting bij normaal bedrijf en de belemmerde warmteafvoer. De toegestane temperatuur van 
motorwikkelingen wordt, net als bij kabels, in hoge mate bepaald door de isolatiematerialen. 
Volgens de norm IEC 60034 (en NEN 3173) zijn motoren ingedeeld in isolatieklassen zoals B, F en H 
(met toenemende toelaatbare temperaturen. Boven deze temperaturen treedt snelle veroudering (of erger) 
op. Dergelijke situaties van overbelasting van motoren kunnen optreden bij: 

- te hoog lastmoment bij continu bedrijf, 
- te lange inschakelduur, bij vaak in/uitschakelen, 
- te langdurige aanloop- of remproces sen, 
- blokkering van de rotor, 
- belemmerde stroming van het koelmiddel. 

Voordat in dergelijke situaties ongewenste schade ontstaat, moeten beveiligingstoestellen de stroom
toevoer naar de motor onderbreken. De correcte instelling van de beveiliging wordt hierbij bemoeilijkt, 
omdat ook bij een normale bedrijfsvoering de stroomsterkte tot het 8-voudige van de nominale waarde 
kan toenemen gedurende meerdere seconden, zonder dat er van overbelasting sprake is. 

Er bestaan diverse methoden om de ontoelaatbare overbelasting van motoren vast te stellen : 
• directe meting van de temperatuur door PTC-sensoren (dit zijn thermistors met een Positieve 

Temperatuur Coëfficiënt; de weerstandswaarde springt sprongsgewijs met een factor~ 100 omhoog 
zodra de nominale aanspreektemperatuur TNF wordt overschreden) met als nadeel de extra 
bedrading en de onvermijdelijke tijdsconstante 

• simulatie van de overbelasting via een bimetaal, 
met als nadeel de beperkte overeenkomst tussen de uitbuiging en belastbaarheid, 

• simulatie via elektronica, vanuit stroommetingen 
• simulatie via een microprocessor, vanuit stroommetingen. 

Vanwege de kostprijs is de meerderheid van de beveiligingen (nog) gebaseerd op het bimetaalprincipe. 
Bij afnametests wordt de wikkelingtemperatuur vaak bepaald door meting van de weerstandstoename; bij 
grotere machines worden ook wel weerstandsthermometers gebruikt. Het PT -100 element bevat een 
platinaweerstand van 100 A bij 0 °C, met een gevoeligheid van 0.4 Q/K. 
Het is duidelijk dat vooral bij motoren het voordelen biedt om de beveiliging te baseren op simulaties 
van het thermische gedrag, in plaats van rigide I-t karakteristieken. 

Het is gewenst dat de minimale stroomsterkte waarbij de overbelastingsbeveiliging van een 3-fasen 
motor aanspreekt, vlak boven de nominale stroom In ligt. Daarentegen mag de beveiliging niet 
aanspreken tijdens het aanlopen. Als richtwaarde voor de instelling eist de norm IEC 60034 dat motoren 
bestand dienen te zijn tegen een overbelasting van 150% gedurende een periode van minstens 2 min. 

De mogelijkheden van patronen en schakelaars met instelbare beveiliging zullen worden geïllustreerd 
voor een motor met Pas = 29 kW, U = 380 V, cos <ll = 0.83, 11 = 0.89 en een aanloopstroom 6 In 
gedurende 6 s. Uitgangspunt vormt de nominale stroom: 

J = Pas 
n U -fjry COS </J 
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waarbij: 
- gekoppelde spanning 
- asvermogen 
- arbeidsvermogen 
- blindvermogen 
- schijnbaar vermogen 
- fasorvoorstelling 
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= 11 P met rendement 11 · 
= IU"'-/3 cosell (kW] 
= IU"'-/3 sin<l> [kV Ar] 
= IU"'-/3 [kVA] 
=P+jQ 

Motorbeveiliging met een smeltpatroon 
Voor de nominale stroom van de motor volgt In,m = 60 A, zodat een patroon met een nominale stroom 
In p= 63 A in eerste instantie in aanmerking lijkt te komen. 

Figuur 6.9 maakt echter duidelijk dat de patroon bij een overbelastingsstroom van 1.5 In,m = 90 A pas 
aanspreekt na 1 uur (dus veel te laat volgens het ontwerpcriterium 150% belasting maximaal tot 2 min), 
waardoor de motor ontoelaatbaar kan worden oververhit. Ook het aanlopen van de motor kan 
problematisch zijn, als de patroon bij 360 A aanspreekt binnen de normale aanlooptijd van 6 s. Zou men 
een patroon met een grotere nominale stroom kiezen, dan kan de motor weliswaar probleemloos 
aanlopen, maar wordt de beveiliging tegen overbelasting nog slechter dan al het geval was bij de 63 A 
patroon! Het blijkt vrijwel onmogelijk om met smeltpatronen motoren te beveiligen tegen overbelas-ting. 
Wel kan een uitstekende kortsluitbeveiliging worden bereikt. 
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Figuur 6.9 Motorbeveiliging door een patroon. 
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Figuur 6.10 Motorbeveiliging door combinatie 
van een overbelastingsrelais, een cantactor 
en een smeltpatroon. 

Motorbeveiliging door combinatie van smeltpatroon, contactor en overbelastingsrelais 
Smeltveiligheden zijn in een motortak dus eigenlijk alleen bruikbaar als beveiliging tegen kortsluiting. 
Om ook beveiliging tegen overbelasting te realiseren kan gebruik worden gemaakt van de contactor, die 
vaak toch al in de motorketen is opgenomen voor procesregeling. wel moet dan een instelbaar 
overbelastingsrelais worden toegevoegd, waarmee de cantactor dan worden geactiveerd (zie Figuur 
6.10). Omdat de cantactor slechts een beperkt afschakelvermogen heeft (8-10 In) moet de 
afschakelfunctie dan worden overgenomen door een smeltveiligheid. Van het relais wordt vaak 
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gegarandeerd dat dit bestand is tegen maximaal 10 In gedurende de (geëxtrapoleerde) tijd volgens de 
aanspreekcurve. De relais-contactar-combinatie beveiligt dan de motor (evenals de kabel, de cantactor en 
het relais) tegen overbelasting, terwijl de patronen deze componenten plus het relais beveiligt tegen 
kortsluiting. De extra eisen voor het correct functioneren van de beveiligingscombinatie zijn in Figuur 
6.10 met letters (A-D) aangegeven: 

het relais moet aanspreken boven de nominale stroom van de motor, 
het relais mag niet reageren op aanloopstromen (A), 
de patroon moet het relais beschermen (B), 
de patroon moet de schakelfunctie van de cantactor overnemen 
boven diens afschakelvermogen (C), 
de patroon moet de cantactor beschermen tegen vastlassen, 
de patroon mag het aanlopen niet verhinderen (D). 

Voor de patronen wordt een speciaal type gebruikt (aM), waarvan zowel de smelttijd als de boogtijd zeer 
kort is voor grote stromen, terwijl deze patronen zeer traag mogen reageren bij kleine overstromen. 
Omdat contactars veelvuldig moeten kunnen in- en uitschakelen, is het gewenst om de contactkracht laag 
te houden. Hierdoor ontstaat wel het gevaar dat de contacten vastlassen bij een doorgaande 
kortsluitstroom, zelfs als een smeltveiligheid in actie komt. Voor motorstartercombinaties bij 
laagspanning wordt de beschermingsgraad tegen kortsluitstroom volgens IEC 60947 en IEC 611459 
aangegeven door de 'coördinatieklasse'. Met coördinatie bedoelt men de afstemming van de contactor, 
het relais en de beveiliging (motorschakelaar en smeltveiligheid). 

• Bij klasse 1 wordt weliswaar veiligheid geboden voor personen en installatiedelen buiten de 
starter zelf, maar is wel beschadiging toegestaan voor starter en relais. Na een sluiting moeten het 
overbelastingsrelais en de cantactor worden vervangen. 

• Bij klasse 2 moet ook de starter zelf geschikt blijven voor een verdere bedrijfsvoering. Toch is 
ook hier sprake van een zekere uitvaltijd omdat ook in de strenge klasse 2 het is toegestaan dat de 
cantactorcontacten licht vastlassen. Controle en eventueel lostikken van cantactorcontacten is dus 
noodzakelijk. Met schakelaars kan beschermingsgraad klasse 2 zelden bereikt worden, met 
smeltveiligheden wel. 

Motorbeveiliging met een Motorbeveiligingsschakelaar 
Als alternatief op de losse relais/patroon combinatie, kan ook gekozen worden voor een motorbeveili
gingsschakelaar (hoofdstuk 3, figuur 3.23) waarin de beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting is 
geïntegreerd. Figuur 6.11 toont een uitschakelkarakteristiek Tevens is in deze figuur het verloop van een 
aanloopstroom van een motor aangegeven. UVS staat voor het uitschakelvermogen, dat hier lager is dan 
de mogelijke kortsluitstroom, zodat een patroon moet worden toegevoegd. 
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Figuur 6.11 Motorbeveiliging door een motorbeveiligingsschakelaar met een patroon. 

Als referentiegrootheid van de horizontale as is de nominale stroom In,m van de motor gekozen. De 
instelstroom IE of IN van de motorbeveiligingsschakelaar wordt hieraan gelijk gekozen. (Bij gecom
penseerde motoren is de instelstroom natuurlijk lager!) 

Voor de diverse isolatieklassen van motoren bestaan hierbij horende uitschakelkarakteristieken (zie tabel 
6.4), met specifieke banden voor de gewenste triptij den. 

Klasse Triptijd 

1,05 IN 1,2 IN 1,5 IN 7,2 IN 

10A >2h <2h <2 min 2"<t<10" 
10 >2h <2h <4min 4"<t<10" 
20 >2h <2h < 8 min 6" < t < 20" 
30 >2h <2h < 12 min 9" < t ~ 30" 

Tabel 6.4 Uitschakeltijden voor motorbeveiliging in relatie tot uitvoeringsvorm 
en stroom (JEC 947-4-1). 

Bij de kolommen (1,05 IN) en (7.2 IN) vormt de koude machine het uitgangspunt, bij de kolommen (1,2 
IN) en (1,5 IN) is dit een warme -reeds in thermisch evenwicht verkerende- machine. De 
omgevingstemperatuur wordt constant verondersteld en bedraagt 20 °C. Bij hogere omgevings
temperaturen kunnen vermenigvuldigingsfactoren worden opgenomen. 

Beschermingsgraad bij motoren 
Net als bij andere installatiedelen wordt ook bij motoren met de beschermingsgraad aangegeven in 
welke mate een motor bestand is tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen, stof, of water. Zo 
vermeldt IEC 60034-5 ook de code lP (International Protection) met 2 cijfers. Bijvoorbeeld lP 23 staat 
voor: bestand tegen deeltjes> 12mm, en bestand tegen vallend water onder een hoek< 60 °. 
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Motor Control Center 
Bij procesregelingen vindt de beveiliging van motoren vaak niet lokaal bij de machine zelf plaats, maar 
gebeurt dit centraal in een "Motor Control Center" (MCC), gecombineerd met de besturing. Een MCC is 
een centrale motorbedieningskast (Figuur 6.12), waar de besturing en beveiliging van de aandrijving 
voor complete produktiestraten kan worden samengebracht. Behalve in de procesindustrie worden 
MCC's veel toegepast in andere industrietakken met vol continu bedrijf en in de scheepvaart. 

Figuur 6.12 Ladenkast van een Motor Control Center. 

Een MCC kast is samengesteld uit: 
vast gedeelte met railsystemen, kabelcompartimenten en bedrading voor stuurstroom, 
verwisselbaar gedeelte in de vorm van laden waarin voor elke motor een aparte 

bedieningseenheid kan worden geschoven. Een dergelijke module bevat dan contactors en 
beveiligingstoestellen, evenals de diverse besturings- en alarmeringsfuncties. 

6.3 Beveiliging van distributietransformatoren 
Distributietransformatoren zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: 

* Olie-gevulde transformatoren waarbij minerale olie als koelvloeistof en isolatiemedium fungeert. 
Tot deze groep rekenen we ook die met een synthetische vloeistof (voorheen veel Askarel, nu 
verboden vanwege PCB's). De eerstgenoemde zijn het meest verbreid en het goedkoopst en worden 
vooral in buitenopstelling toegepast (weerbestendig). De synthetische vloeistoffen zijn duurder maar 
hebben een hogere ontstekingstemperatuur terwijl sommige niet-vlambaar zijn zodat ze binnen 
kunnen worden toegepast. 

* Droge transformatoren met in het algemeen giethars (soms glasvezel) als isolatiemedium. 
In uitvoering onderscheiden ze zich in ventilerend en niet-ventilerend (volledig ingegoten wikkelin
gen) type. Hoewel duurder, vinden ze toepassing in industriële installaties in binnenopstelling waar 
om veiligheidsredenen transformatoren met ontvlambare vloeistoffen niet toegepast mogen worden 
(of ter vermijding van grond- en watervervuiling). De ruimte waarin ze opgesteld staan dient goed 
geconditioneerd te zijn (geen vocht en geen stof). 
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Het vermogen (stroombelastbaarheid) van transformatoren wordt begrensd door de toelaatbare 
temperatuur van het isolatiemedium. Distributietransformatoren hebben veelal geen geforceerde koeling 
zodat de opgewekte warmte door natuurlijke luchtstroming en door straling moet worden afgevoerd. In 
oliegevulde transformatoren is de toelaatbare temperatuur van de papierisolatie rondom de geleiders de 
beperkende factor ter voorkoming van versnelde veroudering (maximaal 140 °C). Het bereiken van deze 
temperatuur hangt af van de omgevingstemperatuur, de temperatuurstijging van de top-olie en de 
temperatuurstijging van de geleiders met papierisolatie. Het op de naamplaat van een transformator 
vermelde nominaal vermogen is gebaseerd op continu bedrijf met dit vermogen en een daarvoor 
geldende levensduurverwachting van enkele tientallen jaren. Voor transformatoren met een natuurlijke 
oliecirculatie (ONAN-type) is daarbij uitgegaan van de volgende veronderstellingen (zie Figuur 6.13): 

een omgevingstemperatuur altijd< 40 °e 
een temperatuurverhoging van de wikkeling (gemiddeld over de hoogte) van 65 °e 
een gemiddelde temperatuurverhoging van de olie van 44 °e 
een temperatuurverhoging van de top-olie van 55 °e. 

top 55 EC x hot-spot 

I olie wikkeling 

44 EC 65 EC 

) 2 (EC) 
Figuur 6.13 Temperatuurverhogingen onder nominale belasting (volgens IEC-354) . 

Uitgaande van lineaire temperatuurverdelingen in olie en windingen, en een 10% hogere temperatuur
stijging ter plaatse van de hot-spot ten opzichte van de omringende olie dan elders, geeft dit een hot-spot 
temperatuurverhoging van 78 oe. Voor een gemiddelde omgevingstemperatuur van 20 oe betekent dit 
een hot-spot temperatuur van 98 oe. Op deze temperatuur is de normale levensduurverwachting 
gebaseerd. Een temperatuur daarboven zal de levensduur verkorten, die eronder verlengen. 

Bij continu nominale belasting van een transformator zal in de zomer extra levensduur 'verbruikt' 
worden die ' s winters wordt gespaard. Nu zal een transformator zelden continu met nominaal vermogen 
worden belast. Dit biedt de mogelijkheid de transformator tijdelijk over te belasten met als grens een hot
spot temperatuur van 140 oe. IEe-354 geeft richtlijnen voor periodieke overbelasting gedurende een deel 
van de dag, uitgaande van onderbelasting gedurende de rest van de dag (dagbelastingspatroon), en voor 
noodbelasting (bijvoorbeeld wanneer de voeding van een andere transformator moet worden 
overgenomen als gevolg van een storing of voor onderhoud. Figuur 6.14 toont een vereenvoudigd 
dagbelastingspatroon en het verloop van enkele temperaturen. 

De factor K drukt de belasting (kVA) uit als fractie van het nominaal vermogen. Figuur 6.15 geeft de 
richtlijn (IEe-354) voor een omgevingstemperatuur van 10 oe. (Deze richtlijn is er ook voor andere 
tempera turen). 



Beveiliging bij laagspanning 

CI>C 
:::CD 
Ue> 
aso 
~E .. ~ 
_Cl) 

as> .,. . 
cE 
:;::0 .,c 
.!c 

Cl> as 
.O> 

0 

(J 

.: 
~ 

:I 
:I 

~ 
Cl) 
a. 
E 

K 1 

c (winding hot spot) 
Cl) f---------' 
1-

b (ol ie top) 

a (omgeving) 

0 

K2 

t 

K 1 

24 h 

24 h 

Figuur 6.14 Vereenvoudigd dagbelastingspatroon van een transformator. 
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Als bovengrens geldt 1,5 Snom· Zo is te ontlenen dat een overbelasting tot 140% ( K2 = 1,40) gedurende 4 
uur toegestaan is, indien gedurende de rest van de dag de belasting 70% (KJ = 0,7) is. Wel moet worden 
vermeld dat deze grenswaarden voor de overbelasting betrekking hebben op situaties waarbij de beoogde 
levensduur niet wordt verkort. (Opmerking: de curven zijn gebaseerd op een verdubbeling van de 
veroudering voor elke 6 oe hot-spot temperatuurstijging (Wet van Arrhenius) en een olie-tijdconstante 
van 3 uur.) 
Voor noodsituaties worden wel vermogens groter dan 1,5 Snom toegestaan; de hot-spot temperatuur mag 
echter de waarde 140 oe niet overschrijden. Indien echter de belasting groter is dan overeenkomstig de 
periodieke belastingscurven (als Figuur 6.15) is toegestaan, wordt extra levensduur verbruikt. Dit wordt 
uitgedrukt in "normale dagen". Het voert te ver om de rekenmethode hier te beschrijven, voor meer 
informatie wordt verwezen naar IEe 354. 

Ook voor droge transformatoren is de belastbaarheid gebaseerd op de hot-spot temperatuur van het 
isolatiemedium. In IEe 726 worden een zestal isolatieklassen onderscheiden met hot-spot temperaturen 
van 105 oe tot 185 oe. Ten aanzien van de overbelastbaarheid van droge transformatoren bestaan nog 
geen internationale richtlijnen, zodat daartoe overlegd moet worden met de fabrikant. 

Ter bewaking van de temperatuur worden olie-gevulde transformatoren uitgerust met een thermometer 
welke in eerste instantie een alarm, in tweede instantie een uitschakelcommando geeft. Droge 
transformatoren worden wel uitgerust met thermische sensoren op de LS-wikkeling(en). Uit het 
bovenstaande blijkt dat er zeer wel mogelijkheden zijn om bij uitval van een transformator of een 
verbinding het 'verloren' vermogen door een andere transformator te laten overnemen. Hiervan kan met 
name gebruik gemaakt worden bij centrale opstelling van de transformatoren. Indien het net meerdere 
transformatoren bevat is het raadzaam deze van hetzelfde vermogen te kiezen zodat uitwisseling 
mogelijk is en een reserve transformator overal kan worden ingezet. 

Calamiteiten bij transformatoren 
Ondanks de hoge betrouwbaarheid van de huidige transformatoren (uitval ordegrootte 0.1% per jaar) is 
toch vaak een beveiliging gewenst: 

- Transformatoren behoren tot de duurste componenten in het middenspannings-distributiesysteem. 
- Bij uitvalligt een netdeellangdurig "plat". 
- Ketelexplosies na interne fouten zijn zelden acceptabel. 

Wat kan er zoal misgaan bij een transformator? In Figuur 6.16 zijn een aantal foutplaatsen aangegeven. 

Bij olietransformatoren, kan olieverlies een primaire foutenbron zijn, waardoor bovengenoemde fouten 
worden ingeleid. Door overbelasting of een externe kortsluiting kan oververhitting of breuk van de 
laagspanningswikkelingen optreden. De meest voorkomende isolatiefout (tussen hoogspanningswindin
gen) levert in de praktijk zelden problemen op, omdat de hiermee samengaande boogontlading slechts 
langzaam tot ontwikkeling komt, zodat beveiligingstoestellen tijdig kunnen ingrijpen. 
Een interne boogontlading, direct tussen hoogspanningsaansluitingen geeft een grotere kans op 
ketelexplosie, in dit geval is een uiterst snelle en liefst stroombegrenzende beveiliging noodzakelijk. 
Gelukkig komt dit zelden voor. Bij te traag ingestelde ringnetbeveiligingen kan kabeleindsluiting leiden 
tot een aanzienlijke ravage. 
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H.V. L.V. 

Figuur 6.16 Foutplaatsen bij een transformator. 
1: kabeleindsluiting 
2: sluiting tussen hoogspanningsaansluitingen 
3: breuk tussen hoogspanningsaansluiting en spoel 
4: isolatiefout tussen hoogspanningswikkelingen 
5: isolatiefout tussen hvllv wikkelingen 
6: isolatiefout tussen laagspanningswikkelingen 
7: sluiting tussen laagspanningsaansluitingen. 

Belastbaarheidskrommen van transformatoren 

6.19 

Distributietransformatoren moeten ook een zekere tijd bestand zijn tegen het effect van externe 
kortsluitingen. Zo moet een transformator met relatieve kortsluitspanning 4%, de volle kortsluitstroom Ik 
= 25 In gedurende 2 s kunnen weerstaan (IEC 76-5). Hieruit is een belastbaarheidskromrne voor een trafo 
af te leiden. In figuur 6.17 is een belastbaarheidkromme voor een 400 kV A trafo aangegeven met 
aanduiding 'short circuit': het kortsluitpunt (I=577A, t=2s) is omgezet in de lijn I2 

. t = 415 . 106 [A2s] 
voor adiabatische condities. Ook is de maximaal toegestane overbelasting weergegeven met de 
belastbaarheidskromrne 'overload'. Deze is afgeleid uit Figuur 6.15, uitgaande van een basisbelasting van 
70%. 
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Figuur 6.17 Belastbaarheidkrommen (short circuit, overlaad) en inrush-stroom 
voor een 400 kVA olie-transformator, met enkele karakteristieken van smeltveiligheden. 
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Inrush-stromen 
Bij de keuze van de beveiliging moet men controleren of deze niet aanspreekt door inrush-stromen, 
tijdens het inschakelen van onbelaste transformatoren. Dergelijke stromen hebben de vorm van een 
uitdempende reeks pulsen, met na ongeveer 10 ms een eerste piekwaarde van maximaal 15 keer de 
topwaarde van de nominale stroom. Overeenkomstig de Norm IEC 787 neemt men in de praktijk wel aan 
dat het effect vandeinrush-stroom overeenkomt met een effectieve stroom van 12 In gedurende 100 ms 
(soms wordt bovendien genomen 25 . In gedurende 10 ms). Bij de selectie van een beveiliging moet men 
hier rekening mee houden: een beveiligingstoestel mag niet worden geactiveerd door inrushstromen! 
Voor figuur 6.17 betekent dit dat de aanspreekcurve van een smeltveiligheid boven de inrushpunten 
moeten liggen. Het is duidelijk dat het niet mogelijk is om met een hoogspannings-smeltveiligheid een 
transformator te beveiligen tegen zowel doorgaande kortsluitstroom als overbe-lasting, omdat de patroon 
dan aan zou spreken bij het inschakelen van de transformator! 

Beveiliging van transformatoren 
Distributietransformatoren worden altijd aan de primaire zijde beveiligd tegen externe kortsluitingen, en 
soms ook tegen interne kortsluitingen. Door overstroomrelais worden dan bijvoorbeeld 
vacuümschakelaars bekrachtigd. Kortsluitstroombegrenzing is dan uiteraard niet mogelijk. Dit kan wel 
met (back-up) hoogspannings-smeltpatronen, maar deze zijn weer niet in staat om de stroom te 
onderbreken bij een ontoelaatbare overbelasting, en vormen dan zelf vaak een foutenbron. Door het 
combineren van back-up patronen met tripbare lastschakelaars, wordt de beveiliging bij overbelasting 
verbeterd. Beide functies worden (deels) gecombineerd door patronen van hetjuli-range type, waarmee 
niet alleen kortsluitingen, maar alle stromen waarbij smelten optreedt betrouwbaar kunnen worden 
afgeschakeld. Ondanks het betrouwbare onderbrekingsvermogen, kunnen dan toch nog problemen 
ontstaan als de patroon te traag aanspreekt om nog bescherming te bieden tegen overbelasting (zie Figuur 
6.17) . Als remedie kan alsnog een lastschakelaar worden toegevoegd, die tripbaar is door een 
overbelastingsrelais. In principe kan men een transformator ook tegen overbelasting beschermen, door de 
belasting regelmatig te meten en eventueel handmatig aan te passen als het aangesloten vermogen te 
groot blijkt te zijn. Terwijl een transformator niet tegen overbelasting kan worden beveiligd door een 
hoogspanningsveiligheid, is dit wel goed mogelijk door een smeltveiligheid aan de laagspanningszijde. 
Figuur 6.17b illustreert deze mogelijkheid duidelijk. 
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Figuur 6.17b Belastbaarheidskrommen van een 400 kVA trafo (gezien vanaf de secundaire zijde) en 
meltkrommen van laagspanninssmeltveiligheden. 
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Als alternatief op de laagspanningssmeltveiligheid kan men ook kiezen voor een (duurdere) 
laagspannings-vermogensschakelaar die bij een overstroom wordt geactiveerd via een 1-t relais, of 
thermische sensoren op de secundaire ontwikkeling. Deze schakelaar functioneert dan tevens als 
beveiliging tegen een externe kortsluiting. Helaas bestaat in de praktijk vaak de tendens om geen 
beveiligingstoestel te plaatsen tussen de trafo en de laagspanningsverdeling. 
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Figuur 6.18 Beveiligingsconfiguraties voor distributietransformatoren. 

Figuur 6.18 toont enkele mogelijkheden voor de beveiliging van kleine distributietransformatoren, 
waarbij enkel schakelaars of smeltpatronen aan hoog- en/of laagspanningszijde worden gebruikt, of 
combinaties hiervan. De pluriformiteit geeft duidelijk aan dat de beveiliging een kwestie van filosofie is. 

Kortsluitstromen aan de primaire en de secundaire zijde van een een transformator 
Voor een distributietransformator (400 kVA, Dy, E = 4%, 10 kV/400 V, Zo = Zk) zullen de 
kortsluitstromen worden berekend, die optreden bij lf-, 2f-, en 3f- fouten aan de secundaire zijde 
Schematisch wordt de Dy-transformator voorgesteld door Figuur 6.19, waarin lijn- en fasespanningen 
zijn aangegeven, evenals lijn- en spoelstromen. 

1/ N o/o3 

Figuur 6.19 Schematische voorstelling van een Dy transformator. 
(Zonder verdere aanduiding wordt in het volgende met U altijd U1ijn bedoeld.) 
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Voor het vermogen geldt: S = 3 Uprim,fase In= Uprim,lijn In_3. 
Andere algemene relaties ter herinnering (anders nog eens opzoeken in het dictaat van het college 
Elektrische Energietechniek 1 [6.1]). 

Nominale stroomwaarde: I n.prim = U~ met / 11 =I sp -J3 
(pas op! , deze relatie tussen In en Isp is enkel geldig is bij een symmetrische belasting!) 

Transformatieverhouding: 

Windingsverhouding: 

N= Uprim 

U sec 

N' =I sec= U prim,tijn zodat N' = N -[3 
J sp U sec .fase 

Kortsluitspanning Uk : waarde van de fasespanning, die aan de primaire zijde moet worden aangelegd, 
om bij een kortgesloten secundaire zijde, de nominale stroom te laten lopen. 

Uprim.korrst.fase = In Zk 

De kortsluitimpedantie Zk wordt meestal afgeleid uit de relatieve kortsluitspanning: 

Relatieve karts/uitspanning: 

Na substitutie van de gekoppelde spanning volgt met Uprim,kortsl,fase =In Zk :t 

zodat volgt voor de (primair geziene) 

Kortsluitimpedantie: 

De (primaire) kortsluitimpedantie Zk kan worden getransformeerd naar de secundaire zijde: 
2 

, Zk ,;, f Z , _ & U sec 
Zk =- o1 tewe k ---

N2 S 
immers geldt: Gk u fs = I n.s z k, 

Voor de nominale stromen geldt dan In= S!U-/3 
oftewel primair In,prim= 23 A en secundair: In,sec = 577 A. 

Vervolgens zullen de kortsluitstromen worden bepaald voor diverse soorten van secundaire sluitingen, 
direct achter de trafo. Het voorgaande kortsluitvermogen wordt onbeperkt verondersteld. 

Kortsluitstromen bij een drie-fasen-sluiting 
Bij een 3-fasen-sluiting geldt: 

U sec,lijn = ( fsec .l- fsec ,2} Zk' = fsec -[3 Zk' 

fsp 

Zodat voor de kortsluitstromen volgt: 

fsec r::;J 
en lprim = lsp "j 

N' 
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J prim = 
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Figuur 6.20 Kortsluitstromen bij een 3-fasensluiting. 

Kortsluitstromen bij een twee-fasen-sluiting 
Bij een 2-fasen-sluiting is de secundaire kortsluitstroom: 

terwijl in één primaire fase: 

(en in de andere fasen Iprim = lsp ). 

Usec.lijn 
fsec = ---

2 zk' 

J prim 2 
J = 2 fsec 

sp N' 

rYY\ ____ ----, 

lsp-
L._. ____ ----. 

z' 
lsec- k 

2.1sp-
'------...., 

I sec-

Figuur 6.21 Kortsluitstromen bij een 2-fasensluiting. 

Na enig rekenwerk volgt dan: 
s 

J prim 
&k U prim .J3 

in één fase (en 
s 

2 &k U prim .J3 
in 2 andere fasen) 

z' k 

6.23 
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s 
fsec 

2 &k U sec 

Kortsluitstromen bij één-fase-aardsluiting 
Bij een enkel-fase aardsluiting geldt: 

U sec.fase 
f sec = - ----'-----

Zk' +(Zo'- Zk ')/3 
Onder de veronderstelling dat 

Zo Z k en I prim = I sp 

volgt na enig rekenwerk: 
s 

J prim 
3 Gk Uprim 

s J n,sec 
fsec 

-J3 &k U sec 

f sec 

N ' 

In Tabel 6.4 worden uiteindelijk de numerieke waarden vergeleken: 

primair 

nominaal s 
= 23.1 A 

Up .J3 

1-fase-fout s 
= 333A 

3&kUp 

s 
2-fasen-fout = 577 A 

ckup.J3 

3-fasen-fout s 
577 A = 

ckup.J3 
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secundair 

s 
=577A 

Us .J3 

s 
14.4 kA = 

&kUs .J3 

s 
12.5 kA --- = 

2 &kUs 

s 
14.4 kA = 

&kUs .J3 

Tabel6.5 Nominale en kortsluitstromen voor een 400 kVA trafo, 
JO kV/400 V en &k = 0.04, bij secundaire sluitingen. 

Selectiviteit 
Bij de keuze en de instelling van de beveiligingstoestellen voor en achter de transformator, is een 
selectiviteitsanalyse nodig om de werking van de diverse toestellen op elkaar af te kunnen stemmen. 
Gewenst is immers een selectief beveiligingssysteem, waarbij (in de richting van de vermogensstroom) 
alleen het toestel dat daarvoor bedoeld is, moet bij een kortsluiting uitschakelen. Als dit toestel faalt om 
te onderbreken binnen een bepaalde toegestane tijd, moet het eerste toestel dat hiervoor ligt, aanspreken 
(back-up beveiliging) . Voor de selectiviteitsanalyse wordt gebruik gemaakt van dubbellogaritmische 
grafieken waarin de diverse aanspreekkrommes van in serie staande toestellen zijn vergeleken. Bij een 
maximale veiligheid moet vaak een beperkte selectiviteit worden geaccepteerd. 
We zullen de selectiviteits analyse illustreren met de waarden van de kortsluitstromen uit tabel6.5. 
Merk op dat de verhouding (sec/prim) van de kortsluitstromen bij de 3-fasenfout 25 bedraagt, bij de 2-
fasenfout 22, bij de 1-fasefout 43. De hoogspanningspatroon dient alleen aan te spreken bij een fout voor 
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de laagspanningspatroon, of bij falen van deze laatste. Figuur 6.22 en Figuur 6.23 geven enkele 
karakteristieken van smeltveiligheden. 

Door het vergelijken van: 
de transformatorgegevens uit Figuur 6.17 
de stroomwaarden uit Tabel 6.5 
de patroonkarakteristieken uit Figuur 6.22 en 6.23 

wordt een noodzakelijke combinatie van smeltveiligheden duidelijk. 

De hoogspanningspatroon moet ongevoelig zijn voor inrush. Dit levert als karakteristieke grens (276 A, 
100 ms ), zodat een nominale stroom van 31.5 of 40 A gewenst is. Beide patronen beveiligen de 
transformator tegen een secundaire kortsluiting (577 A, 2s), maar niet tegen overbelasting (25 A- 10.000 
s, 35 A - 900 s). In de praktijk wordt een 400 kVA trafo vaak beveiligd door 630 A patronen aan de 
secundaire zijde. Ga na welke overbelasting dan wordt getolereerd. 
De middenspanningskabel naar de transformator moet worden beveiligd door een schakelaar op het 
onderstation; bijvoorbeeld voor een 240 mm2 kabel met lz = 500 A kan een 1-t relais met instelling 500A, 
3s worden beveiligd tegen overbelasting, terwijl de 'direct-uit' op 10 kA wordt ingesteld (waarom?). 

Vraag: Bij een transformator wordt een hoogspanningssmeltveiligheid verwijderd. Bepaal nu 
uitdrukkingen voor de stromen aan de primaire zijde in geval van een 2-fase sluiting aan de 
secundaire zijde. 

Vraag: Welke sluiting (3f, 2f of 1f) is het meest kritisch voor de selectiviteitsbepaling? 

Vraag : 

Vraag: 

10 1 

Controleer of de 450, 500, 630 A patronen selectief zijn ten opzichte van de hoogspan
ningspatronen 31.5 en 40 A. Als eerste benadering mag de invloed van de stroomasymmetrie en 
boogtijd worden verwaarloosd. 

Kan de vermogensschakelaar voor ringnetbeveiliging worden ingesteld op 500 A, 100 ms? 
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Figuur 6.22 Smeltkarakteristieken voor JO kV. Figuur 6.23 Smeltkarakteristieken voor laagspanning. 
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7. Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten 

7.1 Inleiding 

Industriele netten en installaties zullen zo worden ontworpen en bedreven, dat met een minimum aan 
componenten kan worden voldaan aan de gestelde eisen. 
De elektrische energie die gevraagd wordt op enig moment zal ter plekke moeten worden geleverd en 
de spanningsvorm moet in orde zijn (power quality). Dit vereist een zorgvuldig ontwerp, waarbij de 
interactie van het net en de installaties (de belastingen en de invoedingen) goed in ogenschouw 
genomen moet worden. 

Als componenten nooit gestoord zouden raken, nooit zouden falen en nooit onderhouden zouden 
hoeven worden, kan het ontwerp recht toe recht aan uiterst simpel gehouden worden en is het 
ontwerpproces eigenlijk alleen een zaak van optimalisatie van kosten voor componenten. 
Omdat gestoord raken niet uit te sluiten is, faalt het systeem in die omstandigheden als er niet bij het 
ontwerp al in voorzien is dat storingen kunnen optreden. Bij onderhoud idem dito. 
Er moet dus in de netten redundantie aanwezig zijn om storingen op te vangen of om onderhoud 
mogelijk te maken. Dat verhoogt de betrouwbaarheid van het net. 

Figuur 7.1 Mogelijkheden aansluiting verbruiker 

Nemen we als voorbeeld de aansluiting van een klant op het net. In figuur 7.1 is te zien dat de klant op 
verschillende wijzen kan worden aangesloten. Links geeft een aansluiting met een enkele verbinding. 
In het midden een dubbele verbinding maar zodanig uitgevoerd dat er slechts één permanent in bedrijf 
is; bij een storing moet er worden omgeschakeld hetgeen een bepaalde tijd duurt afhankelijk van de 
mate van automatisering. Rechts een aansluiting die volledig voldoet aan het (n-1) principe omdat de 
twee verbindingen parallel bedreven worden en er dus altijd één kan uitvallen. 
Deze (n-1) gedachte is wijd verbreid bij het ontwerp en de bedrijfsvoering van netten. Vaak wordt dit 
als uitgangspunt genomen en wordt het net als adequaat bestempeld als het aan dit criterium voldoet. 
In feite is dit een kwalitatieve maat en geen kwantitatieve. De betrouwbaarheid op zich is niet 
gekwantificeerd. Dat kan alleen als de faal- en reparatieprocessen in beeld gebracht worden van de 
verschillende componenten en daarmee van het systeem als geheel. 

Dit hoofdstuk is met name bedoeld om inzicht te geven in de manier waarop aan de betrouwbaarheid 
gerekend kan worden. De aanpak is globaal en is niet specifiek toegespitst op industriele netten. 



7.2 Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten- PATO cursus juni 2001 

7.1.1 Kwantificering van betrouwbaarheid 

Studies naar de betrouwbaarheid van systemen worden tegenwoordig binnen vele vakgebieden 
uitgevoerd. Bijvoorbeeld in de nucleaire industrie, de lucht- en ruimtevaart, de offshore industrie, de 
chemische industrie, etc. Hier gaat over de analyse van de betrouwbaarheid van elektrische netten. 

Betrouwbaarheid wordt gekwantificeerd middels getallen die de mate van onbetrouwbaarheid 
uitdrukken. Voorbeelden zijn: onderbrekingsverwachting, gemiddelde onderbrekingsduur en jaarlijkse 
uitvalduur. Hoe lager deze getallen zijn, hoe hoger de betrouwbaarheid. 

De kengetallen voor een gemiddelde Nederlandse laagspanningsverbruiker aangesloten op het 
openbare net voor de afgelopen jaren zijn weergegeven in tabel 7 .1. De afzonderlijke bijdragen van 
hoog-, midden- en laagspanningsnetten zijn in deze tabel weergegeven. 

HS MS LS Totaal 

Onderbrekingsverwachting [ onderbr./j aar] 0,10 0,23 0,01 0,34 
Gemiddelde onderbrekingsduur [min./onderbr.] 30 75 200 65 

Jaarlijkse uitvalduur [min./jaar] 3 17 2 22 

Tabel 7.1 Kengetallen van de betrouwbaarheid van de elektriciteitslevering (gemiddelde over 
1990-1999) 

Deze getallen zijn een gemiddelde over de periode 1990 tot en met 1999. Ze zijn verzameld door 
EnergieNed.Merk op dat de jaarlijkse uitvalduur het product is van de onderbrekingsverwachting en 
de gemiddelde onderbrekingsduur per onderbreking. De gemiddelde laagspanningsklant ondervindt 
dus gemiddeld eens per drie jaar een onderbreking (0,34 keer per jaar), die gemiddeld 65 minuten 
duurt, hetgeen een jaarlijkse uitvalduur oplevert van ongeveer 22 minuten per jaar. 
Een gemiddelde industriele klant die meestal is aangesloten op het middenspanningsnet heeft een 
weinig afwijkende onderbrekingsverwachting en ook slechts enkele minuten minder 
onderbrekingsduur per jaar. 

Dit zijn dus kengetallen die de betrouwbaarheid bij de klant weergeven. Daarnaast worden er door 
EnergieNed ook getallen verzameld, die de betro wbaarheid van een bepaalde component toegepast 
in het openbare net weergeven. Twee voorbeelden hiervan zijn: 

Faaltempo van 1 kilometer middenspanningskabel: 0,0118 storingen per jaar 
Faaltempo middenspanningsmof: 0,0023 storingen per jaar 

Indien gegeven is dat elke 250 meter middenspanningska bel gemiddeld één mof bevat, dan wordt het 
faaltempo van 4 kilometer middenspanningskabel gegeven door: 4·0,0118 + 4·4·0,0023 = 0,084 
storingen per jaar, oftewel: gemiddeld één storing per 12 jaar. 

7.1.2 Processen die de betrouwbaarheid beïnvloeden 

Een betrouwbaarheidsanalyse van een elektriciteitsnet heeft tot doel om de betrouwbaarheid van een 
bestaand of toekomstig systeem kwantitatief te voorspellen op basis van waarnemingen aan 
componenten en systemen uit het verleden. Deze waarnemingen geven informatie over faaltempi en 
hersteltij den. Het gedrag van systemen wordt verder bepaald door verschillende processen. 

Vier belangrijke processen zijn: 
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• ontwerp 
• beheer 
• bedrijfsvoering 
• beveiliging 

Deze processen spelen zich af in verschillende tijddomeinen. Dit is weergegeven in figuur 7 .2. 
Ontwerp is een proces is van de lange termijn. Beheer is een proces dat zich afspeelt op middellange 
termijn, terwijl de dagelijkse bedrijfsvoering een typisch korte-termijn proces is. De werking van de 
beveiliging komt volgens menselijke waarnemingen nagenoeg direct tot uiting. 

Activiteit 

r<J 
Ontwerp 

i>! 
I 

Beheert 
r<J i>! 
I 

r<J 
Bedrijfsvoering 

I i>! 

Beveiliging I 

msec sec min uur dag mnd jaar Tijd 

Figuur 7.2 Diverse tijdsbestekken waarbinnen ontwerp, beheer, bedrijfsvoering en beveiliging van 
elektriciteitsnetten zich afspelen 

Een betrouwbaarheidsanalyse van een elektriciteitsnet kan in eerste instantie opgevat worden als een 
'black box' waarin aspecten uit de voornoemde vier processen en eventuele andere invloeden als 
'input' dienen en waarbij de betrouwbaarheid op de leveringspunten er als 'output ' uitkomt. Dit is 
weergegeven in figuur 7.3. 

Overige invloeden 
~ 

Ontwer p 

Beheer " Betrouwbaarheids-
analyse f--t> Betrouwbaarheid 

Bedrijft voering - Onderbrekingsverwachting 
- Gemiddelde onderbrekingsduur 

ing Beveilig -Jaarlijkse uitvalduur 
-Niet-geleverde energie 

Figuur 7.3 'Black box '-model van een betrouwbaarheidsanalyse van een elektriciteitsnet 

In het navolgende zullen enkele principes voor het doen van een betrouwbaarheidsanalyse worden 
besproken. Echter niet zo in detail dat de vier processen geheel om vat worden; daarvoor wordt 
verwezen naar de literatuur. 
In dit hoofdstuk is de aandacht gericht op het ontwerp en de bedrijfsvoering. 
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7 .2. Systeemtoestanden en kansen 

7.2.1 Mogelijke toestanden 

Beschouw het één-lijn-diagram van een eenvoudig elektriciteitsnet dat weergegeven is in figuur 7.4. 
Dit systeem bestaat uit 3 stations oflrnooppunten (dikke horizontale balken) en 3 hoogspanningslijnen 
of verbindingen (3 dunne lijnen). Het systeem wordt op lrnooppunt 1 gevoed en er zijn twee 
belastingen, namelijk op de lrnooppunten 2 en 3. 

~~----------~------------~1 

Ll L2 

L3 

Figuur 7.4 Eén-lijn-diagram van een eenvoudig elektriciteitsnet 

Indien verondersteld wordt dat alleen de verbindingen kunnen falen, dan kan het systeem acht 
verschillende toestanden aannemen. Deze zijn hieronder weergegeven: 

Toestandnummer: 2 3 4 5 6 7 8 
L1 1 0 1 1 0 0 1 0 
L2 1 1 0 1 0 1 0 0 
L3 1 1 1 0 1 0 0 0 

In deze opsomming stelt ' 1' voor dat de betreffende component in bedrijf is (de zogenaamde UP
toestand). Een '0' stelt voor dat de betreffende component in een gefaalde toestand verkeert (de 
zogenaamde DN-toestand). 

7.2.2 Eenvoudige kansberekening 

Indien wordt verondersteld dat de drie verbindingen identiek zijn, onafhankelijk van elkaar falen en 
de faalkans van iedere verbinding 0,1 bedraagt, dan kunnen de kansen voor de verschillende 
systeemtoestanden middels eenvoudige kansrekening bepaald worden. 

Voor de eerste toestand, waarin alle componenten in bedrijf zijn, geldt dan: Pr(toestand 1: alle 
verbindingen in bedrijf) = (1-0,1)3 = 0,729. Voor de kans op de tweede toestand geldt dan: 
Pr(toestand 2: verbinding L1 uit bedrijf, verbindingen L2 en L3 in bedrijf) = 0, 1·0,9·0,9 = 0,081. 

De verschillende kansen zijn weergegeven in onderstaand schema: 
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Toestandnummer: 2 3 4 5 6 7 8 
Ll 0 1 0 0 1 0 
L2 0 1 0 0 0 
L3 1 1 1 0 1 0 0 0 
Kans: 0,729 0,081 0,081 0,081 0,009 0,009 0,009 0,001 

Merk op dat de som van alle kansen gelijk is aan 1. 

7.2.3 Meest waarschijnlijke toestanden 

Veronderstel dat de volgende definitie voor het falen van het systeem uit figuur 7.4 gehanteerd wordt: 
'het systeem faalt indien tenminste een van beide belastingknooppunten geïsoleerd raakt ten opzichte 
van het voedende knooppunt'. 
Dan is er een boven- en ondergrens voor de kans op systeemfalen aan te geven als functie van het 
aantal geanalyseerde toestanden. Deze grenzen zijn weergegeven in figuur 7.5. De verklaring is als 
volgt. 

Op het moment dat er nog geen enkele toestand is geanalyseerd, kan met zekerheid worden gezegd dat 
de bovengrens van de kans op systeemfalen op 1 ligt en de ondergrens van de kans op systeemfalen op 
0 ligt (een kans is immers een getalletje tussen 0 en 1). 

Na het analyseren van de eerste toestand, daalt de bovengrens van de kans op systeemfalen naar 
0,271. Dit is als volgt in te zien. De eerste toestand is de toestand waarin alle componenten in bedrijf 
zijn. De kans dat deze toestand optreedt is gelijk aan 0,729. Aangezien deze toestand niet aan de 
definitie van systeemfalen voldoet, daalt de bovengrens van de kans op systeemfalen dus van 1 naar 
(1-0,729) = 0,271. 

Evenzo daalt de bovengrens met stapjes van 0,081 na het analyseren van de toestanden 2, 3 en 4. In 
deze toestanden is steeds één verbinding uit bedrijf; de knooppunten 2 en 3 zijn dan echter niet 
geïsoleerd en voldoen dus niet aan de definitie van systeemfalen. Derhalve zakt de bovengrens van de 
kans op systeemfalen naar 0,028. 

De toestanden 5, 6, 7 en 8 voldoen wel aan de definitie van systeemfalen. Derhalve gaat de 
ondergrens van de kans op systeemfalen oplopen na het analyseren van deze toestanden. Merk op dat 
nadat alle toestanden zijn geanalyseerd, de boven- en de ondergrens van de kans op systeemfalen aan 
elkaar gelijk zijn. 
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Kans op systeemfalen 

1,0 

- - - - - - - - - - - - - - bovengrens 

0, 2 r - ondergrens 

0, Oi---r-----r--.-----:=~~~~===,_--
0 I 2 3 4 5 6 7 8 

Aantal geanalyseerde toestanden 

Figuur 7.5 Boven- en ondergrens van de kans op systeemfalen als functie van het aantal 
geanalyseerde toestanden 

Uit figuur 7.5 zijn een tweetal belangrijke eigenschappen afte lezen, namelijk: 
• de meest waarschijnlijke toestanden zijn de toestanden waarin weinig componenten tegelijkertijd 

uit bedrijf zijn. Dit effect wordt versterkt indien de betrouwbaarheid van de afzonderlijke 
componenten waaruit het systeem is opgebouwd, hoger wordt (stel bijvoorbeeld dat de faalkans 
gelijk is aan 0,01 in plaats van 0,1 ). 

• de boven- en de ondergrens van de kans op systeemfalen zijn elkaar al heel dicht genaderd, indien 
alle toestanden zijn geanalyseerd waarin 0, 1 of 2 componenten tegelijkertijd uit bedrijf zijn. Ook 
dit effect wordt versterkt indien de betrouwbaarheid van de afzonderlijke componenten waaruit het 
systeem is opgebouwd, hoger wordt. 

Van deze twee eigenschappen wordt bij het kwantificeren van de betrouwbaarheid vaak gebruik 
gemaakt. De te onderzoeken toestandsruimte neemt namelijk snel toe indien het aantal componenten 
in het systeem toeneemt. Zo zal de toestand-ruimte van een net, bestaande uit 25 componenten totaal 
225 te analyseren toestanden opleveren. De waarschijnlijkheid van hogere orde toestanden (dat zijn 
toestanden waarin meerdere componenten tegelijkertijd uit bedrijf zijn) neemt echter snel af, 
naarmate de orde toeneemt. In de praktijk, worden vaak alleen alle eerste en tweede orde toestanden 
geanalyseerd. Alle toestanden van hogere orde worden dan in eerste instantie buiten beschouwing 
gelaten. 

Er wordt hier benadrukt dat het bovenstaande alleen geoorloofd is, indien de componenten waaruit het 
systeem is opgebouwd, een lage faalkans hebben. Voor elektriciteitsnetten is dit doorgaans het geval. 



Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten 7.7 

In productie-systemen is dit echter niet het geval. Derhalve dient men in betrouwbaarheidsanalyses 
waarin productiemiddelen zijn betrokken, ook hogere orde toestanden van productiemiddelen in de 
beschouwingen mee te nemen. 

7.3 Kans- en frequentieberekening 

7 .3.1 Basiskengetallen 

In de vorige paragraaf is de kans van optreden van een systeemtoestand aan de orde geweest. Dit is 
echter niet het enige betrouwbaarheidskengetal dat een systeemtoestand kenmerkt. 
Er zijn namelijk nog twee belangrijke kengetallen, te weten: de frequentie van optreden (de 
onderbrekingsverwachting) en de gemiddelde duur van optreden. Indien twee van bovengenoemde 
drie grootheden bekend zijn, is de derde ook bekend, aangezien geldt dat de kans van optreden, Pr, 
gelijk is aan het product van de frequentie, Fr, en de gemiddelde duur, Du. In formulevorm: 

Pr = Fr·Du (7.3.1) 

Merk op dat een kans dimensieloos is en vaak wordt uitgedrukt in min./jaar of iets dergelijks. 

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt aangenomen dat de componenten waaruit een systeem is 
opgebouwd, repareerbaar dan wel vervangbaar zijn. De geschiedenis van een component kan dan 
worden beschreven met behulp van een reeks alternerende 'UP'- en 'DOWN'-toestanden, zoals is 
weergegeven in het toestand-tijd-diagram in figuur 7.6a. De afwisseling van 'UP'- en 'DN'
toestanden kan worden weergegeven in het toestand-ruimte-diagram zoals figuur 7.6b laat zien. 

De volgende basiskengetallen worden voor component k geïntroduceerd: 

• faaltempo, Àk, (Failure rate) : 

waarbij: 

À = k F 

Ëtui 
i=! • 

Fk het totaal aantal opgetreden fouten van component k 
tu.i de UP-tijd tot optreden storing i 

• reparatietempo, J.lk, (Repair rate): 

waarbij: 

llk = 
F 

Ëtd,i 
i=! 

(u de DOWN-tijd na optreden storing i 

(7.3.2) 

(7.3.3) 
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Toestand 
<l 

U,l 
[><J ·' [> 

t 

UP ;-

Tïd 
DN 

storing i a) 

ll--
----fi-al-enJ k DN k UP~' -

repareren b) 

Figuur 7.6 Toestand-tijd- en toestand-ruimte-diagram voor een repareerbare component k 

• beschikbaarheid, Ak, (Availability) of de kans op de 'UP' -toestand, Pr(k UP) : 

~t . L U, l 

Pr(k UP) = Ak = _F_,_·=_I --

i"' (t . + td ) L U, l , l 
i=l 

• niet-beschikbaarheid, Uk> (Unavailability) of de kans op de 'DN' -toestand, Pr(k DN): 

Pr(k DN) = Uk = 

F 

:Ëtd,i 
i= 1 = 

• faalfrequentie , Fr(k DN), (Failure frequency) : 

Fk 
Fr(k DN) = = 

F 

t (tui 
i=l , 

+ td.) 
,I 

• MTTFk, (Mean Time To Failure) of de gemiddelde in-bedrijf-tijd, Du(k UP): 

Du(k UP) = MITFk = -1 :t t . = 1 
F U,l ~ 

k i=l "'k 

(7.3.4) 

(7.3.5) 

(7.3.6) 

(7.3.7) 
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• MTTRk> (Mean Time To Repair) of de gemiddelde reparatietijd, Du(k DN): 

1 ~ 1 
Du(k DN) = MITR = -L t . = -

k F d,, 11 
k i=l t'"k 

(7.3.8) 

Merk op dat indien het reparatietempo, !J.k, vele malen groter is dan het faaltempo, Àk, geldt dat de 
faalfrequentie, Fr(k DN) in vergelijking (7.3.6) nagenoeg gelijk wordt aan het faaltempo, Àk. Op een 
andere manier gezegd: indien de gemiddelde reparatietijd klein is ten opzichte van de gemiddelde in
bedrijf-tijd, dan is het faaltempo als goede benadering gelijk aan de faalfrequentie. Vaak wordt van dit 
gegeven gebruik gemaakt bij het vaststellen van faaltempi in de praktijk. 

7.3.2 Toestand-ruimte-modellering (Markov-modellen) 

Beschouw het toestand-ruimte-diagram uit figuur 7.6b. Indien de 'UP'-toestand van toepassing is, 
kan component k overgaan naar de 'DN' -toestand middels een faalproces dat gekenmerkt wordt door 
het faaltempo Àk. Middels een reparatieproces, dat beschreven wordt door het reparatietempo IJ.k> keert 
component k vervolgens weer terug naar de 'UP' -toestand. 
Voor het proces met twee toestanden geldt op grond van de formules (7.3.4) en (7.3 .5), dat: 

Pr(k UP) · À k = Pr(k DOWN) · tJ. k (7.3.9) 

Hier staat in eigenlijk dat de frequentie van de 'UP' toestand gelijk is aan de frequentie van de 'DN' 
toestand, hetgeen logisch is voor een twee toestanden model. 

Voor een proces met N toestanden is dit te veralgemeniseren en geldt: 

Hierin is: 

Pr(i) · L 'tij = L PrU) · 'tji , 
jEN jEN 

Pr( i) de kans dat toestand i optreedt 
'tij het overgangstempo van toestand i naar toestand j 
-r1; het overgangstempo van toestand j naar toestand i 
N het aantal toestanden in het systeem 

i= 1,2,3, ... ,N (7 .3.10) 

Hier staat in formulevorm dat de frequentie van het optreden van de toestand i gelijk is aan de som 
van de frequenties van overgaan van een willekeurige toestand j naar de toestand i (de directe 
overgangen). 

De frequentie waarmee toestand i optreedt, Fr(i), heeft de volgende relatie met de gemiddelde duur 
van optreden van die toestand: 

Fr( i) 
Pr(i) 
--.' 
Du(z) 

i= 1,2,3, ... ,N (7.3.11) 
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Hieruit volgt voor de gemiddelde duur van het optreden van de toestand i, Du(i) , in zo'n toestand
ruimte-diagram: 

Du(i) = 
1 

V.' 
jEN 

i= 1,2,3, ... ,N 
(7.3.12) 

Voorbeeld 7.1 (Twee toestanden model) 
Beschouw het toestand-ruimte-diagram uit figuur 7.6b. Het volgende stelsel van vergelijkingen is hier 
volgens vergelijking (7.3.10) voor op te stellen: 

Pr(1) · .À.k = Pr(2) · lh 

Pr(2) · ~k = Pr(1) · .À.k 

Dit zijn twee identieke vergelijkingen. De ene vergelijking voegt geen informatie aan de andere 
vergelijking toe. Het is dus in feite een stelsel van één vergelijking met twee onbekenden, namelijk: 
Pr(l) en Pr( 2) . Voor een toestand-ruimte-diagram met N toestanden blijkt altijd één vergelijking 
overbodig te zijn. Het stelsel is dus in eerste instantie onoplosbaar. Gelukkig is er echter nog één extra 
vergelijking, waarmee het stelsel alsnog oplosbaar is, namelijk dat de som van de kansen gelijk aan 1 
moet zijn: 

I;Pr(j) = 1 
jEN 

Het volgende stelsel van vergelijkingen ontstaat dan: 

Pr(1) · ).k - Pr(2) · ~k = 0 

Pr(1) + Pr(2) = 1 

Oplossen van deze twee vergelijkingen geeft: 

Pr(1) ~k 
= 

Àk + llk 

Pr(2) 
Àk 

= 
Àk + llk 

(7.3.13) 

De gemiddelde duur van het optreden van toestand 1 wordt gegeven door vergelijking (7 .3.12) en is 
gelijk aan: 

Du(1) = 
Àk 

1 

De gemiddelde duur van het optreden van toestand 2 wordt eveneens gegeven door vergelijking 
(7 .3 .12) en is gelijk aan: 

Du(2) = 1 

1-Lk 
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De frequentie waarmee toestand 1 optreedt, is gelijk aan de frequentie waarmee toestand 2 optreedt. 
Deze kan worden gevonden middels vergelijking (7.3.11). Invullen levert op: 

Fr(l) = Fr(2) = Àk~k 
Àk + ~k 

Indien Àk = 1 storing per jaar, ~k = 1 reparatie per 25 uur en 1 jaar= 8760 uur, dan geldt: 
Pr(1) = (1125) I ((118760) + (1125)) = 0,99715424 
Pr(2) = (118760) I ((118760) + (1125)) = 0,00284576 
Du(l) = 11(118760) = 8760 uur= 1 jaar 
D~~=1«1n5)=25um 
Fr(l) = Fr(2) = ((1125)(118760) I ((118760) + (1125)) 0,0001138303927 storing per uur = 
0,99715424 storing per jaar. 

Voorbeeld 7.2 (Twee componenten in parallel-connectie) 
Voor twee componenten (ken 1) in parallel, die onafhankelijk van elkaar falen , geldt het toestand
ruimte-diagram uit figuur 7.7. Op· basis van (7 .3.10) kan het volgende stelsel vergelijkingen worden 
opgesteld: 

Pr(l) · (Àk + À1) = Pr(2) · ~k + Pr(3) · ~ 1 
Pr(2) · (À 1 + ~k) = Pr(4) · ~ 1 + Pr(l) · Àk 

Pr(3) · (Àk + ~ 1) = Pr(4) · ~k + Pr(l) · Àl 

Pr(4) · (~ 1 + ~k) = Pr(2) · À1 + Pr(3) · Àk 

Hiervan is één vergelijking overbodig en moet vervangen worden door de vergelijking: 
Pr(1) + Pr(2) + Pr(3) + Pr(4) = 1. 
Hieruit kan dan vervolgens worden gevonden dat voor de toestanden 1, 2, 3 en 4 geldt: 

Pr(1) = ~k~I I {(Àk+!-Lk)(À/+j..LJ}; 
Pr(2) = Àk!-11 I {(Àk+j..Lk)(À1+j..L1)}; 
Pr(3) = j..LkÀ1 I {(Àk+j..Lk)(À1+j..LI)} ; 
Pr(4) = ÀkÀ1 I {(Àk+!-Lk)(À1+ j..L1)}; 

Du(l) = 1 I (Àk+À1); 

Du(2) = 1 I (j..Lk+À1) ; 

Du(3) = 1 I (Àk+!-LI); 
Du( 4) = 1 I (j..L k+j..LI); 

Fr(l) = Pr(l) I Du(l) 
Fr(2) = Pr(2) I Du(2) 
Fr(3) = Pr(3) I Du(3) 
Fr(4) = Pr(4) I Du(4) 

Indien de componenten k en I een parallel-systeem vormen, dat wil zeggen dat het systeem faalt, 
indien de beide componenten tegelijkertijd falen, dan is de faalkans van dit systeem gelijk aan: 
Pr(parallel-systeem faalt) = Pr( 4) = À01 I { (Àk+j..Lk)(À1+j..L1) } . De gemiddelde storingsduur van het 
parallel-systeem is dan gelijk aan Du(4) = 1 I (j..Lk+j..L1). 
De faalfrequentie van het systeem is gelijk aan Fr(4) = À0l!-Lk + j..L 1)1 { (Àk + !-Lk)(À1 + j..L1)}. 

Stel dat Àk = À1 = 1 storing per jaar, 1-Lk = j..L1 = 1 reparatie per 25 uur en 1 jaar= 8760 uur, dan geldt: 
Pr(parallel-systeem faalt) = 0,000008098349978 
Du(paralle1-systeem faalt)= 12,5 uur 
Fr(paralle1-systeem faalt)= 0,000000647867998 storing per uur= 0,005675323662 storing per jaar. 
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ll k lL jl, 
V kUP 

I UP 

Àk À, 

l2 li 
kDN kUP 
I UP IDN 

l 

jl, llk 

ÀL Li 
kDN 

Àk 

IDN 

Figuur 7.7 Toestand-ruimte-diagram voor twee repareerbare componentenk en I die onafhankelijk 
van elkaar falen 

7.3.3 Combineren van toestanden 

Naast parallel-systemen (zie voorbeeld 7.2) worden ook zogenaamde serie-systemen onderscheiden. 
Een serie-systeem bestaande uit een bepaald aantal componenten faalt, zodra tenminste één van die 
componenten faalt. In het toestand-ruimte-diagram van figuur 7.7 kan dit worden aangeven door de 
toestanden 2, 3 en 4 te combineren tot één andere toestand, te weten toestand J (zie figuur 7.8). Het 
combineren van toestanden is een gebruikelijke techniek in de betrouwbaarheidsberekening. 

llk 
kUP 

ll jl, 

I UP 

--- ---------- - ------ --

~ 
Àk À, 

kDNIJ._ li 
kUP 

I UP IDN 
l 

lli llk 

À(._ Li Àk 
kDN ..... 

V 

IDN 

L-- - ----- - -------------- -

Figuur 7.8 Toestand-ruimte-diagram ter illustratie van het combineren van toestanden 
Voorbeeld 7.3 (Twee componenten in serie-connectie) 
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De kans dat toestand J optreedt, Pr(J), kan dan worden gevonden door de kansen van de afzonderlijke 
toestanden bij elkaar op tellen. 
In formulevorm: 

Pr(J) = L PrU) 
jEJ 

(7.3.14) 

De frequentie waarmee de gecombineerde toestand J optreedt, Fr(J), is gelijk aan: 

Fr(.!) = L Fr(j) = L ( L PrU) · r:) 
jENJEJ jENJEJ iEN,ifJ 

(7.3.15) 

De gemiddelde duur van de gecombineerde toestand J, Du(J), kan worden bepaald door het quotiënt 
te nemen van de kans, Pr(J) en de frequentie, Fr(J): 

Du(J) = Pr(J) 
Fr(.!) 

Voorbeeld 7.3 (Twee componenten in serie-connectie) 

(7.3.16) 

Het voorgaande betekent dat de faalkans van een serie-systeem, bestaande uit twee componenten 
gevonden kan worden door de kansen van de toestanden 2, 3 en 4 uit het toestand-ruimte-diagram uit 
figuur 7.8 bij elkaar op te tellen. Dus Pr(serie-systeem faalt)= Pr(2) + Pr(3) + Pr(4). 
De faalfrequentie van dit systeem is gelijk aan Fr( serie-systeem faalt)= Pr(2)·J.lk + Pr(3)'j.l1• 

De gemiddelde storingsduur van het serie-systeem is dan gelijk aan Du(serie-systeem faalt) 
Pr(serie-systeem faalt) / Fr (serie-systeem faalt). 

Voor een serie-systeem bestaande uit twee identieke componenten met dezelfde faal- en 
reparatietempi uit het voorbeeld 7.2, geldt dan: 
Pr(serie-systeem faalt)= 0,00568342166 
Du(serie-systeem faalt)= 25,03567356 uur 
Fr( serie-systeem faalt)= 0,000227012932 storing per uur= 1,988633284 storing per jaar. 
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7.4 Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten 

7.4.1 Gedetailleerde modelvorming 

Beschouw wederom het één-lijn-diagram van een eenvoudig elektriciteitsnet zoals nu weergegeven in 
figuur 7.9. Dit systeem bestaat uit 3 stations of knooppunten en 3 hoogspanningslijnen of 
verbindingen. Het systeem wordt op knooppunt 1 gevoed en er zijn twee belastingen, namelijk op de 
knooppunten 2 en 3. 

~------------------------~~] 

Ll L2 

L3 

Figuur 7.9 Eén-lijn-diagram van een eenvoudig elektriciteitsnet 

Het complete toestand-ruimte-diagram voor dit systeem bestaat uit 23 = 8 toestanden, indien in eerste 
instantie wordt verondersteld dat alleen de drie verbindingen kunnen falen en de rest storingvrij is. Dit 
diagram is weergegeven in figuur 7.10. Indien verondersteld wordt dat de drie verbindingen identiek 
zijn, hun faaltempo gelijk is aan À en hun reparatietempo gelijk is aan jl, dan kan voor elke toestand 
een kans, frequentie en duur van optreden worden berekend, op basis van de vergelijkingen, zoals die 
gepresenteerd zijn in het vorige paragraaf. Als voorbeeld wordt aangehouden dat À = 1 storing per 
jaar, ll = 1 reparatie per 25 uur en 1 jaar= 8760 uur. Het blijkt dan dat: 

Pr(l) = jl3/{(À+jl)3
} = 0,991486992 

Pr(2) = Pr(3) = Pr(4) = Àjl2
/ {(À+jl)3

} = 0,002829586346 
Pr(5) = Pr(6) = Pr(7) =À 2 jl/ {(À+jl)3

} = 0,000008075304017 
Pr(8) = À3/{(À+Iln = o,ooooooo2304596043 

Du(l) = 1/(3À) = 2920 uur= 0,33333333 jaar 
Du(2) = Du(3) = Du(4) = 11(2À+jl) = 24,85811578 uur 
Du(5) = Du(6) = Du(7) = li(À+2jl) = 12,48218866 uur 
Du(8) = 1/(3jl) =8,3333333 uur 

Fr( i)= Pr(i)/Du(i), i= 1,2,3 , ... ,8 
Fr(1) = 2,974460979 storing per jaar 
Fr(2) = Fr(3) = Fr(4) = 0,997146228 storing per jaar 
Fr(5) = Fr(6) = Fr(7) = 0,005667248358 storing per jaar 
Fr(8) = 0,0000242259136 storing per jaar 
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1 UP 
,-------~» 2 UP 

ll 1 3 UP 

ll2 
À2 

ll3 

lll 

Figuur 7.10 Toestand-ruimte-diagram voor het elektriciteitsnet uit figuur 7. 9 

7.15 

Indien verondersteld wordt dat de belastingen in het systeem (n-1)-veilig worden gevoed, dan leiden 
alleen de toestanden 5 tot en met 8 tot falen van het systeem. Er is dan tenminste één van de beide 
belastingen geïsoleerd. 

Volgens de combinatieregels van toestanden (zie paragraaf 7.3.3) wordt de kans op uitval van 
knooppunt 2, Pr(knooppunt 2 geïsoleerd) dan gegeven door: Pr(knooppunt 2 geïsoleerd) = Pr(5) + 
Pr(6) + Pr(8) = 0,000016173654. 

De frequentie waarmee knooppunt 2 geïsoleerd raakt in de loop van de tijd, Fr(knooppunt 2 
geïsoleerd), wordt gegeven door: Fr(knooppunt 2 geïsoleerd)= Pr(5)·(21l) + Pr(6)·(21l) + Pr(8)·1l = 

0,011326421 storing per jaar. 

De duur van isolatie van knooppunt 2, Du(knooppunt 2 geïsoleerd), wordt dan gegeven door: 
Du(knooppunt 2 geïsoleerd) = Pr(knooppunt 2 geïsoleerd) I Fr(knooppunt 2 geïsoleerd) = 
12,50891248 uur. 

7 .4.2 Vereenvoudigde modelvorming 

Het zij duidelijk dat naarmate het aantal componenten in het systeem toeneemt, het toestand-ruimte
diagram explodeert. In paragraaf 7.2 is reeds aangegeven dat het voldoende is om slechts alle eerste 
en tweede orde toestanden te beschouwen, indien gegeven is dat de betrouwbaarheid van de 
afzonderlijke componenten hoog is. Aangezien dit doorgaans het geval is in elektriciteitsnetten, wordt 
van dit gegeven in de praktijk gebruik gemaakt. In deze paragraaf worden alleen de eerste en tweede 
orde toestanden in beschouwing genomen. 
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Voor de bepaling van kans, frequentie en duur van optreden van de afzonderlijke toestanden, worden 
vereenvoudigde toestand-ruimte-diagrammen gebruikt. 

Voor de eerste orde toestanden wordt gebruik gemaakt van het diagram uit figuur 7 .11 . Het algoritme 
om eerste orde toestanden op een systematische wijze op te sommen, is als volgt: 

( 1) Kies een verbinding. 
(2) Open deze verbinding. 
(3) Bepaal de kans en frequentie van optreden van deze gebeurtenis met behulp van het 

toestand-ruimte-diagram uit figuur 7.11: 

(7.4.1) 

Fr(k DN) ::; Àk (7.4.2) 

(4) Herstel de oorspronkelijke nettopologie en herhaal de stappen (1) tot en met (3) totdat alle 
enkelvoudige verbindingsstoringen zijn geanalyseerd. 

Figuur 7.11 Toestand-ruimte-diagram voor enkelvoudige uitval van verbinding k 

Voor tweede orde toestanden kan gebruik gemaakt worden van het diagram uit figuur 7.12. Het 
algoritme om tweede orde toestanden op een systematische wijze op te sommen, is als volgt: 

(1) Kies twee verbindingen. 
(2) Open deze verbindingen. 
(3) Bepaal de kans en frequentie van optreden van deze (overlappende uitval) gebeurtenis met 

behulp van het toestand-ruimte-diagram uit figuur 7.12: 

ÀkÀI 
Pr(k en 1 DN) ::; 

(Àk + j.L k)(À I + j.L /) 

Fr(k en 1 DN) ::; 

(7.4.3) 

(7.4.4) 

(4) Herstel de oorspronkelijke nettopologie en herhaal de stappen (1) tot en met (3) totdat alle 
combinaties van twee verbindingsstoringen zijn geanalyseerd. 
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1-Lk .... ll ..., 1-Lt 
V kUP 

l UP 

~ 
Àk 

~ 
J..., 

ll li 
kDN kUP 
l UP lDN 

1-Lt IJk 

À~ li Àk 
kDN 
lDN 

Figuur 7.12 Toestand-ruimte-diagram voor overlappende uitval van twee verbindingenk en I 

Indien deze twee algoritmen op het systeem uit figuur 7.9 worden toegepast, ontstaat de volgende lijst 
van verbindingsstoringen, met bijbehorende kansen, frequenties en gemiddelde duren: 

Lijnen uit bedrijf Pr Fr Uaar·'] Du [uur] 
L1 0,00284576 1 25 
L2 0,00284576 1 25 
L3 0,00284576 1 25 
Ll ,L2 0,000008098349978 0,005675323662 12,5 
Ll ,L3 0,000008098349978 0,005675323662 12,5 
L2,L3 0,000008098349978 0,005675323662 12,5 

De kansen en frequenties van de toestanden, die bijdragen tot het falen van een bepaald onderdeel van 
het systeem, worden vervolgens eenvoudigweg opgeteld. Ter illustratie: uit inspectie van figuur 7.9 
blijkt dat knooppunt 2 geïsoleerd raakt voor de toestanden {Ll ,L2} en {Ll ,L3}. Optellen van de 
kansen en frequenties , die bij deze toestanden horen, levert dan de kans en frequentie waarmee 
knooppunt 2 geïsoleerd raakt op: 

Pr(knooppunt 2 geïsoleerd) = 2·0,000008098349978 = 0,00001619669996 
Fr(knooppunt 2 geïsoleerd)= 2·0,005675323662 = 0,011350647 per jaar. 
Du(knooppunt 2 geïsoleerd) = Pr(knooppunt 2 geïsoleerd) I Fr(knooppunt 2 geïsoleerd) 
12,50000037 uur. 

Indien deze resultaten met de exacte modelvorming uit de voorgaande paragraaf worden vergeleken, 
dan blijkt de vereenvoudiging in de modelvorming geen grote verschillen in uitkomsten op te leveren. 

7.4.3 Common cause storingen 

In de praktijk komt het vaak voor dat twee circuits aan één mast worden opgehangen of dat twee 
kabels naast elkaar in dezelfde sleuf worden gelegd. Een funderingsfout, een orkaan, een brand onder 
een lijn, een schip dat onder een lijn doorvaart of een graafmachine met een brede bak kunnen een 
zodanige storing bewerkstelligen dat beide circuits door een en dezelfde oorzaak uit bedrijf gaan. 
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Dit verschijnsel staat in de literatuur bekend als een common cause storing. Een toestand-ruimte
diagram dat zo'n storing hesebrij ft is weergegeven in figuur 7.13. 

De kansen, gemiddelde duren en frequenties van de afzonderlijke vijf toestanden zijn hieronder 
weergegeven: 

Pr(1) = ~k~l~c I Noemer; Du(1) = 1 I (Àk+À1+ÀJ; 
Pr(2) = Àk~l~c I Noemer; Du(2) = 1 I (~k+À1) ; 
Pr(3) = ~k).l~c I Noemer; Du(3) = 1 I (Àk+~1); 
Pr(4) = ).0,~c I Noemer; Du(4) = 1 I (~k+~1); 
Pr(5) = ~k~l).c I Noemer; Du(5) = 1 I ~c; 
Noemer= ~c(Àk+~k)(À,+~,)+~k~l).c 

Fr(1) = Pr(l)IDu(1) 
Fr(2) = Pr(2)1Du(2) 
Fr(3) = Pr(3)1Du(3) 
Fr(4) = Pr(4)1Du(4) 
Fr(5) = Pr(5)1Du(5) 

Merk op dat de som van de kansen van de vijftoestanden gelijk is aan 1. 

~k,._ ll .... ~' 
V kUP ~ 

l UP 
l 

~ c 

).k ~ ). c '7 
)., 

l2_ ~ li 
kDN kDN kUP 
l UP lDN lDN 

;> 

~I ~k 

À~ li À.k 
V kDN 

lDN 

Figuur 7.13 Toestand-ruimte-diagram voor overlappende uitval van twee verbindingenk en/, 
rekening houdend met common cause storingen 
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7.5 Betrouwbaarheidsanalyses in de praktijk 

Zoals in paragraaf 7.1 is vermeld, wordt in de betrouwbaarheidsanalyse van een systeem, op basis van 
de betrouwbaarheidskentallen van componenten, de betrouwbaarheid van het systeem berekend. De 
betrouwbaarheid van een repareerbaar systeem kan daarbij uitgedrukt worden in kentallen, zoals 
bijvoorbeeld faalkans of niet-beschikbaarheid, faalfrequentie en gemiddelde storingsduur. Het zal 
duidelijk zijn dat in praktische omstandigheden het niet zo eenvoudig is om een systeem (of een 
onderdeel daarvan zoals bijvoorbeeld een groot transport- en distributienet) in detail op 
betrouwbaarheid te analyseren. 

Een moeilijk punt is steeds de vraag, die gesteld en beantwoord dient te worden: welke systeemtoe
standen leiden tot falen van het systeem en welke toestanden leiden hier niet toe? Het zoeken van een 
antwoord op deze vraag staat bekend onder de naam Failure Effect Analysis (FEA). In een 'failure 
effect analyse' wordt onderzocht welke toestanden, die het systeem kan aannemen in feite tot falen 
van het systeem leiden. 

In het voorgaande is steeds impliciet verondersteld dat systeemtoestanden kunnen worden 
geclassificeerd in unieke, elkaar wederzijds uitsluitende toestanden, te weten: het systeem werkt ('up'
toestand) of het werkt niet ('down'-toestand). In het algemeen is dit echter een te simplistische 
aanname, aangezien sommige toestanden partieel falen tot gevolg kunnen hebben en andere een 
volledig faalgedrag. Het gegeven dat een belasting op een bepaald moment door middel van een 
overbelaste verbinding wordt gevoed is bijvoorbeeld minder emstig als het feit van het totaal 
geïsoleerd zijn van dezelfde belasting ten gevolge van uitval van deze verbinding. De eerste situatie 
kan gezien worden als een 'partial failure', aangezien door middel van een tijdige en gedoseerde 
belastingafschakeling, het overige deel van de belasting in bedrijf kan blijven. De tweede situatie kan 
beschouwd worden als een 'total failure', aangezien er in deze situatie geen mogelijkheden meer zijn 
om de belasting gedeeltelijk te voeden, zolang de verbinding( en) niet gerepareerd zijn. 

De ' failure effect analyse' bestaat derhalve uit een analyse van het systeem, waarin bepaald wordt, 
welke systeemtoestanden tot problemen leiden, hetzij 'partial', hetzij 'total'. Voor de 
betrouwbaarheidsanalyse van een elektriciteitsvoorzieningssysteem zijn dit in het algemeen 
analytische gereedschappen, zoals laadflow-berekeningen (voor het bepalen van overbelastingenenlof 
ontoelaatbare spanningsniveaus), algoritmen die bepalen of er überhaupt een verbinding tussen twee 
verschillende knooppunten aanwezig is, etc. 

Een tweede moeilijk punt is de omvang van het systeem. In het voorgaande zijn steeds betrekkelijk 
kleine systemen als voorbeeld genomen. Daarbij is makkelijk na te gaan bij welke toestanden het 
systeem nog functioneert. In grotere, complexere systemen, bijvoorbeeld een elektriciteitsnet met 
tientallen knooppunten en circa honderd verbindingen, kan dit echter tot problemen leiden. 
Vanwege het grote aantal componenten in een elektriciteitsnet zijn er zeer veel verschillende 
toestanden mogelijk. Het evalueren van alle mogelijke toestanden is ondoenlijk. Derhalve analyseert 
men in dit soort situaties niet meer alle mogelijke toestanden, maar slechts die toestanden waarin nul, 
een, twee of drie componenten tegelijkertijd uit bedrijf zijn. In vakjargon spreekt men dan van de 
analyse van nulde, eerste, tweede en derde orde 'contingencies'. De kans op het optreden van hogere 
orde contingencies is namelijk te verwaarlozen, indien de afzonderlijke faalkansen of niet
beschikbaarheden van de afzonderlijke componenten laag zijn. 

Indien het te bestuderen elektriciteitsnet uit n verbindingen bestaat en alleen contingencies tot en met 
derde orde worden onderzocht, levert dit tenminste 1 + n + n(n-1)/2 + n(n-1)(n-2)/6 te onderzoeken 
toestanden op. Indien n=50 levert dit dus tenminste 20876 te analyseren toestanden op. 
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Het zij duidelijk dat het hier ondoenlijk om elke toestand aan de hand van een tekening visueel te 
beoordelen of deze toestand leidt tot isolatie van een knooppunt. Een aanpak met behulp van een 
computer is hier noodzakelijk. 

Voorbeeld 7.4 (IEEE Roy Bil/inton Test System) 
In deze paragraaf wordt een voorbeeld van een betrouwbaarheidsanalyse uitgewerkt voor een fictief 
elektriciteitsnet. Daarbij zullen technieken die in de voorgaande paragrafen aan de orde zijn gekomen, 
worden toegepast. Als voorbeeld is het elektriciteitsnet uit figuur 7 .14, het zogenaamde IEEE Roy 
Billinton Test System, genomen. 

2 x 40MW 
I x 20MW 
I x JO MW 

Ll 6 

L3 L2 L7 

L4 

8~3 8~ 4 

85 MW 40 MW 
L5 L8 

.J.....,.--.-..l..8US 5 

L9 20MW 

Figuur 7.14 IEEE Roy Bil/inton Test System 

In dit elektriciteitsnet zijn 9 hoogspanningslijnen, 11 produktie-eenheden en 6 stations ('bussen') te 
onderscheiden. De gevraagd belastingen op de knooppunten zijn weergegeven in de figuur. De 
lengtes, faal- en reparatietempi, alsmede de maximaal toelaatbare transportcapaciteiten van de hoog
spanningslijnen zijn weergegeven in tabel 7.2. 

Lijn Knooppunt Lengte Faaltempo Reparatietempo Transpcapaciteit 
Van Naar [km] [jaar·'] [uur-1] [MVA] 

1 1 3 75 1,5 0,1 85 
2 2 4 250 5,0 0,1 71 
3 1 2 200 4,0 0,1 71 
4 3 4 50 1,0 0,1 71 
5 3 5 50 1,0 0,1 71 
6 1 3 75 1,5 0,1 85 
7 2 4 250 5,0 0,1 71 
8 4 5 50 1,0 0,1 71 
9 5 6 50 1,0 0,1 71 

Tabel 7.2 Gegevens van de transportlijnen in het Roy Bil/inton Test System 
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De betrouwbaarheidsanalyse begint met het opsommen van een reeks van mogelijke of (min of meer) 
waarschijnlijke toestanden, die dit systeem in de loop van de tijd kan aannemen. Zo'n reeks wordt 
bijvoorbeeld gegeven door alle toestanden, waarin 0, 1 of 2 verbindingen tegelijkertijd uit bedrijf zijn, 
aangezien de kansen en frequenties van voorkomen van toestanden waarin 3 of meer componenten 
tegelijkertijd uit bedrijf zijn, zeer klein zijn, en derhalve in eerste instantie verwaarloosd kunnen 
worden. Dit opsommen kan gebeuren met behulp van een computeralgoritme. Zo'n algoritme bepaalt 
dan de zogenaamde 'toestandsvector' die aangeeft of de verbindingen al dan niet in bedrijf zijn, 
afhankelijk van de uitgevoerde 'contingency'. 

In totaal worden er in dit geval {1+n+n(n-1)/2} 'toestandsvectoren' (= 1+9+36 = 46 'toestands
vectoren') opgesomd. De eerste 15 toestanden, die door dit algoritme worden geproduceerd, zijn 
weergegeven in tabel 7.3. In deze tabel stelt '1' het in bedrijf zijn van een hoogspanningsverbinding 
voor en '0' het uit bedrijfzijn van een hoogspanningsverbinding. 

Contingency-nummer 
Lijn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ll 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
L2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
L3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
L4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
L5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
L6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
L7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
L8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
L9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Orde 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Tabel 7.3 Eerste 15 'toestandsvectoren' van in- en uit bedrijf zijn van lijnen 

Voor elk van deze 'toestands-vectoren' is een kans en frequentie van voorkomen te bepalen. Om deze 
kans en frequentie te bepalen kan gebruik gemaakt worden van de theorie van Markovprocessen. 

De volgende stap in de betrouwbaarheidsanalyse bestaat uit het analyseren van de invloed van de 
mogelijke systeemtoestanden op het systeem: de zogenaamde 'failure effect analyse' . Bepaalde 
toestanden kunnen immers tot problemen in het systeem leiden, zoals het overbelast raken van een 
verbinding of het geïsoleerd raken van een knooppunt. Om deze invloed te bepalen is het nodig dat 
voor elke systeemtoestand een laadflow-analyse wordt uitgevoerd. De basis-laadflow (DC-loadflow, 
dus verwaarlozing netverliezen) behorende bij de toestand waarin alle verbindingen in bedrijf zijn, is 
weergegeven in figuur 7.15 . Hieruit blijkt dat geen enkele verbinding overbelast is en dat alle knoop
punten met de gevraagde elektrische energie worden voorzien. Deze toestand levert dus geen bijdrage 
aan de onbetrouwbaarheid van de elektriciteitslevering in het beschouwde systeem, hetgeen als triviaal 
mag worden beschouwd. 
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L3 L2 L7 

.J; x30.6 MW 
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19,6 MW ~ L5 L8 _J;o.4 MW 
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Figuur 7.15 Basis laadflow voor de toestand waarin alle verbindingen in bedrijfzijn 

Er zijn echter ook toestanden mogelijk, die wel leiden tot problemen. De toestand, bijvoorbeeld, 
waarin verbinding L9 uit bedrijf is en de overige verbindingen in bedrijf, leidt tot isolatie van 
knooppunt 6. De kans en frequentie waarmee knooppunt 6 geïsoleerd raakt is derhalve groter of gelijk 
aan de kans en frequentie waarmee de tiende opgesomde toestand optreedt. De toestand, waarin de 
verbindingen Ll en L6 tegelijkertijd uit bedrijf zijn, zal leiden tot overbelasting van de verbindingen 
L2, L3 en L7, hetgeen blijkt uit de corresponderende loadflow, die weergegeven is in figuur 7.16. 

In eerste instantie kan men proberen om deze overbelastingen te ondervangen door de vermogensin
jecties op de beide generatorknooppunten aan te passen. Zo kan men bijvoorbeeld besluiten om de 
vermogensinjectie op knooppunt 1 terug te brengen van 84,8 MW naar 71 MW en tegelijkertijd de 
vermogensinjectie op knooppunt 2 te verhogen van 100,2 MW naar 114 MW (om aan de totale 
belastingvraag van 185 MW te blijven voldoen). Dit levert echter alleen voor verbinding L3 voordeel 
op maar niet voor de verbindingen L2 en L7. Deze blijven namelijk in de nieuwe situatie overbelast 
omdat de totale belasting van de knooppunten 3, 4, 5 en 6 nog steeds door de verbindingen L2 en L7 
getransporteerd wordt. 
De tweede optie die overblijft is het reduceren van de belasting op knooppunt 3 van 85 MW naar 
62 MW. Dit levert, afgezien van de afgeschakelde belasting op knooppunt 3, een goede netsituatie op 
(zie figuur 7.17). 

Uit het voorgaande voorbeeld is duidelijk geworden dat bepaalde systeemtoestanden kunnen leiden tot 
het geïsoleerd raken van knooppunten of tot het overbelast raken van verbindingen. Ook is het 
duidelijk geworden dat bepaalde overbelaste situaties kunnen worden opgeheven door de 
oorspronkelijke ingestelde generatorvermogens te veranderen. Wanneer dit ontoereikend is, moet er 
belasting op knooppunten afgeschakeld worden, teneinde wederom een acceptabele netsituatie te 
verkrijgen. 

Alle kansen en frequenties, die tot het geïsoleerd raken van een knooppunt leiden, moeten bij elkaar 
worden opgeteld om de betrouwbaarheidskentallen te krijgen voor de betreffende knooppunten. 
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Evenzo de kansen en frequenties van alle toestanden die leiden tot belastingafschakeling op een 
knooppunt. 

L3 L2 L7 

Ll L6 

.J;x82,5 MW 
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BUS3 --,-...,.r- 4- ~....~...,....._BUS4 

85MW 70MW 40MW 

15 MW 1 L5 LB J.s5 MW 
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.,......-'--BUS6 
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Figuur 7.16 Laadflow resultaten na de storing en voor herverdeling van geneatorvermogens 
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Figuur 7.17 Laadflow resultaten na herverdeling van geneatorvermogens en belastingafschakeling 
op knooppunt 3 

De afzonderlijke stappen, die in deze paragraaf zijn behandeld, vormen de basisstappen voor een 
complete betrouwbaarheidsanalyse van een elektriciteitsnet. De aaneenschakeling van deze stappen is 
samengevat weergegeven in een 'flowchart' in figuur 7.18. Het zij duidelijk dat de uitwerking van al 
deze stappen op een handmatige wijze vrijwel onmogelijk is. 
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Daarom kan de 'flow chart' van figuur 7.18 gezien worden als de basis van een probabilistische 
betrouwbaarheidsanalyse van een elektriciteitsnet waarbij de verschillende stappen in een 
computerprogramma zijn ondergebracht. 

Bepaal de vermogensverdeling in het net 

nee 

Neem correctieve maatregelen 

Update de betrouwbaarheidsindices 

nee 

Figuur 7.18 Basisconcept van een probabilistische betrouwbaarheidsanalyse van een elektriciteitsnet 
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W<Ii; .~ maatschappij geworden is voor verstoringen 
/'~'t, j q de elektriciteitsvoorziening. Dit wordt zelfs 
~ .. :;:}._(als een paradox naar voren gebracht: naar

:~ate een land minder kwetsbaar is in haar 
tlloorzieningen, zal iedere verstoring in die 
·voorzieningen des te harder aankomen. De 
màatschappelijke veerkracht blijkt niet erg 
!Qroot. We,tijn onvoldoende voorbereid , er 

'· ~r1te we[r\ig tephnische voorzieningen aan
ge~racnfen·ook organisatorisch wordt ad· 

.. b9P··Opstroo,muitval gereageerd. 
Maar weten we wel welke risico's we lopen? 
Weet de industrie dat? Kunnen we bij het 
èlektrièjteitsbedrijf informatie opvragen over 

· ,de betrouwbaarheid van de levering op elk 
Willekeurig punt in het net? OI moeten we het 
d9en met de globale ervaringscijfers uit het 

de 

punt. Maar, zo wordt gesteld, kwaliteit en le
veringszekerheid dienen gewaarborgd te blij· 
ven met name voor de gebonden klanten. 
Hetzelfde geldt voor de Europese regelge
ving. 
Dit alles vraagt om inzicht in hoe de betrouw
baarheid gewaarborgd kan worden. Wat de 
factoren zijn die de betrouwbaarheid beïn· 
vloeden en welke gereedschappen er zijn om 
de betrouwbaarheid te analyseren en te 
kwantificeren . 

Risico-analyse 
Op alle gebieden, privé en zakelijk, dekken 
we ons in tegen risico's. We verzekeren ons 
tegen de schades als gevolg van bepaalde 
gebeurtenissen. Absolute zekerheid is niet te 
verkrijgen; de componenten zullen altijd faal
gedrag blijven vertonen. Een oplossing is het 
inbrengen in het systeem van reserves (re
dundantie) en allerlei regelacties om storin
gen te beheersen. Maar uit ervaring weten 
we dat de kosten om de kleinste risico 's uit te 
sluiten zeer sterk kunnen toenemen. Er zal 
dus altijd een afweging gemaakt moeten wor· 
den tussen de kosten en de baten en ge
zocht moeten worden naar een optimum. 
Doel is dus niet het risico te minimaliseren 
maar het terug te brengen tot een aanvaard· 
baar niveau. 
Om een goede inschatting te maken van het 
(aanvaardbare) risico van stroomonderbre
king resulterend in een onderbreking van de 
levering aan de klanten, is het nodig om be
trouwbaarheidsanalyses uit te voeren . In zo'n 
betrouwbaarheidsanalyse wordt getracht om 
de bedrijfszekerheid van een systeem te 
voorspellen op basis van de storingsgege
vens van de componenten, het systeemont· 
werp en, voor zover mogelijk, de manier 
waarop gereageerd wordt op fouten. 
Naarmate de betrouwbaarheid hoger is, zal 
de schade in de beschouwde periode, als 
gevolg van elektriciteitsuilval lager zijn (zie fi· 
guur 1). Het risico neemt dus af. Directe ma
teriële schade ontstaat door omzetverlies bij 
bedrijven, door bederf van waren in de huis
houdens en door milieuschade. 

Bij toenemende betrouwbaarheid zullen de 
kosten van inrichting en instandhouding van 
het systeem sterk stijgen. Het optimum wordt 
gevonden bij het snijpunt van de curven voor 
de k.osten van de afnemers en de leveran
cier. Dit optimum ligt bij een zeer hoog be· 
trouwbaarheidsniveau. Door de indirecte 
(maatschappelijke) schades, die overigens 
moeilijk in geld zijn uit te drukken, is het opti· 
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ligheid een belangrijke rol, 
omdat deze kenmerkend zijn 
voor het gedrag van het sys
teem onder storingsomstan
digheden. 

Figuur 2. Frequentie van onderbreking voor LS-gebruikers per jaar en de 
gemiddelde onderbrekingsduur per jaar in minuten (bron Energie Ned) 

Een systeem is adequaat als 
het in staat wordt geacht om 
in alle geplande stationaire 
situaties aan de vraag te vol
doen binnen de grenzen 
voor de belastbaarheden 
van componenten en de 
marges voor spanningsafwij
kingen. Veiligheid betekent 
dat het systeem ook dyna
misch in staat is een plotse
linge verstoring te doorstaan 
zonder dat (ongecontroleerd) 

mum in de loop van 9e tijd steeds meer naar 
rechts verplaatst. 
De klant verwacht een vrijwel ononderbroken 
voorziening ; hij is daarop ingesteld. Dat dit 
een bepaalde prijs heeft, wordt door de 
meeste klanten niet als een probleem gezien. 
In een meer zakelijke markt kan hierin veran
dering komen . Niet alle klanten wensen een 
hoge beschikbaarheid en als ze zouden kun
nen kiezen , geven ze mogelijkerwijs de voor
keur aan een lagere elektriciteitsprijs met een 
hoger risico voor onderbrekingen. Daardoor 
zullen de extra kosten van een hogere be
trouwbaarheid door een kleinere groep moe
ten worden opgebracht. De curve (1) voor de 
leveringskasten komt daarmee iets hoger te 
liggen; in de figuur is dit aangegeven als cur
ve (2) . Het optimum kan zich daardoor ver
plaatsen naar links en dit zal dus resulteren in 
een iets lagere betrouwbaarheid voor de tota
liteit van klanten. 

Beschikbaarheid 
In de Nederlandse situatie worden onderbre
kingen in de levering, dank zij de onderlinge 
koppeling van productie-eenheden op inter
nationale schaal , hoofdzakelijk veroorzaakt 
door storingen in het elektriciteitsnet. Zelfs 
grote verstoringen in de productie zullen 
doorgaans zonder gevolgen blijven voor de 
voorziening. 
Door de wijze van ontwerp en de manier van 
bedrijfsvoeren neemt het percentage netsto
ringen dat tot een onderbreking in de leve
ring leidt, sterk af naarmate het spanningsni
veau van het netdeel toeneemt. Een versto
ring in het 380 of 220 kV-net geeft zelden een 
onderbreking van de voorziening; een versto
ring op laagspanningsniveau vrijwel altijd (fi
guur 2). 

Adequaat en veilig 
Bij het evalueren van de betrouwbaarheid 
van een elektriciteitsvoorzieningssysteem 
spelen begrippen zoals adequaatheid en vei-
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belasting afvalt. 
De betrouwbaarheidsanalyse (het toetsen 
van adequaatheid en veiligheid) kent in prin
cipe twee benaderingen, die op zich ook 
aanvullend ten opzichte van elkaar kunnen 
werken. 
Deterministische benaderingen geven een 
antwoord op de vraag wat er gebeurt in een 
systeem wanneer, om wat voor reden dan 
ook, bepaalde storingen of voorvallen optre
den. Als criterium wordt genomen dat de net
ten de storingen met de grootste gevolgen en 
hoogste waarschijnlijkheid kunnen opvangen. 
Probabilistische benaderingen pogen te eva
lueren hoe vaak en hoe lang een systeem in 
een ongewenste toestand zal verkeren van
wege storingen. Deze aanpak die gebaseerd 
is op methoden uit de waarschijnlijkheidsre
kening sluit nauw aan bij het stochastisch ka
rakter van de storingen in het systeem en de 
onzekerheden in de vraag. Als criterium 
wordt gesteld dat de frequentie en duur van 
ongewenste gebeurtenissen beperkt blijven. 
Gaande van deterministische naar probabilis
tische methoden betekent dat men gaat van 
de analyse van een kleine set van kritische si
tuaties naar een analyse van een grote set 
van systeemtoestanden (in principe alle); 
daarom kan bij een probabilistische aanpak 
niet meer gesproken worden over voorvallen 
waarop geanticipeerd wordt zoals bij de de
terministische aanpak, maar spreekt men 

Figuur 3. Schematische opbouw elektriciteitsnet 

over verwachtingswaarden voor het functio
neren van het systeem. 

Deterministische aanpak 
De deterministische benadering wordt nog 
steeds algemeen toegepast in het ontwerp en 
de bedrijfsvoering van netten. Maar de kwan
tificering van de risico 's ontbreekt in deze be
nadering geheel. Optimalisering is dus moei
lijk. Ook een afweging tussen de verschillen
de varianten die alle aan de eisen voldoen 
maar voor het overige ongelijk zijn, kan niet 
worden gemaakt. 
Het net is (N-1) veilig ontworpen is zo'n uit
gangspunt. Maar bepaalde 'common cause' 
fouten hebben een veel grotere kans op 
voorkomen dan bijvoorbeeld een railstoring; 
daarnaast kunnen de gevolgen ook veel gro
ter zijn . 
Een deterministische aanpak voor de analyse 
van de betrouwbaarheid bestaat uit het be
schouwen van ál le gebeurtenissen die als 
waarschijnlijk worden ervaren , zoals het niet
beschikbaar zijn of uitvallen van productie
eenheden en/of netelementen. 
Omdat het hier gaat om op zichzelf staande 
voorvallen, is het gebruikelijk om deze situ
aties diepgaand te bestuderen, dat wil zeg
gen op veiligheid te toetsen. Men wil zeker 
stellen dat de gekozen situaties ook in de 
praktijk geen problemen zullen opleveren. 
Dit is een belangrijk argument voor het ge
bruik van deterministische criteria; de aanpak 
sluit nauw aan bij de belevingswereld en er
varing van de bedrijfsvoerder. Bovendien 
kunnen aan de verschillende netdelen speci
fieke eisen gesteld worden die samenhangen 
met de risico's die daar aanvaardbaar geacht 
worden. 

De schematische opbouw van een elektrici
teitsnet leent zich goed als voorbeeld (figuur 3). 
In het transportnet hanteert men vaak het vol
gende deterministische criterium: elke te ver
wachten (geplande) net- en productiesituatie 
moet een enkelvoudige storingsreserve heb
ben. Dit omvat alle belastingtoestanden, de 
voorziene productiesituaties en alle voorko
mende onderhoudsgevallen. 
In de praktijk komt dit voor het net vaak neer 
op een (N-2) criterium, dat wil zeggen dat er 



. ·-. . . . . 
; , • 

ken van onderhoud). Ook 
acceptabel is een wat lan
gere onderbreking bij een 
verzameling klanten die 
zijn aangesloten op een 
verdeelstation (tijd beno· 
digd voor het verschake
len of reparatie). Een sto
ring in het laagspannings· 
net leidt altijd tot een on
derbrekingstijd die gelijk 
is aan de reparatietijd . 
De betrouwbaarheidsana· 
lyse bij een deterministi· 
sche aanpak behelst dus 
het toetsen van de eisen 
die van te vóren zijn be
dacht voor het betreffen
de netdeeL Het geeft dus 
geen kwantificering van 
de te verwachten bedrijfs· 
zekerheid van het sys
teem of de leveringsze
kerheid bij de klant. 

Probabilistische 
aanpak 
Een probabilistische be
trouwbaarheidsbereke· 

- • · ning bestaat uit de simu
latie en analyse van mo
gelijke toestanden waarin 
het systeem zich kan be
vinden. 

Toenemende afhankelijkheid van stroom maakt het steeds belangrijker te weten 
welke risico's gelopen worden en wat de zwakke schakels zijn 

twee elementen uit bedrijf mogen zijn zonder 
dat er gevolgen zijn voor de voorziening . 
Voor wat betreft de voeding van de distribu
tiegebieden vanuit de transportnetten kunnen 
minder strenge eisen worden gesteld omdat 
de gevolgen van problemen dan al min of 
meer van lokale aard gaan worden. In nor
male omstandigheden, zonder onderhoud of 
storingen, zal nog wel een enkelvoudige sto
ringsreserve gehandhaafd worden (eventueel 
stand-by en te gebruiken na een omschake
ling), maar in andere gevallen zullen enige ri
sico's genomen worden of zullen maatrege
len worden voorzien om de gevolgen te be· 
perken. 
In het middenspanningstransportnet is over 
het algemeen ook slechts een (N-1) reserve 
aanwezig, dat wil zeggen dat bij meerdere 
parallelle kabels één kabel redundant is. Na 
het verdeelstation is meestal alleen nog maar 
een verschakeling naar een ander netdeel 
mogelijk. 

Dit betekent dat het risico aanvaardbaar 
wordt geacht van een korte onderbreking bij 
een bepaalde verzameling klanten, bijvoor
beeld aangesloten op een 150/10 kV-voe
dingstation (tijd benodigd voor het in bedrijf 
nemen van een reserve-element of het afbre-

Voor elke gekozen toe
stand is een bepaalde kans, frequentie en 
duur van voorkomen te berekenen. Deze vol
gen uit de kentallen van de verschillende 

componenten, zoals faaltempi, reparatietijden 
en omschakeltijden (figuur 4). Elke gekozen 
toestand resulteert in een bepaalde netsitu· 
atie. Voor elke netsituatie wordt de vermo
gensverdeling bepaald met het doel om mo
gelijke overbelaste componenten te detecte
ren . De loadflow-berekening , die gebruikt 
wordt in de betrouwbaarheidsberekeningen 
is meestal de zogenaamde oe laad-flow van
wege de korte rekentijd . 
Voor elke component die in de vorige stap 
als overbelast 'aangeduid' is, zullen maatre
gelen getroffen worden om deze overbelas
ting op te heffen. Dit zal in de praktijk gebeu
ren door de beveiligingen of door de bedrijfs
voerder, die verbindingen met een bepaalde 
overbelasting afschakelen. Dit heeft echter 
vaak tot gevolg dat ook andere verbindingen 
overbelast geraken, die op hun beurt ook 
weer worden afgeschakeld. 
Een andere mogelijkheid om overbelastingen 
op te heffen, is het nemen van correctieve 
maatregelen. Er kan gedacht worden aan 
verschakelingen in het net. zoals het inscha
kelen van reserve-verbindingen. Er kan ook 
worden geprobeerd om door herverdeling 
van de generatorvermogens, de overbelastin· 
gen op te heffen. Indien dit alles niet lukt, 
moet belasting (in gedoseerde hoeveelhe
den) worden afgeschakeld op geschikte 
plaatsen in het elektriciteitsnet. 

Het zij duidelijk, dat bepaalde toestanden 
tot het volledig geïsoleerd raken van belas
tingpunten in het elektriciteitsnet zullen lei
den, omdat er geen verbindingen meer over 
zijn . Andere situaties leiden tot (gedeeltelijke) 
belastingafschakeling vanwege overbelastin-

Figuur 4. Verloop van een proba· 
bilistische 'betrouwbaarheidsanaly· 
se van een elektriciteitsnet 
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gen in de netten. De frequenties en duur van 
deze toestanden moeten worden gesom
meerd. 
Op deze wijze worden dus de betrouwbaar
heidsindices voor het te onderzoeken net ge
vonden. Onderscheid is te maken in systeem
indices en de zogenaamde knooppuntsindi
ces. 
Deze laatste doen uitspraken over de be
trouwbaarheid van één bepaald punt in het 
net, zoals de kans op onderbreking van de 
levering op dat punt, de frequentie van belas
tingafschakeling, de gemiddelde onderbre
kingsduur en de verwachte niet-geleverde 
energie op het knooppunt. 
De systeemindices nemen alle knooppunten 
in het systeem tezamen in beschouwing . 
Hiermee kunnen dus uitspraken gedaan wor
den over het gehele systeem, bijvoorbeeld 
de totaal te verwachten hoeveelheid niet-ge
leverde energie als gevolg van inadequaat
heid van het systeem in bepaalde bedrijfsom
standigheden. 

Principiële beperkingen 
Alhoewel dit soort rekentechnieken al enige 
tijd in ontwikkeling zijn worden ze nog niet 
frequent toegepast in de analyse van netten. 
Dit heeft enerzijds te maken met het alge-

meen geaccepteerd zijn van de deterministi
sche criteria en de jarenlange ervaring die 
men daarmee heeft. 
Anderzijds kent de probabilistische aanpak 
ook enkele principiêle beperkingen en nog 
vele punten van aandacht. Een beperking is 
gelegen in het feit dat een veiligheidsanalyse 
met in beschouwing neming van dynamische 
aspecten vrijwel onmogelijk is; het analyseren 
van het spanningsprotiel is al zeer moeilijk. 
De aard en omvang van de benodigde bere
keningen laten dat niet toe. 
Punten van aandacht bij de probabilistische 
aanpak zijn het hebben van goede statisti
sche gegevens voor de componenten; het 
juist modelleren van het systeem, zowel voor 
wat betreft het ontwerp als ook de bedrijfs
voering ervan; en de interpretatie van de be
rekeningsresultaten. 

Leveringszekerheid 
Betrouwbaarheidsanalyses krijgen steeds 
meer aandacht. Zowel de leverancier van 
elektriciteit als ook de gebruiker hechten 
meer en meer belang aan het krijgen van in
zicht in de leveringszekerheid. Daarbij is de 
vaststelling dat een net (N-1) of N-2) veilig 
ontworpen is of bedreven wordt, vaak niet 
meer voldoende. Belangrijk is te weten welke 

risico's er gelopen worden; wat de zwakke 
schakels zijn en de betrouwbaarheid te ver
beteren is. 
Dan biedt een betrouwbaarheidsanalyse op 
probabilistische basis het meeste perspectief. 
Hiermee kan de te verwachten leveringsze
kerheid op de verschillende plaatsen in het 
net bepaald worden en wordt het mogelijk de 
kosten van de niet-geleverde energie te 
schatten. Dit soort analyses is echter niet zo 
eenvoudig uit te voeren omdat de aard van 
het proces vrij ingewikkeld is. Men heeft niet 
alleen te maken met de netstructuur en zijn 
componenten, maar krijgt ook te doen met 
de loadflow, de beveiligingen en de correctie
ve acties of verschakelingen. Dit alles dient 
op een juiste wijze gemodelleerd te worden 
om te komen tot betrouwbare berekeningsre
sultaten. 

Dit artikel is ontleend aan een bijdrage die is ge

houden op het Hidde Nijland Symposium 29 janu

ari 1997 
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'Industriële Netten en Installaties' 

1 Fault locations in Medium Voltage systems 

1.1 High Voltage to Medium Voltage substation configuration 
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Fig. 1.1 Typical one-line arrangement 

ID = interrupting device 

For ID2 three types offaults are considered. 
- fault 1: full short-circuit on busbar system. 
- fault 2: short-circuit on the outgoing terminals ofiD4 which is cleared by interrupting 

device ID2. 
- fault 3: short-circuit between ID2 and transfarmer Tr in the case that ID3 is closed. 

Fault 1 for ID2 
This fault is called a bus fault. The TRV for ID2 is mainly influenced by the transfarmer short 
circuit impedance, the transfarmer capacitance and the additienat capacitance present between 
transfarmer and ID2. Busbars and cables can usually be treated as lumped capacitors, 
travelling wavesneed notbetaken into account. This makes it a Tranformer Fed Fault. 

Fault 2 for ID2 
Because the location of fault 2 is at the beginning of the outgoing feeder then the TRV s for 
fault 1 can be used unless the outgoing feeder is equipped with current limiting reactors. 
Current limiting reactors are considered as a unique case. 
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Fault 3 for ID2 
The fault current is supplied from the parallel transformer(s) through ID3 assuming that at 
least one feeder is connected to the busbar, which makes it a System Fed Fault (SFF). For 
TRV values. In the case of fault situations fault 1, fault 2 and fault 3 for ID3 see fault 3 for 
ID2. 

1.2 Outgoing feeder contiguration 
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Fig. 1.2 Typical one-line arrangement 

For ID4 two types offaults are considered. 
- fault 2: the location ofthe fault is at the load terminals ofiD4. 
- fault 4: the fault is a short distance away from the terminals of ID4 and located before the 

first branch. This case is only considered for overhead lines because in the case of a 
cable the influence on the TRV is negligible. 

A fault at the busbar si de of ID4 is not considered because in radial systems there will be no 
supply from the feeder side. 

Fault 2 for ID4 
The TRV is mainly influenced by: transfarmer Tr and cable t.c. and/or the feeder. 
Normally there are parallel feeders on the busbar resulting in a SFF. In the unusual situation 
where there are no parallel feeders, the resulting TRV is a TFF with the same requirements as 
ID2. 
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Fault 4 for ID4 
The TRV consists of a contribution of the supply si de (see fault 2) and a contribution of the 
load side. 

Fault 4 for ID2 
This is the case when ID2 acts as a back-up ID for ID4. Usually there are parallel feeders on 
the bus, reducing the effect of the line si de oscillations. The souree side transient is a TFF 
transient recovery voltage but the lower fault current reduces the peak. The line side 
component need not to be taken into account. This fault case is covered by the requirements 
for fault 1 for ID2. 

1.3 Distribution substation contiguration 
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Fig. 1.3 Typical one-line arrangement 

For ID5 two types offaults are considered: 
- fault 5: full short-circuit on the distribution busbar system 
- fault 6: short-circuit on the load terminals ofiD6. 
Not considered is a fault at the feeder side of ID5 because in radial systems there will be no 
supply from the distribution side. 
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Fault 5 for ID5 
This is a full short-circuit on the distribution busbar system. The TRV consists of a low 
frequency oscillation of the supply upto ID4 (see fault 2) and a short-line fault oscillation 
from the overheadline conneetion between ID4 and ID5 if no other branches are connected. 
In the case that other branches are connected between ID4 and ID5 then fault 5 can be 
considered to be a SFF. 

Fault 6 for ID5 
ID5 operates in this case as back-up interrupting device for ID6 and therefore the same TRV 
as for fault 5 applies. 

1.4 Distribution feeder contiguration 
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Fig. 1.4 Typical one-line arrangement 

For ID6 two types offaults are considered. 
- fault 6: short circuit between ID6 and distribution transformer. 
- fault 7: secondary fault directly behind the distribution transformer. 
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Not considered is a fault at the feeder side of ID6 because the distribution subsystems are 
operated in the open ring configuration. 
Also not considered are faults in the low voltage system. 

Fault 6 for ID6 
For the TRY's of fault 6 see the TRY's for ID5 in the distribution substation configuration. 
Normally there are parallel feeders on the busbar, resulting in SFF conditions. 

Fault 7 for ID6 
A full short-circuit on the low voltage terminals ofthe distribution transfarmer will cause high 
frequency TRV' s at the load si de of ID6. The voltage drop over the supply si de impedance 
can be neglected. Typical values for the amplitude factorand TRV frequencies which can be 
calculated from the short circuit power and the capacitance of the transfarmers are given in 
table 1.1. 

short circuit trans. freq. AF 
power of cap. kHz 
medium voltage pF 
transfarmer 

MVA 

1 500 15 1.1 

2 500 20 1.2 

3 500 24 1.3 

6 500 32 1.4 

12 500 45 1.5 

Table 1.1 The TRV' s for ID6 for different ratings of the MV IL V distri bution transfarmer 

- The amplitude factor (AF) is for the lower short circuit ratings lower because ofthe low 
x/r values. 

- func {u sub c=AF*u sub {phase}*sqrt 2* fptcf'} 
with fptcf = first pole to clear factor 

Fault 7 for ID5 
This fault will result in a low current to be interrupted by ID5 . The high frequency TRV will 
be damped by the parallel feeders on the distribution busbar. Forthese two reasans this fault 
is not taken into consideration. 
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2 Switching Transients 

When load break switches, circuit breakers, disconnectors or fuses operate a switching action 
takes place in the network and parts of the power system are separated from or connected to 
each other. The switching action can he either a closing or an opening operation in the case of 
a switching device. Fuses can perform opening operations only. After a closing operation, 
transient currents will flow through the system and after an opening operation, when a power 
frequency current is interrupted, a transient recovery voltage or 1RV will appear across the 
terminals of the interrupting device. The configuration of the network as seen from the 
terminals of the switching device determines amplitude, frequency and shape of the current 
and voltage oscillations. When capacitor banks for voltage regulation are placed in a 
substation the switching devices interrupt a mainly capacitive load when operating under 
normal load conditions. The current and voltage are approximately ninety electrical degrees 
out of phase and the current is leading the voltage. When a large transfarmer is disconnected 
in a normallaad situation current and voltage are also approximately ninety electrical degrees 
out of phase but now the current is lagging. Closing a switch or circuit breaker in a 
dominantly capacitive or intluctive network, results in inrush currents which can cause 
problems for the proteetion system. 
The short-fine fault is of special importance for SF6 circuit breakers. A fault is called a short
line fault when the short-circuit, usually a single-line-to-ground fault, occurs on a high
voltage transmission line, a few hundred meters till a few kilometres from the breaker 
terminals. A very steep triangular shaped oscillation immediately after current zero puts stress 
on the still hot are channel and can easily cause a thermal breakdown. 

2.1 Interrupting capacitive currents 

Power systems contain lumped capacitors like capacitor banks for voltage regulation or power 
factor impravement and capacitors which are part of filter banks to filter out higher 
harmonies. Also cable networks on the distribution level form a mainly capacitive load for the 
switching devices. Capacitive switching requires special attention because after current 
interruption the capacitive load contains an electrical charge and can cause a dielectric 
reignition of the switching device. When this process repeats the interruption of capacitive 
currents causes high overvoltages. Fig. (2.1) shows a single phase representation of a 
capacitive circuit. The inductance Ls is the inductance of the supply and represents the 
synchronous inductance of the supplying generators and the leakage inductance of the power 
transformers. Rs and Cs generate together the supply side transient recovery voltage and 
represent the damping and the capacitance of the voltage transformers, current transformers, 
bus bars etc. The capacitive load is represented by a lumped capacitor C, connected via a stray 
inductance L' with the load side of the circuit breaker. When L;>>L' and rols<<llroC the 
current is ninety electrical degrees leading the voltage ofthe supply. 
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Fig. 2.1 Single line representation of a capacitive circuit. 

The capacitive current is small, a few Amperes to several hundreds of Amperes, compared to 
the rated short-circuit current for which the circuit breaker is designed and the capacitive 
current can be interrupted even at small arcing times. At the instant of current interruption the 
capacitor is fully charged and the voltage is approximately equal to the peak voltage of the 
supply. After half a cycle the supply voltage has reversed its polarity and the voltage across 
the breaker terminals is twice the peak value of the supply voltage, as can be seen in Fig. 
(2.2). 

Fig. 2.2 Current and voltage traces during the interruption of a capacitive current 
1 =supply voltage, 2=voltage on the capacitor and 3= voltage across the 
circuit breaker. 
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When the circuit breaker is in a closed position, then the voltage behind the breaker is higher 
then the supply voltage. The voltage ditTerenee is ê!U = Uc - E. This is called the Ferranti rise 
and can also be seen as the effect that the capacitor acts as souree of reactive power and 
subsequently increases the voltage level. As a consequence ofthe Ferranti rise a voltage jump 
occurs in the supply voltage. The frequency of the transient oscillation as a result of this 
voltage jump is: 

and the rate ofrise ofthis voltage jump can be calculated with: 

in which 

duIdt = Z sdic I dt 

Z =ff':s s c 
s 

and can beregardedas the characteristic impedance ofthe supply circuit. 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

In the case that C is a 10 MV AR capacitor bank for power factor compensation in a 20 kV 
substation with a 50 Hz short circuit level of 1100 MVA, the short circuit current is 31.5 
kArms. 

The capacitive current is 

ie = (lOMVAR I 20kV)I .f3 = 290A 
(2.4) 

The impedance of the capacitor bank is 

X c = (20kV I .Ji)l 290 = 400. 
(2.5) 

and the value of the capacitance is 80 !lf. The short-circuit power gives us the value of the 
supply inductance: 

Ls = {20kV I .Ji)l 31.5kA.}I J001t = 1.2mH 
(2.6) 
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When the supply side capacitance Cs is 100 nF the Ferranti rise is 9.2 % and the frequency of 
the transient voltage jump: 

f = 1 I 2rc~LsCs = 14. 7kHz (2.7) 

In systems were distribution transformers are used with a rather high leakage inductance to 
reduce the short circuit power, the supply inductance Ls has a rather high value and the 
voltage jump due to the Ferranti rise is relatively big. For minimum oil circuit breakers the 
steep rate of rise of the transient voltage jump can cause a thermal re-ignition of the 
recovering are channel and thus extending the arcing time of the breaker with another half 
cycle. The small capacitive current continues to flow and causes in the oil a high are voltage. 
As a result of this there is a considerable energy input in the are column which can make the 
minimum oil circuit breaker explode. 
The voltage transient is a souree side phenomenon. At the load side, where the capacitor bank 
or the cables are connected, there is no change in voltage. The trapped charge causes a 
constant voltage, but when the supply voltage has the opposite polarity nearly two times the 
peak value of the supply voltage is present across the breaker contacts. When we realise that 
the small capacitive current could already be interrupted at a short arcing time and that 
therefore the arcing contacts have oot travelled very far, the gap between the arcing contacts 
is still narrow and a dielectric breakdown of the extinguishing medium can occur. When the 
reiguition occurs (see Fig. (2.3)), the capacitance C discharges it self via the reignited are 
channel and the inductances Ls and L '. The result is an oscillating current with the folowing 
frequency and peak value. 

f=1rt~LsC (2.8) 

' for Ls>>L 

and a peak value 

l= 2E 

fi 
(2.9) 
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Fig. 2.3 Reignition ofthe circuit breaker when interruptinga capacitive current 

The smaller the value of Ls is, the higher is the frequency and the larger the amplitude of the 
transient current. 
When at the instant of reignition the value of the voltage on the capacitor C was -E, at the 
first zero crossing of the transient current the voltage is then + 3E. Wh en the are channel 
extinguishes, the circuit breaker interrupts the asciilating current. The recovery voltage across 
the contact gap has now increased to 4E (the contribution of the supply side voltage is -E and 
of the trapped charge on the capacitor C + 3E). The arcing cantacts of the circuit break er have 
parted only a little further and another reignition is likely to occur. The result of this second 
reignition of the extinguishing medium is an oscillating current with a doubled amplitude and 
when the breaker again interrupts the transient current at its first zero crossing, the voltage on 
capacitor C has increased to 5E and the voltage across the breaker cantacts is now 6E. When a 
couple of reignitions occur in this way very high voltages build up across the interrupting 
chamber and it is most likely that a flash over on the outside of the interrupter chamber takes 
place. The circuit breaker is short circuited out ofthe system in this way and can not function 
any more; a very dangerous and unwanted situation. A dielectric breakdown of the are 
channel within 5 milliseconds after interruption of the capacitive current is called a reignition 
and a dielectric breakdown of the are channel after 5 milliseconds is called a restrike. High
voltage circuit breakers which have to perfarm capacitive current switching should be restrike 
free in order to avoid overvoltages. 
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When a circuit breaker switches on a capacitive load (performing a closing eperation in the 
circuit of Fig. (2.1 )) it is not unthinkable that, when the supply voltage is at its maximum just 
before the centacts touch and when for instanee the capacitive load contains a trapped charge 
with a polarity opposite to the polarity of the supply, a breakdown of the extinguishing 
medium occurs. This breakdown of the extinguishing medium is called a prestrike and the 
suddenly created plasma channel causes a shock wave in the extinguishing medium. 
Especially for minimum oil circuit breakers, because of their small oil volume and the 
incompressibility of oil, this is a dangerous situation while the shock wave can destroy the 
arcing-chamber. For air blast and SF6 circuit breakers this is less likely to occur while gas is 
more compressible than a liquid. 
A very specific capacitive switching duty is back-to-back switching. In this situation, as 
depicted in Fig. (2.4), a large capacitor bank is not only connected at the load side of the 
breaker but also at the supply side. 

Fig. 2.4 Single line representation of a back-to-back situation. 

When, while switching the capacitive current in a back-to-back situation, in the most onereus 
situation a reignition occurs when the load-side capacitor bas a polarity opposite from the 
supply-side capacitor, the discharge current flows from one capacitor bank to the other via the 
stray inductance (caused by the loop ofthe bus bars and the connecting wires). The frequency 
ofthe current oscillation and the peak ofthe current are therefore much higher then in the case 
of single capacitor bank switching. 

Switching unloaded high-voltage transmission lines in and out of service is in principle the 
same as switching a capacitor bank, because an unloaded transmission line bas a dominantly 
capacitive behaviour. Also the small voltage jump due to the Ferranti rise occurs. High
voltage transmission lines do also have travel times and must therefore be represented by 
distributed elements instead of lumped elements. When after closing of a switching device a 
transmission line is energised, at the open end of the line the resulting voltage wave reflects 
and causes doubling of the voltage. Also switching off an unloaded transmission line is in 
principle similar to switching off a capacitor bank. The Ferranti rise causes a transient voltage 
jump resulting in a voltage wave travelling along the line. The interrupting device is stressed 
by a voltage jump at the supply side and an oscillation at the line side. The resulting steep 
voltage jump across the centacts of the interrupting device can cause, because of the short 
arcing time, a reignition and prolong the arcing time. 
When we analyse three phase switching of unloaded high-voltage transmission lines the 
capacitive coupling between the phases and the capacitance to ground bas to be taken into 
account (see Fig. (2.5)). 

PA TO-cursus - L. van der Sluis 



'Industriële Netten en Installaties' 

3 

\c. J 

c13 ~c~ 
2• L~ ~{ ) 

r·- re- re-
= h. L 

Fig. 2.5 The coupling effect ofthe line capacitances when switching unloaded high-voltage 
transmission lines 
a: phase 1 has been switched off and phase 2 and 3 are still at voltage 
b: phase 1 and 2 are switched off and phase 3 is still at voltage 

When the first phase (e.g. phase 1) has cleared the power system voltage Vi of the 
neighbouring phases 2 and 3 is coupled into the line side DC-voltage V1 with a coupling 
factor k = Vi/V1• The coupling factor between the neighbouring phases and phase 1 depends on 
the ratio of C21/C1earth and C31/C1earth· When the second phase clears (let us assume that this is 
phase 2) then phase 3 is still at system voltage and this voltage couples into the line side De
voltages of phase 1 and phase 2. The value of the coupling factor depends on the tower 
structure and circuit design, but usually has a value between 0.2 and 0.4. Fora double circuit, 
when two circuits are banging in the same tower, the coupling factor can be higher when the 
neighbouring circuit is in operation. Capacitive coupling increases the transient recovery 
voltage across the centacts ofthe interrupting device with the coupling factor (Fig. (2.6)). 

When unloaded high-voltage transmission lines are switched off a combination of: 

- the voltage jump at the supply si de 
- the transient voltage asciilation at the supply side 
- the voltage asciilation at the line side 
- the capacitive coupling with the neighbouring phases 

can result in a recovery voltage for the first phase to clear which can be as high as 2.8 per unit 
(Fig. (2.7)). 
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Fig. 2.6 Line side voltages after switching off an unloaded high-voltage 
transmission line. 
The three phases interrupt the capacitive current at 11, 12 and t3 . 

-do» 

Fig. 2. 7 Current and voltage traces aft er switching off an unloaded high-voltage 
transmission line. 
1 = voltage jump at the supply side, 
2 = transient voltage oscillation at the supply si de, 
3 = voltage across the contacts of the interrupting device, 
4 = power frequency voltage coupled in from the neighbouring phase. 

When switching unloaded high-voltage cables only the capacitive load current is interrupted. 
This current is small compared with the capacitive current when switching capacitor bank:s, 
but large compared with the capacitive current when switching unloaded high-voltage 
transmission lines. The actual construction of the cable is of importance when we want to 
study the transient recovery voltage in detail. For three phase cables with the three conductors 
in a lead sheet with an earth screen, the same coupling effects as with transmission lines 
occur. 

PA TO-cursus - L. van der Sluis 



'Industriële Netten en Installaties' 

When each conductor has its own earth screen only the capacitance to earth plays a role and 
the resulting transient recovery voltage has the same shape as the transient recovery voltages 
in the case of switching capacitor banks with an earthed neutral in a grounded system. 

2.2 Capacitive inrush currents 

In a power system capacitor banks for load factor impravement or for filtering out higher 
harmonies, have to be switched in and out of service regularly. The interruption of a 
capacitive current can cause dielectric problems for the switching device, but also when a 
capacitor bank is taken into service large inrush currents can flow through the substation. Fig. 
(2.8) shows the single line diagram of a substation with a capacitor bank for voltage 
regulation. The single phase representation with lumped elementsis depicted in Fig. (2.9). 

I 
Fig. 2.8 Single line diagram for a substation with a capacitor bank for voltage 

regulation. 

c~~ 
J_ 

Fig. 2.9 Single phase lumped element representation of a substation with a capacitor 
bank for voltage regulation. 

The transient current i(t) depends on the initia! conditions in the circuit and the circuit 
parameters. If capacitor C is uncharged at t = 0, when the switching device closes, the 
expres si on for the current is: 

;(t) = [ ~~) }in(2nj,t) 

(2.10) 
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with: 

Zs = ~(LJC) being the characteristic impedance of the circuit 

Is= 1/2rc~(LJC) the natura} frequency ofthe circuit 

E(O) the instantaneous voltage of the supplying souree at the instant of closing of the 
switching device at t = 0. 

It is allowed to assume the power frequency to remain at a constant value during the time 
period when the transient currents are flowing since the frequency of the transient is 
considerably higher then the power frequency. 
If for reactive power compensation, to maintain the voltage level within its I i mits, a capacitor 
bank of 10 MVARis connected at the 20 kV bus of a distribution substation having a 50Hz 
rated short circuit rating of31.5 kArms, the r.m.s. value ofthe capacitive current in the steady 
situation is (see Eq. (2.4)) i cap = 290 A, the impedance of the capacitor is (see Eq. (2.5)) Xe= 
40 Q corresponding to a capacitor value C = 80 microfarad. From the voltage level and the 
short-circuit inductance of the souree can be calculated (see Eq. (2.6)) Ls = 1.2 mH. The 
characteristic impedance of the circuit of Fig. (2.9) is therefore Zo = 3.8 0. and the natural 
frequency Jo = 514 Hz. 

When at the instant of closing the switch at t = 0 the souree voltage is at its maximum the 
peak ofthe transient current, Eq. (2.9), is 4300 A. So the peak ofthe transient inrush current is 
more than ten times the value of the peak of the steady state capacitive current. These rather 
high inrush currents can cause damage to the capacitors of the capacitor bank. But also the 
switching device can be damaged. When just befere the centacts touch during the closing 
operatien a dielectric breakdown, a so-called prestrike, occurs the rather large inrush current 
can cause the contact material to meld. Especially in the case that vacuum circuit breakers are 
used to switch the capacitor banks, the centacts might weid together. A prestrike in a 
minimum oil circuit breaker or in an SF6 circuit breaker can do ether damage to the breaker as 
was already mentioned in 2.1. The suddenly created plasma channel causes a shock wave and 
can make, in the case of a minimum oil circuit breaker, the complete interropter to explode or, 
when SF6 is the extinguishing medium, can sametimes damage the arcing chamber or nozzle. 

2.3 Interrupting small inductive currents 

When an interrupting device interrupts a smal/ inductive current, the current can, like a small 
capacitive current, be interrupted at a short arcing time. Interrupting devices like high-voltage 
circuit breakers are designed to clear a large short-circuit current in milliseconds so the 
cooling of the are maintained by a small current is in fact a piece of cake. The gap between 
the arcing centacts is after current interruption rather small and the dielectric withstand 
capability relatively low. Switching of small inductive currents occurs when no-loaded 
transfermers are taken in and out of service, motors are disconnected or electric furnaces are 
switched. A single line representation of a circuit for small inductive currents is given in Fig. 
(2.10). 
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Fig. 2.10 Single phase lumped element representation of a circuit for small inductive currents. 

The inductivity of L of the load is dominant, this means that the load makes the current to lag 
the voltage. The capacitance C of the load is usually very small: a few nanofarads for a 
distribution transformer and for an air-core reactor a few picofarads, depending on the design. 
For a motor or an electric oven, connected to the supply by means of a cable, the value of the 
capacitance Cis determined by the lengthand type ofthe cable. 

When the small inductive current is interrupted, commonly at a short arcing time, the load 
capacitance C is charged at 

Uc = Ldi / dt 
(2.11) 

which is a value close to the supply voltage, because L >> Ls. After current interruption C 
discharges it self through L by means of an oscillating current with frequency: 

IJ = 1 I 2rc/iC 
(2.12) 

The frequency of this oscillation can be from a few kilohertz till several kilohertz and thus 
creating very steep duldt's at the load si de of the switching device. It is not unlikely that the 
steep increase of the transient recovery voltage at the load will eau se a dielectric breakdown 
of the extinguishing medium between the narrow contact gap and a reiguition occurs. After a 
reiguition the inductive load is connected with the supply again and the capacitance C of the 
load is charged by a current with frequency: 

h = l / 2rc~LsC (2.13) 

and a high frequency current flows through the are channel. When the switching device 
interrupts this high frequency current, capacitance C is charged to a higher value because the 
dildt of the reiguition current is considerably higher than the power frequency current which 
was interrupted first (Eq. (2.11)). The capacitance C will discharge itself again through the 
inductivity L. In the mean time the arcing centacts have moved further apart and have 
increased the dielectric withstand capability of the contact gap. However, the voltage stress 
caused by the oscillation at the load side has increased as well and an other reignition might 
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occur. When this process repeats it self a few times, a considerable overvoltage can be the 
result. 
When switching smaii capacitive currents or smaii inductive currents the unwanted result is in 
both cases the same: high overvoltages (and possible damage to high-voltage equipment in the 
vicinity) or even a flash over on the outside of the switching device. In the latter case the 
high-voltage circuit breaker or the Ioad beak switch are short-circuited out of the system, a 
dangerous situation. Apart from the current being teading or Iagging, the principle difference 
between the two switching cases is that the capacitance C at the Ioad side, in the case of small 
inductive current switching, does not remain charged but discharges it self through the Ioad L. 

2.4 Transformer inrush currents 

Power transfermers bring in the transmission system the electrical energy to higher voltage 
levels to reduce Iosses when transporting electrical energy over long distances and at the 
distribution level they transferm the voltage down to the, for the consumer, required voltage 
level. A switching operatien carried out in a substation in fact always involves transfarmer 
switching. When switching off a transfarmer under Ioad, the Ioad determines the power factor 
and the switching devices interrupts the Ioad current, which is normaiiy not a problem for the 
switch or circuit breaker, creating no overvoltage in the system. When a part of the system is 
energised by connecting it to the rest of the system by a closing operatien of a switch or 
breaker, the transfarmer can cause high inrush currents. The non-Iinear behaviour of the 
transfarmer care is the cause ofthis. An air-core reactor, switched on to compensate for cable 
charging currents does not cause inrush currents. 
When a power transfarmer is energised under no-Ioad condition the magnetising current 
necessary to maintain the magnetic flux in the core is in general only a few percent of the 
nomina! rated Ioad current. Fig. (2.11) shows the magnetising curve and the hysteresis loop. 

H,. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

y.~·~ 
Ba 

Fig. 2.11 Magnetising curve and hysteresis loop of a transfarmer core. 

Starting with an unmagnetised transfarmer core the flux density B fellows the initia\ 
magnetisation curve, startingat the crigin (at 1), as the magnetic field intensity H is increased 
toa value Hm where the curve flattens off and saturation is reached (at 2). When H is reduced 
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to zero, B does not go to zero but has a residualflux density or remanance Br (at 3). When H 
reverses because the polarity of the current changes H increases negatively and B comes to 
zero at a negative field called the coercive force He (at 4). As H increases still more in the 
negative direction, the transformer core becomes magnetised further with negative polarity. 
The magnetisation at first being easy and then hard as saturation is reached. The magnetic 
field intensity equals -Hm (at 5). When the applied field goes to zero again the core is left with 
a residual magnetisation with flux density -Er (at 7). When H reverses at the next current loop 
and increases in the positive direction, B comes to zero at a positive field or coercicive force 
He. With further increase the transformer core reaches saturation with the original polarity. 
When a power transformer that has been switched off from the system, the transformer core is 
left with residual flux Br. When the power transformer is connected to the network again at 
such an instant that the polarity of the system voltage is the same as the polarity of the 
residual flux Br than, at voltage maximum, the total flux density in the core will have 
increased to Bm + B,.. The core is forced in to saturation and the transformer draws a large 
current from the supplying network. When the voltage reverses its polarity in the next half 
cycle, than the maximum flux in the core is less than the maximum flux density Bm in the no
load situation. The transformer inrush current is therefore asymmetrical and contains also a 
DC-component which takes seconds to disappear (Fig. (2.12)). 

! 5000 t !' (' {\ ~Hn ~ H (I uJ . . ' . . .. ·.· 
d 0 [··) vt V vVvVV J l VUl I}JIJ'JVtJV'JJu\}.J:v\}v\JI}ij;Jt_~\~~AAJJ~:.~ 
-~~: ------------------------------

x 1"0~ · 
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Fig. 2.12 Transformer inrush current, the flux in the core and the supply voltage. 
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Organisatie Elektriciteitsvoorziening (1) 

De basis is: 

De richtlijn nr. 96/92 van de Europese Unie 

De Elektriciteitswet 1998 

Een aanvulling en wijziging van de wet in 1999 

De nieuwe wet beoogt: 

Vrije marktwerking voor opwekking, in- en uitvoer en levering 

van elektriciteit 

Non-discriminatoire toegang tot de elektriciteitsnetten 

-Gevo;n van de nieuwe Elektriciteitswet- 2 
~ 



• • -
Organisatie elektriciteitsvoorziening (2) 

De vrije marktwerking verloopt gefaseerd: 

De grote producenten en afnemers zijn sinds 1 januari 1998 al vrij 

in hun handelen 

Vanaf 1 januari 2002 de middelgrote producenten en afnemers 

Vanaf 1 januari 2004 zijn alle producenten en afnemers vrij 

-Gevolgen van de nieuwe Elektriciteitswet- 3 
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Technische voorwaarden op basis artikel 26 van 
de Elektriciteitswet 1998 

Eerste versie door Dte vastgesteld november1999; daarna meerdere 

malen gewijzigd; meeste recente wijziging april 2001 

- Netcode 

- Systeemcode 

- Meetcode 

- Samenwerkingsregeling Netbeheerders 

- Gebiedsindeling 

- Begrippenlij st 

• -Gevola;n van de nieuwe Elektriciteitswet- 4 



• • 
Rol van de netbedrijven 

het beheren en instandhouden van (een deel van) het net 

het aansluiten van klanten 

het maken van een capaciteitsplan en het opheffen van 

knelpunten 

het realiseren van de gewenste transporten 

-Gevolgen van de nieuwe Elektriciteitswet- 5 



Regionale netbeheerders spanning> 110 kV 

- -Gevolgen van de nieuwe Elektriciteitswet
A 
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Networkof TenneT and connectio1a .. .., other network companies 
- 380kV 
- 220kV 

150kV 
Zuid-Holland 

CPTE 
)~'. 

150kV 
Noord-Holland 

...., "" CPTE'RIIIII,P.... .... -1,~ RWE 

·-

I u 
-

150kV 
Gelderland/ 

h 
-

-

"'nOkV 
Friesland 

h 
-

-

u -

VEW 

-

·-- I 
llOkV 
(;roningennorente 
Overijssel 

-

150kV 
Zeeland 

150kV 
Brabant 

150kV 
Limburg Flevoland I Utrecht 
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Begrippenlijst (1) 

-Aansluiting: één of meer verbindingen tussen een net en een 

onroerende zaak, dan wel tussen een net en een ander net op een 

ander spanningsniveau 

Aansluitcapaciteit het transportvermogen van de aansluiting 

Gecontracteerd transportvermogen: het vermogen dat een 

aanges lotene maximaal op enig moment in het jaar verwacht 

nodig te hebben 

- -Gevola;n van de nieuwe Elektriciteitswet- 8 .... 



-
Begrippenlijst (2) 

Netaansluitpunt: het fysieke punt dat de grens tussen de 

aansluiting en het net van de netbeheerder aangeeft 

Overdrachtspunt: het tussen netbeheerders onderling of de 

netbeheerder en de aangeslatene overeengekomen fysieke punt 

waar een scheiding tussen de aansluiting van twee netten 

onderling of tussen de aansluiting van een net en de installatie 

van de aangeslatene kan worden gerealiseerd 

-Gevolgen van de nieuwe Elektriciteitswet- 9 



Netcode (1) 

V oorwaarden met betrekking tot de aansluiting 

Omschrijving van de transportdienst 

• kwaliteit van de dienst 

• recht op transport 

V oorwaarden met betrekking tot de planning 

Voorwaarden met betrekking tot de bedrijfsvoering 

-Gevolgen van de nieuwe Elektriciteitswet- 10 



Netcode (2) 

Kwaliteit van de transportdienst tenminste zoals vermeld in tabel 

van de netcode en voor het overige zoals vermeld in norm 50160 

Betrouwbaarheid van de transportdienst wordt bij netten met 

spanningen hoger dan 50 kV mede bepaald door de 

toetsingscriteria van de netcode 

De netbeheerder bewaakt de betrouwbaarheid met behulp van een 

power quality monitoring systeem 

-Gevolgen van de nieuwe Elektriciteitswet- 11 



Kwaliteitsaspect 

Frequentie 

Langzame 
sparuringsvariatie 

Snelle spanningsvariatie 

Asymmetrie 

Harmonischen 

Criterium 

• 50Hz +I- 1 %gedurende 99,5% van enig jaar 
• 50Hz+ 4% I- 6% gedurende 100% van de tijd 

Voor laagsparuringsnetten: 
• U n +I- 10 %voor 95 %van de over 10 minuten gemiddelde waarden 

gedurende 1 week 
• Un + 10 I- 15 %voor alle over 10 minuten gemiddeldewaarden 
Voor hoogspanningsnetten: 
• Un +I- 10% voor 95 %van de over 10 minuten gemiddelde waarden 

gedurende 1 week 
• Un + 10 I - 15 %voor alle over 10 minuten gemiddeldewaarden 
Voor productie-eenheden aangesloten op een hoogspanningsnet kunnen 
andere waarden worden overeengekomen volgens artikel2.5.4.6 en 52.2.1 

Voor laagspanningsnetten: 
• Un+l-10% 
• Pit:$; 1 gedurende 99,5% van de week 
Voor hoogspanningsnetten: 
• Un+l-6% 
• Pit:$; 1 gedurende 99,5% van de week 

• De inverse component van de spanning ligt tussen o en 2 %van de 
normale component gedurende 99,5% van de tijd. 

• TIID :$; 8 %voor alle harmonischen tot en met de 40• 
• De relatieve spanning per harmonische is kleiner dan het in de norm 

genoemde percentage voor 99,5% van de over 10 minuten gemiddelde 
waarden. Voor harmonischen die niet vermeld zijn geldt de kleinst 
vermelde waarde uit de norm. 

-Gevolgen van de nieuwe Elektriciteitswet- 12 



Bedrijfsvoering (1) 

Operationele planning (voorbereiding) 

• transportprognoses 

Actuele bedrijfsvoering 

• on line informatie 

-Gevolgen van de nieuwe Elektriciteitswet- 13 



Bedrijfsvoering (2) 

Netbeheerders controleren op basis van de transportprognoses of 

er transportproblemen te verwachten zijn. Ze hanteren daarvoor 

bedrij fsvoeringscriteria 

In het geval van transportproblemen neemt de netbeheerder 

maatregelen, bijvoorbeeld het verzoek tot meer of minder 

produceren 

In het geval van dreigende grootschalige storingen is de 

netbeheerder bevoegd om belasting af te schakelen 

-Gevolgen van de nieuwe Elektriciteitswet- 14 
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Bedrijfsvoering (3) 

Revisieperioden van productie-eenheden worden voor het 

eerstvolgende jaar in overleg met de netbeheerder vastgelegd 

Storingen aan productie-eenheden groter dan 60 MW moeten 

gemeld worden aan de netbeheerder 

Verbruikers en producenten groter dan 60 MW moeten 

meewerken aan het oplossen van netbeperkingen 

-Gevolgen van de nieuwe Elektriciteitswet- 15 



Particuliere netten 

Netten in beheer van industrieën, kunnen op grond van art. 15 

van de Wet worden aangewezen als particuliere netten 

Aangeslatenen (verbruikers of producenten) hebben zelfde 

rechten en plichten als bij openbare netten 

Particuliere netbeheerders moeten voldoen aan grootste deel van 

de Technische voorwaarden 

-Gevolgen van de nieuwe Elektriciteitswet- 16 



Rol van TenneT als system operator 

handhaven evenwicht tussen productie en afname van elektriciteit 

voorzieningen te treffen in verband met de leverings-zekerheid 

coördinatie bij het herstellen van de voorziening na een 

grootschalige onderbreking 

-Gevolgen van de nieuwe Elektriciteitswet- 17 



Systeemcode 

- Technische eisen voor aangesloten productie-eenheden 

• bedrijfsgebied voor afwijkende frequentie en/of 
• spanning 

• deelname aan primaire regeling 

- Handhaven energiebalans conform UCTE afspraken 

• programma-verantwoordelijkheid 

• inzet regel- en reservevermogen 

- Black start voorzieningen 

-Gevolgen van de nieuwe Elektriciteitswet- 18 
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productiemiddelen aanaesloten op netten lager dan 11 OI<V 

0,9Pn gedurende 10 seconden, vervolgens 
parallel gedurende onbeperkte tijd 

U[% van de gemiddelde 

Po gedurende 15 minuten, 
vervolgens parallel gedurende onbeperkte tijd 

~1fmWW:::::::::l 

f[Hz] 

gedurende onbeperkte tijd 

productiemiddelen aangesloten op netten geliik aan of boaer dan 11 OI<Y 

0,9Pn gedurende 10 seconden, vervolgens 
parallel gedurende onbeperkte tijd 

parallel 
gedurende 
onbeperkte tijd 

Po gedurende 15 minuten, vervolgeDl 
parallel gedurende onbeperkte tijd 

f[Hz] 

Po gedurende onbeperkte tijd 
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Toezichthouder 
_______ t_ _______ _ 
I Natuurlijk monopolie I 
I Systeemoperator I 
I I 
I Hoofdtransportnet I ~ 
I I~ 

Subtransportnet I ~ 
I ~ 
I I ~ Distributienet c 

I I~ 
L-

I ,---'----'-------, 
I Producent <J-1> Hm.delaar 

I 
I Marktwerking 

------1,.... Energiebalans 
<l------1> Commerciële relatie 

---11,....• Vermogenstroom 

01111( ,.... Rechten en plichten 
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Blindvermogen (1) 

Zonder contractuele afspraken geldt voor iedere aanges lotene dat 

de arbeidsfactor varieert tussen 0,85 (inductief) en 1,0 

Productie-eenheden aangesloten op laagspanningsnetten mogen 

een arbeidsfactor hebben tussen 0,9 capacitief en 0,9 inductief 

Productie-eenheden aangesloten op de hoogspanningsnetten 

sluiten met de netbeheerder een overeenkomst 

-Gevolg_en van de nieuwe Elektriciteitswet- 22 
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Blindvermogen (2) 

In de overeenkomst tussen producent en netbeheerder wordt de 

beschikbare capaciteit voor het leveren en opnemen van 

blindvermogen vastgelegd 

Zo ook de wijze van activering door de netbeheerder 

-Gevolgen van de nieuwe Elektriciteitswet- 23 



Blindvermogen (3) 

Iedere netbeheerder is verantwoordelijk voor de spanning- en 

blindvermogenshuishouding in het eigen net 

Netbeheerders maken afspraken over de blindvermogens

uitwisseling op de netkoppelingen en over het handhaven van het 
. . 

spannmgsn1veau 

-Gevolgen van de nieuwe Elektriciteits_wet- 24 



Blindvermogensbalans (voorbeeld) 

Vraag regionale netten 

Opname 380/220 kV -lijnen 

Opname 380/120 kV-transformatoren 

Totaal verbruik 

Productie 380/220 kV-net 

Productie 380/220 kV-eenheden 

Totale productie 

Uitwisseling met buitenland 

1500 Mvar 

700 Mvar 

800 Mvar 

3000 Mvar 

1800 Mvar 

1200 Mvar 

3000 Mvar 

OMvar 
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Import/ export trans portcapaciteit 

Deze capaciteit mag, in tegenstelling tot de capaciteit van het interne net, 

gelimiteerd zijn 

In netcode vastgelegd dat Tennet de beschikbare transportcapaciteit en 

de methodiek ter bepaling daarvan vooraf publiceert 

Die beschikbare capaciteit wordt vervolgens geveild; gedeeltelijk per 

jaar, per maand en per dag 

Onzekerheden over de te verwachten transporten zijn moeilijk om mee 

om te gaan, zeker de transits van andere landen 

-Gevolgen van de nieuwe Elektriciteitswet- 27 



Koppelingen met het buitenland 

THE NETHERLANDS 

ME....._ ...... _ 

TENNET HGL 
~t-al 

BSL 

G 
T MBT 

CPTE 

PE 

VEW 
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Nederlandse elektriciteit-import uit Zwitserland 

Import uit Zwitserland 
per buitenlandverbinding 

-Gevolgen van de nieuwe Elektriciteitswet- 29 



Loadflow bij enkelvoudige storing 
Waardes: MW (percentage van thennische capaciteit) 

D 
Borssele 

gestoord circuit 

-47(19)% 331(19%) I maximaal belast circuit 

1343(100%) 

B 
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Prof. Ir P.H.H. Leijendeekers 

Technische Universiteit Eindhoven 

Trefwoorden: 

Lokale gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit 

Restwarmtebenutting voor ver warming en koeling 

Uitlaatgassenketels voor de productie van stoom 

Bedrijfsvoering en energiegebruik 

Beschikbaarheid 

Economie 

Inleiding 

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in het veld van de energievoorziening van de afgelopen 

decennia is de herintroductie van de warmtekrachttechnologie nu echter gebaseerd op de 

toepassing van de moderne technologie van gasmotoren en -turbines. 

Warmtekrachtinstallaties leveren elektriciteit en warmte met een hoog rendement. Het concept 

stamt al uit de eerste helft van deze eeuw; met vele bekende voorbeelden van tegendruk- en 

aftapstoomturbines voor de gelijktijdige productie van warmte en elektriciteit t.b.v. industrie of 

openbare outsvoorziening zoals stadsverwarming. 

Vanaf 1960 tekende zich echter overal in Europa een neergang af in de eigen stroomopwekking 

door bedrijven (figuur 1); de economische voordelen van grootschalige gecentraliseerde 

elektriciteitsproductie en de lage brandstofprijzen van die tijd werkten deze ontwikkeling in de 

hand. In die zelfde tijd echter werden eerst in de Verenigde Staten van America en vrij kort daarna 

in Nederland vrij grote aardgasvoorraden ontdekt en geexploireerd. De Nederlandse voorraden 

werden destijds op 1.900 miljard m3 geschat. Inmiddels berust de energievoorziening voor 

ongeveer 50% op het gebruik van aardgas en zijn er sindsdien zo'n 1.500 m3 verbruikt. De thans 

bekende voorraden hebben echter nog steeds de zelfde omvang als aan het begin. 
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Figuur 1. De ontwikkeling van het procentuele aandeel van de decentrale eigen 

stroomopwekking in de totale elektriciteitsproductie in een aantal Europese landen 

De opkomst van het aardgas als nieuwe brandstof gaf een ongekende impuls aan de ontwikkeling 

van nieuwe technologieen: HR-ketels voor de ruimteverwarming, gasmotor-gedreven 

warmtepompen en de inzet van gasmotoren en -turbines van aanvankelijk nog bepekte vermogens 

bij de introductie van kleinschalige warmtekrachtsystemen voor lokale de energievoorziening in 

gebouwen. Dezetechnologieenen hun toepassingen waren geheel nieuw. 

Warmtekrachtinstallaties met vermogens tot ca. 2000 kW werden in de Verenigde Staten 

opgesteld in ziekenhuizen, shopping mals, universiteiten en industrie en bekend onder de naam 

Total Energy Systems. Op basis van de Amerikaanse voorbeelden kwamen rond 1970 in 

Nederland en vervolgens in Duitsland de eerste toepassingen tot stand. Nadat vanafhet midden 

van de jaren tachtig de overheid het belang van deze technologie voor de vermindering van het 

nationale energiegebruik begon te ontdekken heeft zij met met subsidies en door het slechten van 

de bestaande barrieres voor parallelbedrijfvan eigen opwekkers met het openbare net de impuls 

gegeven aan een stormachtige ontwikkeling. 
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Figuur 2 laat zien tot welk niveau in Nederland en Denemarken en in mindere maar toch ook 

belangrijke mate in Duitsland de bijdrage van warmtekrachtinstallaties aari de 

elektriciteitsproductie zich heeft ontwikkeld. Naar verwachting is aan deze ontwikkeling met de 

op handen zijnde liberalisering van de energiemarkt voorlopig nog geen einde gekomen. 

0% s,-. 10% 15% 20%· 25% 30% 35% 

Nederland 

Denemarken 

Duitsland 

Italië 

Verenigd Koninkrijk 

r 
Spanje 

Portugal 

Griekenland 

Frankrijk 

Figuur 2. Bijdrage van warmtekrachtinstallaties aan de elektriciteitsproductie in verschillende 

landen voor het jaar 1997 

Het ontwerpen en bouwen van grote energiecentrales en -verdeelsystemen is een omvangrijke en 

langdurige opgave met bijkomende problemen vanwege de ruimtelijke ordening en vereiste 

vergunningsprocedures. Het uitrusten van een gebouw of industriecomplex met een eigen 

warmtekrachtinstallatie daarentegen vergt zelden meer dan twee jaren. De toepassing van lokale 

installaties voor de volledfg eigen energievoorziening verhoogt bovendien de flexibiliteit van de 

bedrijfsvoering, omdat bij wijzigingen daarin geen onderhandelingen met het nutsbedrijf over de 

herziening van lopende leveringscontracten behoeven te worden gevoerd. 
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De inpassing van een warmtekrachtinstallatie in een energievoorzieningsysteem. 

Een warmtekrachtinstallatie kan in principe alle vormen van secundaire energie zoals elektriciteit, 

warmte en koude leveren. De hoeveelheden die van elk van deze producten kunnen worden 

geproduceerd staan afhankelijk van het type gangmaker (gasmotor of -turbine) dat wordt 

toegepast in een vaste verhouding tot elkaar. 

Een gasmotorgedreven installatie produceert doorgaans uit een eenheid brandstof: 

40% elektriciteit 

32% warmte van minimaal 11 0°C 

12% warmte van 70-90°C 

Warmtekracht-eenheid 

rookgas .. nafvoer 
10% 

Figuur 3. De energiebalans van een gasmotor-warmtekrachtinstallatie 
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Warmte van ll0°C kan bij de klimaatregeling van gebouwen voor het aandrijven van 

absorptiekoehnachines worden ingezet, hetgeen de bedrijfstijd van de warmtekrachtinstallatie met 

ongeveer duizend uren per kan doen toenemen (figuur 4). 

Maximale, behoefte 

2000 3000 4000 6000 1000 7000 1000 1760 

--'--111'• Equivalente vollast-uren per jaar 

Figuur 4. De toename van de bedrijfstijd van een WK-systeem bij toepassing van absorptiekoeling 

Overigens brengen belastingvariaties van het opweksysteem geen wezenlijke verandering in de 

verhouding van de geproduceerde hoeveelheden warmte en elektriciteit teweeg. 

De energiebehoefte van een gebouw wordt bepaald door een aantal factoren van verschillende 

aard; met als gevolg dat warmte-, koude- en elektriciteitsbehoefte onafhankelijk van elkaar een 

geheel eigen verloop kennen. Karakteristiek is het etmaalsverloop dat zich in ongeveer dezelfde 

vorm elk etmaal herhaalt. Daarenboven verandert de etmaalskarakteristik echter ook in de loop 

van het j_aar met een duidé1ijk onderscheid tussen zomer- en winterperiode. Veel 

bedrijfsgebouwen kennen tevens een onderscheid in de belastingen tijdens werkdagen en de 

weekenddagen. 

Dit betekent dat een installatie voor de gecombineerde productie van warmte en kracht uiterst 

zelden de beide producten in exact de gewenste hoeveelheden zal kunnen leveren. Wordt de 

productie afgestemd op de elektriciteitsvraag dan zal er ofwel een overschot of een tekort aan 

5 



warmte bestaan en omgekeerd. Hiervoor zal een oplossing moeten worden geboden. Bij regeling 

op de elektrische belasting betekent dit een extra bijstookketel om tekorten in de wannteproductie 

aan te vullen en daarnaast een extra lucht- of waterkoeler om wannteoverschotten afte kunnen 

voeren of een wanntebuffer om tijdelijke overschotten op te slaan om ze weer in te zetten tijdens 

een periode met extra warmtevraag. Bijstookvoorzieningen tezamen met warmte- en koudeopslag 

vormen in het algemeen wezenlijke onderdelen van een volwaardig warmtekrachtsysteem. 

Men kan- en dit is vaak ook voldoende interessant- de installatie uitleggen op de wanntevraag. 

De onevenwichtigheid die daaruit aan de elektrische zijde van vraag en aanbod ontstaat kan 

worden opgevangen door in parallelbedrijf met het openbare net overschotten terug te leveren en 

tekorten aan te vullen door inkoop van het net. Met een dergelijke bedrijfsvoering is het mogelijk 

om bij elke belastingstoestand met een minimum aan brandstofinzet de totale energievraag te 

dekken (figuur 5). 
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Figuur 5. Invloed van bedrijfsvoering en opgesteld vermogen op het brandstofverbruik 
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Een optimaal installatie-ontwerp, waarin de verschillende componenten van de 

warmtekrachtinstallatie en de voorzieningen voor opslag en bijstook goed zijn gedimensioneerd 

met het oog op een maximale opbrengst en de hoogst mogelijke beschikbaarheid, vergt dan ook 

veel ervaring, inzicht en een zorgvuldige afweging. V oor de bepaling van de te installeren 

vermogens kan men niet volstaan met de z.g. dagbelastingskurven. Uit het totaal van alle 

belastingssituaties voor warmte en kracht kan men een matrix samenstellen, waarin de frequenties 

van de verschillende gelijktijdig optredende combinaties van warmte- en electrische lasten zijn 

opgenomen (figuur 6). Op grond van dit gegeven kan het economisch optimale ontwerp worden 

gemaakt. 

Tagesganglinie 

Wärme 

11 ~Zeit ___ _. Strombedarf 
~t 

Figuur 6. Voorbeeld van een kracht-warmte belastingsmatrix 

Geheel los van het ontwerp, maar onontbeerlijk voor een optimaal resultaat, staat de uiteindelijke 

bedrijfsvoering. Een optimaal bedrijfsvoeringsmodel dient rekening te houden met niet alleen de 

globale brandstoftgas )kosten, maar vooral met de structuur van het elektriciteitstarief. Afhankelijk 

van de momentane vergolclingen voor teruglevering of de prijs voor inkoop van elektriciteit en de 

omvang van de verschillende eigen energiebehoeften zal bepaald moeten worden wat de meest 

rendabele productiewijze is: de geheel eigen behoeftevoorziening, het produceren van een surplus 

voor teruglevering of een gedeeltelijke inkoop vanuit het openbare net. 
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Uit het overzicht van een aantal diagrammen overgenomen uit een studie van dip I. ing. Otto 

Heiburg, Dortmunder Energie- und Wasserversorgung blijkt duidelijk de verscheidenheid aan 

invloedsfactoren, alsmede de betekenis ervan voor een optimale economische bedrijfsvoering. 
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De figuren 7 en 8 geven schematisch de opzet van een tweetal recent gerealiseerde installaties; 

n.l. de installatie met uit twee gasmotoren van elk 2,8 MW in het Catharina ziekenhuis te 

Eindhoven en de installatie met vijf gasmotoren van elk 2 MW van het Academisch Ziekenhuis te 

Groningen. Voor dit laatste project is onlangs een geavanceerde bedrijfsvoeringsstrategie 

ontwikkeld vastgelegd in een programma, waarbij per kwartier uitgaande van de relevante 

parameters en doelstellingen de belasting van de installatie wordt gekozen. Daarbij is gebleken dat 

de doelstellingen van minimaal energiegebruik en minimale exploitatiekosten elkaar uitsluiten. 

Dit is terug te voeren op de structuur van het externe elektriciteitstarief en de extra mogelijkheid 

om via opslagvoorzieningen zoals koelbuffers goedkoop ingekochte energie tijdelijk op te slaan. 

I ....... ·:. ' 
. · .. : ~- .. :: . . 

Figuur 7. De inpassing van de WK-installatie in de bestaande warmte- en koudevoorziening van 

het Catharina ziekenhuis te Eindhoven 
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Figuur 8. De inpassing van de WK-installatie in de bestaande warmte- en koudevoorziening van 

het Academisch ziekenhuis te Groningen 

Beschikbaarheid. 

De huidige openbare elektriciteitsvoorziening is weliswaar een zeer complex systeem, maar heeft 

eenzeer kent een zeer grote bedrijfszekerheid resp. beschikbaarheid. Bedrijfsonderbrekingen zijn 

zoals bij elke technologie niet geheel uit te sluiten, maar uiterst zeldzaam. 

Hiermee wordt aan een van de hoofduitgangspunten voor een goed functionerende samenleving 

voldaan. Voor veel afuemers is de elektriciteitsvoorziening intussen zo belangrijk en soms zelfs 

levensbepalend, dat de geringste onderbreking ervan tot onaanvaardbare schade kan leiden. 

Ziekenhuizen, rekencentr( luchthavens, laboratoria en voorzieningen met belangrijke 

infrastructurele functies zijn daarom toegerust met noodstroominstallaties , die bij netuitval de 

stroomvoorziening vaak ononderbroken kunnen voortzetten. 
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Een wanntekrachtinstallatie is om een aantal redenen - omvang en duur van de wannte-, koude 

en elektriciteitsbehoefte- vaak de meest aantrekkelijke optie voor de energievoorziening in de 

hiervoor genoemde gevallen. Men dient daarom dan ook te onderzoeken of en hoe de klassieke 

noodstroomfunctie door een wanntekrachtinstallaties kan worden vervuld. 

Het continueren van de stroomvoorziening door de eigen installatie in het geval van een 

netonderbreking behoeft evenals bij een noodstroominstallatie geen probleem tezijn mits er 

voldoende eigen vermogen is opgesteld om in de resulterende behoefte te voorzien. Het 

incorporeren van de noodstroomfunctie stelt evenwel een aantal voorwaarden. 

In het openbare net kunnen een aantal storingen resp. onderbrekingen optreden. Belangrijk zijn 

daarbij de onderbrekingen van langere duur. Van de Nederlandse situatie zijn de volgende cijfers 

beshikbaar: 

Tabell. Kengetallen voor de bedrijfsonderbreking bij laagspanningsaansluitingen 

vanwege storing in 

HS-net MS-net LS-net Tot. 

gem. LS-aansluiting 

-aantal per jaar 0,14 0,21 0,02 0,37 

-gem. duur in minuten 30 92 208 73 

-jaarlijkse duur in minuten 4 19 4 27 

stedelijke LS-aansluiting 

-aantal per jaar 0,14 0~11 0,01 0,26 

-gem. duur in minuten 30 78 194 58 

-jaarlijkse duur in minuten 4 9 2 15 

landelijke LS-aansluiting 

-aantal per jaar 0,14 0,27 0,02 0,43 

-gem. duur in minuten " 30 96 217 79 

-jaarlijkse duur in minuten 4 26 4 34 
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De gemiddelde laagspanningsaansluiting in Nederland kan t.g.v. netonderbrekingen ongeveer een 

halfuur per jaar spanningsloos zijn. Deze onderbreking zal zich naar verwachting een maal per 

drie jaren voordoen. De verdeling van de onderbrekingsduur in de verschillende 

verzorgingsgebieden, gerangschikt naar oorzaak (HS-, MS- en LS-netten) geeft figuur 9. 

0. 

Mittelwert. 

m\'J HS • netz 
E::::J MS • netz 
ei!~ NS • netz 

Unterbrechungsdauer (Stunden) 

Stldtische Oebiete. Undliche Gebiele 

Figuur 9. Onderbrekingsverwachting en -duur van de elecktriciteitslevering voor een drietal 

verzorgingsgebieden in Nederland 

De belangrijkste storingsbron blijkt het MS-net te zijn. Een dergelijke situatie blijkt zich ook in 

andere landen voor te doen. Naast onderbrekingen van kortere of langere duur treden ook andere 

storingen op, zoals spanningsdaling of overspanning als gevolg van: 

overgangsverschijnselen met een duur van 10 ms bij blikseminslag 

het inschakelen van condensatorbatterijen en zware elektromotoren 

harmonische vervormÎitgen 

spanningsvereffening t.g.v. ongelijkmatige fasebelasting (nulpuntverschuiving) 

Door deze storingen kunnen beveiligingen in het net van de afhemer ofbij apparatuur zelf 

aanspreken. Dit soort storingen komt aanzienlijk vaker voor dan de hiervoor vermelde. 

Centrale en plaatselijke (battery no-break) noodstroomvoorzieningen zijn daarom eerder regel dan 

uitzondering. 
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Aan een noodstroomvoorziening stelt men eisen m.b.t. de kwaliteit van de stroomvoorziening. 

Afhankelijk van belastingsvariaties dienen frequentie en spanning binnen bepaalde grenzen te 

blijven. De voorziening moet in eilandbedrijf stabiel kunnen functioneren en bij terugkeer van het 

net de belasting zonder onderbreking in parallelbedrijfkunnen overdragen. 

De belangrijkste voorwaarde is echter de te verwachten beschikbaarheid. 

Deze wordt door een viertal factoren bepaald: 

de mogelijkheid van een startweigering (storing) 

de mogelijkheid dat het aggregaat na de start op enig moment geen vermogen meer kan 

leveren (storing) 

de tijd benodigd voor het opheffen van een storing (reparatieduur) 

de onderhoudsduur 

Al deze factoren zijn diepgaand onderzocht; hetgeen resulteert in beeld van de beschikbaarheid 

van een modern diesel-noodstroomaggregaat (figuur 1 0) 
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Figuur 10.W~schijnlijkheidsverdeling voor de storingskansen van een diesel 

noodstroomaggre(aat. 

Op basis van cijfermateriaal dat uit onderzoeken beschikbaar is gekomen kan de beschikbaarheid 

van een dergelijk aggregaat op 98% worden gesteld. Dit cijfer is voor 1,7% op startweigeringen 

en 0,2% op uitval tijdens noodstroombedrijfterug te voeren.Daarenboven moet met 2,2% niet

beschikbaarheid vanwege onderhoud en reparaties rekening worden gehouden. 
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Desalniettemin is de gecombineerde beschikbaarheid van openbare elektriciteitsvoorziening en 

noodstroomaggregaat zeer hoog. Bij een onderbrekingsverwachting van eenmaal in de drie jaren 

en een niet-beschikbaarheid van het noodstroomagregaat van 4%, d.w.z. eenmaal in de 

vijfentwintig jaren, is de kans op een volledige black-out eenmaal in de vijfenzeventig jaren. 

Tussen een noodstroominstallatie en een installatie voor continue elektriciteitsopwekking bestaan 

echter grote verschillen De klassieke noodstroominstallatie wordt geconcipieerd met het oog op 

een maximale beschikbaarheid. Gecompliceerde voorzieningen dienen daarom vermeden te 

worden vanwege de toenemende storingskansen.Randapparatuur zoals koelwaterpomp en 

koelventilator worden direct door de motor zelf aangedreven. Een warmtekrachtinstallatie wordt 

op basis van bedrijfseconomische overwegingen ontworpen. Opbrengst en rendement spelen een 

grote rol en geven aanleiding tot een ingewikkelder systeemopzet met een grotere 

storingsgevoeligheid en daardoor een geringere beschikbaarheid. Hierdoor behoeft de rentabiliteit 

niet geschaad te worden, aangezien enig beperkt productieverlies door het openbare net kan 

worden opgevangen. Bij een installatie voor ononderbroken stroomproductie moet men als gevolg 

van het noodzakelijke onderhoud onder gunstige omstandigheden rekenen op een beschikbaarheid 

van ca. 94. Een diesel-noodstroomaggregaat vereist nu eenmaal wezenlijk minder onderhoud, 

omdat het bijna altijd buiten bedrijf is. 

Moderne warmtekrachtinstallaties zijn als gevolg van de strenge milieuvoorschriften uitgerust 

met uitgebreide voorzieningen voor het bestrijden van de uitstoot van schadelijke stoffen in de 

uitlaatgassen (lean-bum, katalysatoren). Dientengevolge neemt de aanlooptijd, d.w.z. de tijd 

tussen start en het kunnen opnemen van de belasting, toe. Bij grotere motoren(> 1.000 kW) ligt 

de aanlooptijd al boven de 15 sec. Bovendien reageren deze motoren minder snel op 

belastingvariaties dan dieselmotoren. 

Wil men een warmtekrachtinstallatie ook voor de noodstoomverzorging inzetten dan dient het 

ontwerp ervan expliciet op het bereiken van een met een dieselnoodstroomaggregaat vergelijkbare 

beshikbaarheid te worden afgestemd. Dit kan op de eerste plaats door de keuze van het juiste 

aantal aggregaten voor het opnemen van de belasting. De beschikbaarheid van de totale installatie 

wordt berekend uit het pró"duct van de beschikbaarheid van de afzonderlijke aggregaten. Hoe 

groter het aantal aggregaten, waarover de totale belasting is verdeeld, hoe geringer de 

beschikbaarheid van het geheel. Neemt men echter een of meerdere reserve aggregaten op dan 

neemt de beshikbaarheid aanzienlijk toe. Uit figuur 11 kan de invloed van de verdeling van de 

toale belasting over een bepaald aantal aggregaten evenals die van het opstellen van 

reserveaggregaten op de beschikbaarheid worden afgelezen. 
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Het blijkt dat met een beperkt aantal aggregaten (2 tot3) voor de basislast aangevuld met een 

reserveaggregaat een beschikbaarheid van 97 tot 98%. Met een tweede reserveaggregaat stijgt de 

beschikbaarheid naar praktisch 100%. Beperking van het aantal aggregaten is dus belangrijk. Dit 

verklaart waarom wij het eenheidsvermogen in de installaties de laatste jaren steeds zien 

toenemen. 

V erfilgbarlceit (%] 

+2 R.eserve-Aggrcgate 

100(-;r::;:::!:"~~~=;===r:::::r=~=== 

1 2 3 4 s 6 1 a 9 10 11 12 
Anzahl instaUiener Aggregate 

Figuur 11. Beschikbaarheid van het vereiste totaal vermogen afhankelijk van het opgestelde aantal 

aggregaten 

Moet een eigen stroomopwekking ook de noodstroomvoorziening verzorgen dan zal men tenslotte 

ook het verdeelsysteem daarop moeten inrichten. Op de eerste plaats kan dit door het opnemen 

van mogelijkheden tot het afschakelen van minder belangrijke afuemers, zie figuur 12. 

Daarbij zullen voorzieningen moeten worden getroffen voor de onbelemmerde afvoer van warmte 

uit het motorkoelwatercirtuit, smeeroliekoeler en turbokoelers, alsmede een by-pass voor de 

uitlaatgassen (figuur 13). 
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Figuurl2. Alternatieven voor de opzet van het elektrisch hoofdverdeelsysteem 
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Figuur 13. Voorzieningen voor een onbelemmerde warmteafvoer bij noodstroombedrijf 
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De electrische generator moet geschikt zijn voor eilandbedrijf Dit stelt extra eisen, aangezien bij 

net-parallelbedrijf belastingpieken en harmonische vervormingen in eerste instantie door het 

openbare net worden opgevangen. De generatorreactantie moet zijn afgestemd op het optreden 

van harmonische vervonningen in het sinusvormige spanningsverloop veroorzaakt door 

gelijkrichters en frequentie-omvonners, d.w.z. dat een lage reactantie vereist is. Men kan door het 

overdimensioneren van gasmotor en generator al een groot deel van deze opgave vervullen. 

Belangrijk blijft tenslotte het beveiligen van de installatie tegen storende invloeden van de 

netonderbrekingen zelf. Deze kunnen een ernstige bedreiging vonnen voor het ononderbroken 

functioneren van de eigen installatie. Gewoonlijk gebruikt men minimum- en maximum

spannings- en frequentierelais voor het detecteren van onderbrekingen in de stroomlevering. Soms 

past men terugstroombeveiligingen toe. Bij netuitval wordt de eigen installatie bij gesloten 

koppelschakelaar met de eigen belasting en tevens met die van het openbare net, die voor de eigen 

installatie natuurlijk veel te hoog is. Dit leidt tot overbelasting van de installatie en derhalve tot 

een daling van het motortoerental en de frequentie. De cos <p -regeling van de generator zal 

overigens ook variaties in de generatorspanning veroorzaken. Door het tijdig detecteren van de 

netonderbreking en het snel verbreken van de netverbinding kan voorkomen dat spanning en 

frequentie dermate verstoord raken dat schade aan apparatuur ontstaat of dat de eigen installatie 

moet worden afgeschakeld. Bij korte netonderbrekingen (300 ms) die niet gedetecteerd worden 

kan de generator zelfs ernstig beschadigd raken tengevolge van het in oppositie (tegenfase) 

terugkomen van het net. De conventionele spannings- en frequentierelais zijn echter te traag om 

voldoende veiligheid te kunnen bieden. 

Dankzij ontwikkelingen in de elektronica kan men thans veranderingen in de fasehoek tussen 

rotor- en netspanning , de poolhoek o, detecteren. Deze verandering manifesteert zich veel eerder 

op dan veranderingen in frequentie of afgegeven spanning. Tezamen met de verandering van de 

rotorfasehoek en derhalve de fasehoek van de spanning aan de generatorklemmen vershuift het 

moment waarop de sinusvonnige spanning de nullijn passeert (figuur 14). Deze tijdsverschuiving 

biedt een betrouwbaardere indicatie voor het verbreken van de netkoppeling en daarmee het 

"' beveiligen van de eigen installatie. 
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Figuur 14. verschuiving in het spanningsverloop als gevolg van een netonderbreking 

Er bestaat daarnaast nog een tweede beveiligingsmogelijkheid. In parallelbedrijfwordt de motor

generatorset belastingafhankelijk geregeld. Het net waarborgt de frquentieconstantheid. Bij 

netonderbreking en daarop volgend eilandbedrijf veroorzaakt de belastingsregeling bij variaties in 

de belasting veranderingen in het motortoerental en dus de frequentie (f), zie figuur 15. Meten van 

de verandering van de frequentieverstoring (df7dt) geeft tweede mogelijkheid om netuitval snel te 

detecteren en daarop te reageren met afkoppeling. 

f 

i 
Frequenz 

Zeit t ,. 

Figuur 15. Frequentieverstoring bij netonderbreking 
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Een laatste discussiepunt vonnt de beschikbaarheid van de brandstof in geval van 

noodstroom voorziening. In Nederland is de betrouwbaarheid van de aardgasvoorziening van dien 

aard dat ook in die gevallen, waarbij aanvankelijk een reserve brandstofvoorraad (propaangas) 

werd aangehouden deze na enige jaren is verwijderd. Ook van de mogelijkheid om dual-fuel 

motoren toe te passen, waarbij in geval van nood op een reserve voorraad dieselbrandstofkan 

worden teruggevallen, wordt geen gebruik meer gemaakt. 

Restwarmtebenutting. 

Hiervoor is reeds een globale verdeling van de beschikbare restwarmte voor een gasmotor 

gegeven. Meer gedetailleerd ziet de energiebalans er als volgt uit: 

Elektriciteit 39,5% 

Warmte 

-stoom ( 160°C) 15,0% 

-heetwater (110°C) uit 

mantelwaterkoeling 8,7% 

rookgasnakoeling 7,8% 

16,5% 

warmwater (80°C) smeeroliekoeling 4,0% 

wannwater (60°C) turbokoeling 8,0% 

43,5% 

Totaal nuttig 83,0% 

Verliezen 

-straling 7,0% , 
-schoorsteen 10,0% 

17,0% 

19 



Voor de winning van restwarmte uit turbo-, smeerolie en mantelwaterkoeling gebruikt men shell 

and tube- ofplatenwarmtewisselaars. Voor de winning van warmte met temperaturen boven 

1 00°C uit rookgassen, al of niet gecombineerd met mantelwater koeling, worden diverse 

constructies toegepast. 

Een bekende uit de Verenigde Staten stammend ontwerp bestaat uit een verticale 

rookgaswarmtewisselaar met bovendrum voor het afscheiden van stoom ( l20°C). Deze oplossing 

is schematisch weergegeven in figuur 16 (Vaporphase) en 17 (Killebrew). Dit principe van 

warmteterugwinning staat bekend als "ebullient cooling" . Het motorkoelwatercircuit staat hierbij 

onder een overdruk van ca 1,1 bar. Dit stelt extra eisen aan de constructie van het motorblok. 

0 atoom 

mantelwater 
lnaat 
mantelwater 
uitlaat 

ó 
rookgaaaen 
Inlaat 

auppletle 

Figuur 16. Vaporphase restwarmte stoomketel 

atoom 

0 

Figuur 17. Killebrew restwarmte stoomketel 
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Het mantelkoelwater circuleert tussen motorblok en bovendrum; de rookgassen staan hun warmte 

af in de er onder geplaatste stoomopwekker, waarvan de stoom via een binnenpijp tot boven het 

waterpeil in de drum wordt gevoerd. Dit water mag immers niet meer worden naverwarmd door 

de stoom uit de opwekker, omdat dan de mantelwaterkoeling niet meer functioneert. 

De productie van restwarmte op hoge temperatuur wordt echter ook wel gescheiden in een deel 

van ca. 6% op 1 00°C bestaande uit mantelwater- en rookgasnakoeling en een deel van ca. 15% 

van 160°C inde vorm van heetwater of stoom rechtstreeks gewonnen uit de rookgassen. 

Voor de productie van stoom uit rookgaswarmte zijn een aantal oplossingen gangbaar. De meest 

gebruikte is schematisch weergegeven in figuur 18; eenshelland tube constructie, waarbij de 

rookgassen door de pijpenbundel stromen en het stoom-watermengsel zich rond de pijpen 

beweegt. Deze oplossing bestaat zowel in verticale als horizontale uitvoering. 

atoom 

0 
rookgas• 
Inlaat 

.. rookgassen 
. .". uiUaat 

Figuur 18. Uitlaatgassen stoomketel 
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Hiernaast kennen wij de rookgaskoeler met pompcirculatie. Wanneer zowel tussen 

uitlaatgassenketel en drukvat als tussen voedingwatertank en drukvat een circulatiepomp is 

opgenomen spreekt men van het Lamontsysteem (figuur 19). Wordt de rookgaskoeler met 

nageschakelde stoomafscheider gecirculeerd vanaf een ontgasser dan spreekt men van het E

systeem. De rookgassen worden hier om een pijpenbundel geleid, waar doorheen het stoom

watermengsel wordt gepompt. Deze apparaten zijn opgebouwd uit een aantal schijven (secties), 

Waarvan de pijpenbundels parallel geschakeld zijn. 

]stoom 
- 1 

aloom/walenfschelder 

E-s steem 

stoom voedingstank 

recuperatie 1 
' ' 

-

"' 
drukvat 

Figuur 19. Uitlaatgassen stoornopwekker volgens het Lamont systeem 
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Tenslotte gebruikt men ook vaak de mogelijkheid om de wannte van de rookgassen van de motor 

direct terug te winnen in de bijstookketeL Bij een gasturbineinstallatie met een relatief grote 

uitlaatgassenstroom met een hoog rest-zuurstofgehalte worden de uitlaatgassen direct als 

verbrandingslucht voor de nageschakelde gasbrander gebruikt. Dit is bij een gasmotor in theorie 

ook denkbaar, maar in de praktijk te ingewikkeld en te kostbaar. Hier maakt men liever gebruik 

van de mogelijkheid om in een cylindrische stoomketel een afzonderlijke pijpenbundel op te 

nemen die op de uitlaatleiding van de gasmotor kan worden aangesloten (figuur 20). 

stoom 

{}{r 
,......-------~ t=2 .....-------, 

A_ rookgassen 
~Inlaat 

rookgassen 
uitlaat 

Figuur 20. Bijstookketel met ingebouwde uitlaatgassenwarmtewisselaar 
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De restwannte van wanntekrachtinstallaties zal in het algemeen worden gebruikt voor 

ruimteverwanning en de productie van wann tapwater of in bepaalde gevallen voor 

koudeopwekking met absorptiekoelmachines. Ook kan aan procesverwanning worden gedacht. 

Bij de zeer grote installaties met vermogens van meerdere tientallen megaWatts zijn de 

omstandigheden gunstig om, gezien de hoge uitlaatgassentemperatuur (500°C) en de grote 

rookgashoeveelheden, de op te wekken stoom te gebruiken voor het aandrijven van stoomturbine

generatorset en aldus extra elektrisch vermogen te generen. Figuur 21 geeft een voorbeeld van een 

dergelijke opzet inclusief de relevante specificaties. 

Wlrtslll 
12V64 

Exhaust gas boUer oeso. system 

Figuur 21. gasmotor-stoomturbine combined cycle installatie 

Fuel input 

Engine output, gross 

Steam turbine output, gross 

Power output, ']St 

Heat output 

Plant efficiency, el. 

Plant efficiency, total 

Winter Operatien 

73.4MW 

33.9MWe 

5.0MWe 

38.0MW 

12.0MWth 

68.1% 

<150 mWMJ(fuel) 

<80 ppmv (dry, 15% 0 2) 

<190 mWMJ (fuel) 

<70 ppmv (dry, 15% 0 2) 

"Ca\culatcd from fucl input and net plant powu output. 

Summer Operatien 

73.4MW 

33.9MWe 

33.0MW 

30.0MWth 

45.0% 

85.8% 

<150 mWMJfuel 

<80ppmv (dry, 15% 02) 

<190 mg&-1] (fuel) 

<70 ppmv (dry, 15% 0 2) 
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Figuur 22 geeft de schematische opzet van een gasexpansie-installatie, die voor het na verwarmen 

van het geexpandeerde aardgas gebruik maakt van de restwarmte van een warmtekrachtinstallatie. 

In de uitlaatgassenketel bij de gasmotor wordt vervolgens stoom geproduceerd voor het aan 

drijven van een stoomturbine-generatorset. 

naar expansieturbine 

generator 
motorwarmte

wisselaar 
gasmotor 

rr=== aardgas 

uitlaatgas
warm tewissl! laar 

Figuur 22. Gasmotor WK-installatiegecombineerd met een stoomturbine in een 

gasexpansieproject 

Kleinere warmtekracht installaties lenen zich niet voor een gescheiden productie van restwarmte 

op verschillende temperatuumiveau's. De voorzieningen zijn daarvoor te kostbaar en derhalve 

niet rendabel. Bovendien bestaat de behoefte ook niet in de hierbij interessante toepassingsen. Bij 

deze installaties is de inpassing in de vaak al bestaande opzet van het warmwater

distributiesysteem een belangrijk punt van aandacht. De figuren 23 (meng-injectie-aansluiting) en 

24 (parallel-aansluiting met extra warmtebuffer) geven de meest voorkomende wijzen van 

inkoppeling. 
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Misch-lnjektionssystem 

Figuur 23 . Voorbeeld vandeinkoppeling volgens het meng-injectie principe 

Pufferspeicher - Einbindungsvariante 1 

Pufferspeicher - Einbindungsvariant 2 

-~ 

Figuur 24. Voorbeeld van de paralleiM.m.;luit#lg met extra warmtebuffer 
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12.2 Sterpuntsbehandeling in distributienetten 

12.1 Inleiding 

Een belangrijke eis die aan een elektriciteitsvoorzieningssysteem gesteld wordt is de continuïteit van 
levering. Onderbrekingen en spanningsdips hebben steeds grotere consequenties voor de samenleving, 
daar deze steeds meer afhankelijk wordt van een continue levering van elektriciteit. Zelfs een 
onderbreking van enkele tienden seconden kan in productieprocessen in de industrie en in de !CT
sector belangrijke consequenties hebben. Laatstgenoemde sector neemt een steeds groter aandeel van 
het verbruik. Een recente studie van Novem voorziet een toename van het elektriciteitsverbruik door 
computers en telecommunicatieapparatuur van een half procent van het binnenlandverbruik nu naar 
circa 10% over acht jaar. Met name datahotels zijn energievreters. Het energieverbruik van een 
datahotel komt overeen met dat van acht tapijtfabrieken, mede door de vereiste koeling van de 
apparatuur. Deze verbruikers met een aansluiting van 50-100 MW per centrale eisen een zeer hoge 

beschikbaarheid. 
Hoewel we in Nederland, in vergelijking met ons omringende landen, een betrouwbare elektriciteits
voorziening hebben, is te verwachten dat de druk van de consument om deze nog verder te verhogen 
zal toenemen. De mogelijkheden daartoe zijn vooral gelegen in de middenspanningsnetten (MS-net) 
zoals blijkt uit onderstaande tabel van storingsdata in de periode 1991 -1995 . 

Tengevolge van een storing in het Totaal 

HS-net MS-net LS-net 

Onderbrekingsverwachting [aantal] 0,06 0,20 0,01 0,27 

Gem. onderbrekingsduur [min.] 26 75 199 70 

Jaarlijkse uitvalduur [min./klant] 2 15 2 19 

Tabel12.1 Storingsdata (bron: EnergieNed) 

Uit de tabel blijkt dat een LS-afnemer gemiddeld bijna eens in de vier jaar geconfronteerd wordt met 
een onderbreking met een gemiddelde duur van 70 minuten. Van de gemiddelde jaarlijkse uitvalduur 
van 19 minuten is circa 80 % (15 min.) het gevolg van storingen in het middenspanningsnet. Slechts 
10% is het gevolg van storingen in het HS-net en idem in het LS-net. Oorzaken zijn de beperkte 
redundantie in de MS-netten, de wijze waarop met deze netten bedrijf wordt gevoerd en de 
beveiligings- en schakelinrichtingen. 
Hoogspanningsnetten worden gekenmerkt door: 

een ring- of maasvormige netstructuur 
dubbelcircuit verbindingen 
dubbelrailsystemen 
vermogensschakelaars aan beide uiteinden van de verbindingen 
snelle beveiligingsinrichtingen. 

De gevolgen van kortsluitingen en aardsluitingen in deze netten worden in enkele tienden van seconde 
opgeheven en aldus de voorziening gecontinueerd. 
Dergelijke uitgebreide voorzieningen treft men niet aan in de MS-netten, hoogstens nog in het deel 
dat een transportfunctie heeft, zoals moge blijken uit onderstaande figuur 12.1 welke een algemeen 
beeld geeft van de opbouw van MS-netten in Nederland. 
Het distributiedeel bestaat uit enkelvoudige kabelverbindingen die meerdere netstations aandoen en 
alleen op de aansluiting aan de verdeler over een vermogensschakelaar beschikken. In de netstations 
vindt transformatie plaats naar 400 V en wordt het laagspanningsnet gevoed. In Nederland zijn de 
distributienetten in zijn geheel in ondergrondse kabels uitgevoerd . De MS-kabels zijn met de ingang 
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en uitgang van het netstation verbonden via een lastscheider, die evenwel geen kortsluitstroom kan 
onderbreken. Een kortsluiting in een kabel tussen twee netstations dient door de vermogensschakelaar 
bij de verdeler afgeschakeld te worden. Alle door de betreffende kabelstreng gevoede netstations zijn 
dan spanningsloos. Pas na het isoleren van de gestoorde kabel kan de voorziening hersteld worden. In 
Nederland hebben ruim 80% van de MS-storingen betrekking op kabels en garnituren. Een aanmerke
lijk deel zijn eenfase aardsluitingen. De verhouding tussen eenfase- en driefasen sluitingen is moeilijk 
te achterhalen daar eenfase aardsluitingen vaak overgaan in een driefasen kortsluiting. 
De grootte van de aardsluitstroom bij een eenfase aardsluiting is afhankelijk van de wijze waarop het 
sterpunt van het betreffende net is geaard. Is de aardsluitstroom beperkt tot een waarde die niet tot 
overbelasting leidt, dan is er geen strikte noodzaak om de gestoorde kabel onmiddellijk af te 
schakelen. Er is dan tijd om de foutplaats op te sporen en de betreffende kabel af te schakelen zonder 
dat dit tot een onderbreking van klanten leidt. Of het sterpunt wel of niet geaard wordt en op welke 
wijze noemt men de sterpuntsbehandeling. Het heeft mede invloed op het aantal onderbrekeningen in 
het elektriciteitsnet. 
In de volgende paragraaf zal beknopt worden ingegaan op de methode der symmetrische componenten 
waarmee asymmetrische sluitingen kunnen worden berekend en geanalyseerd. Vervolgens zullen de 
diverse wijzen van sterpuntsaarding in MS-netten en hun kenmerken worden behandeld. Methoden 
voor detectie en lokalisatie van aardsluitingen worden besproken en er wordt ingegaan op de keuze 

van de sterpuntsbehandeling. 



12.4 Sterpuntsbehandeling in distributienetten 

12.2 Berekening van aardsluitstromen[1][2] 

Voor het berekenen van spanningen en stromen die optreden bij driefasen kortsluitingen (al of niet met 
aarde) kan gebruik worden gemaakt van een eenfase representatie van het net en de betrokken 
componenten. Met uitzondering van de eerste transiënten zijn immers de spanningen en stromen 
symmetrisch. Bij alle andere typen kort- en aardsluitingen zijn de spanningen en stromen in de drie 
fasen niet gelijk en daarom noemen we die asymmetrisch. Een eenfase behandeling is dan niet 
geoorloofd. Toch is het mogelijk om ook onder asymmetrische condities vrij eenvoudig te kunnen 
rekenen en wel door het uitvoeren van een transformatie in de spanningen en stromen. Er bestaan 
verschillende transformatiemethoden, echter het meeste inzicht geeft de methode der symmetrische 
componenten. Deze is ook het best geschikt voor berekeningen met de hand. 

12.2.1 Symmetrische componenten 

In een driefasensysteem kunnen we het volgende stelsel vergelijkingen noteren tussen de stromen en 
de spanningen van een netelement, weergegeven in figuur 12.2 als een blackbox: 

UR U' -R ~e ~~~~ ~~~~ 

US U' 
-S ~~~~ ~e ~~~~ 

UT U' -T ~~~~ ~~~~ ~e 

met : Ze = eigenimpedantie 
z". = mutuele impedantie . 

U' -R h ~~~~----z~--r--~ 
U' -s 

11' 

• 

llr 

Figuur 12.2 Driefasen netelement 

lR 

ls (12.1) 

lT 

JlR 

lls 

Een dergelijke stroom-spanningsrelatie is van toepassing op elk symmetrisch netelement b.v. lijnen, 
kabels, transformatoren en combinaties van deze netelementen. Vanwege de geheel gevulde 
impedantiematrix ( als gevolg van de mutuele koppelingen tussen de fasen) zijn berekeningen lastig 
uitvoerbaar . Daarom is de transformatie naar zogenaamde symmetrische componentgrootheden 
geïntroduceerd overeenkomstig: 

U1 = 113 (UR +a Us +a2 !lT) 
U2 = 1/3 (JlR +a2Us +a JlT) 
Uo = 1/3 C!lR + Us + !lT) 

D = 113 (IR +als +a2 lT) 
l2 = 113 (IR +a2 ls +alT) 
f.o = 1/3([R + fs + [T) 

(12.2) 
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met 
1 .1 r;;3 a = --+j-v:) 

- 2 2 

Deze operatoren bewerkstelligen een draaiing van fasoren van respectievelijk 120° en 240° tegen de 
richting van de klok, m.a.w. linksom. 

Eigenschappen zijn: r;/ + q + 1 = 0; ri = 1 ; q
4 = q 

Door toepassing van de relaties onder (12.2) wordt de stroom-spanningsrelatie in fasegrootheden 

getransformeerd naar een stroom-spanningsrelatie in componentgrootheden overeenkomstig: 

[ [j_J]=[u:~~- ~~~ o al [Dl [}_2 u 2 o ~2 o . I 2 

fl_o U'o 0 0 ~o Io 

(12.3) 

Aangezien de impedantiematrix alleen op de diagonaal coëfficiënten heeft die ongelijk aan nul zijn, 
hebben we drie eenfase vergelijkingen in componentgrootheden verkregen. De vergelijkingen zijn 
ontkoppeld. Deze vergelijkingen zijn van toepassing op elke serie- of parallelschakeling van 
netelementen die te beschrijven zijn door een symmetrische impedantie- of admittantiematrix. Een 
symmetrisch net is aldus te ontbinden in drie eenfasige systemen die we aanduiden met het normale 
systeem (index 1), het inverse systeem (index 2) en het homopolaire systeem (index 0) . Het normale 
systeem is volkomen gelijk aan het eenfase systeem dat we hanteren bij symmetrische condities in een 
driefasen systeem. Onder deze condities (b .v. bij een driefasen sluiting) zijn het inverse systeem en het 
homopolaire systeem niet actief en voeren geen spanningen en stromen. Dit geldt niet als de condities 
in de drie fasen asymmetrisch zijn zoals bij een eenfase aardsluiting of een tweefasen kortsluiting. 

Daar de generatoren in het net symmetrische spanningen opwekken, is alleen in het normale netwerk 
een spanningsbron aanwezig. Dit volgt als in (12 .2) de fasoren van een symmetrische driefasen 

spanningsbron worden gesubstitueerd : !l.R = E.8 , !ls = q2 E.8 , !lr = q E.8 

Dit geeft: UI = E.s ' u2 = 0 ' !la = 0 

Het inverse netwerk en het homopolaire netwerk bezitten dus geen spanningsbronnen. Er kunnen in 
deze beide netwerken alleen stromen vloeien als ze verbonden zijn met het normale netwerk. De 
schakeling hangt af van de randvoorwaarden in de ontstane asymmetrische toestand (b.v . sluiting van 
1 fase naar aarde). 
Nadat in de onderling verbonden componentnetwerken de componentspanningen en -stromen zijn 
berekend, kunnen de fasegrootheden bepaald worden door terugtransformatie. Daarvoor gelden de 

betrekkingen: 

UR = !11 + U2 +!la IR= IJ + 12 +lo 

!ls = ll2 
UI +a U2 +!la ls = ll 21J + al2 +lo (12.4) 

!lr = ll !11 + a2 U - - 2 +!la Ir= a l1 + ll2l2 +la 

Merk op dat de kolommen rechts van de gelijktekens symmetrische driefasen stelsels vormen. 



12.6 Sterpuntsbehandeling in distributienetten 

De spanning Ua noemt men ook wel de sterpuntsverschuiving: de verschuiving van het zwaartepunt 
van een asymmetrische spanningsdriehoek. 

12.2.2 Schakeling van componentnetwerken 

Bij een aardsluiting in b.v. fase R gelden op de foutplaats de volgende randvoorwaarden waaraan de 
schakeling van componentnetwerken moet voldoen: ls = Ir = 0 en UR = Z1 IR . Hierin is Z1 de 
eventuele impedantie van het foutpad b.v. de lichtboog . 
Substitutie van (12.2) geeft: 

2 2 
ls = lr ~ g_ l, + g_ L + la = g_ L + g_ l2 + la 

( l - g_ J L = ( l- g_ J l2 l2 = L 
ls = 0 ~ ll, + g_ l, +la= 0 la = L 

U R =U 1 +U 2 +U o = ~~ lR = Z f (ll + L + lo) 

u I +u 2 +u 0 = 3Z f ll 

Uit het feit dat D = [ 2 = la kunnen we concluderen dat de drie componentnetwerken in serie moeten 
staan. Uit de tweede randvoorwaarde volgt dat de serieschakeling dient te worden 
drievoudige foutimpedantie (of kortgesloten als deze verwaarloosbaar klein is). 
Voor de serieschakeling geldt: 

!l_b I= =I =I _, z + z + z + 3 z -2 -O 
_] -2 -0 -! 

Substitutie in (12.4) geeft de aardsluitstroom: 

gesloten via de 

I = 3 !i_b 
-R Z 1 + Z 2 + Z 0 + 3 Z f 

ls = 0, lr = 0 (12.5) 

De schakeling van de componentnetwerken is weergegeven in figuur 12.3. 

_it. I 

3Zr 

Figuur 12.3 Schakeling bij aardsluiting 
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Hierin zijn Z~> Z2 en Zo de tot één impedantie gereduceerde normale-, respectievelijk inverse- en 
homopolaire impedantie van het net tussen de spanningsbronnen (de generatoren in de centrales) en de 
foutplaats. Voor sluitingen die ver van de bronnen verwijderd zijn geldt dat Z2 = Z1• 

De normale impedantie wordt ook wel bedrijfsimpedantie genoemd omdat deze van toepassing is bij 
normaal symmetrisch bedrijf van het net. 
Z8 is de impedantie van de belasting die enkel in het normale en inverse netwerk voor komt en in het 
algemeen bij kortsluitingen buiten beschouwing wordt gelaten. 

12.2.3 Homopolair netwerk 

Indien aanwezig, zijn de homopolaire stromen per defmitie in gelijke mate aanwezig in de drie 
fasestromen zoals waarneembaar is in vergelijking (12.4). De homopolaire stromen dienen over een 
retourweg te beschikken. In het laagspanningsnet kan dit de nulleider, de beschermingleiding en de 
aarde zijn. In MS- en HS-netten heeft het driefasen systeem geen nulleider. Als retourweg kunnen 
dan fungeren de metallische mantels en schermen van kabels, de aarddraden van hoogspanningslijnen 
of de aarde zelf. Verbindingen naar die retourwegen om de stroomkring te sluiten zijn de sterpunten 
van in ster geschakelde transformatorwikkelingen, kortheidshalve aangeduid met sterpunt. 
Voorwaarde is wel dat de sterpunten direct of via een impedantie met aarde zijn verbonden. Netten 
van verschillend spanningsniveau zijn van elkaar gescheiden door transformatoren waarvan de 
wikkelingen een ster- of driehoekschakeling hebben. Het is gebruikelijk dat twee wikkelings
transformatoren aan één zijde een sterschakeling hebben en aan de andere zijde een driehoek
schakeling. Bij toepassing van twee sterschakelingen is er altijd een derde driehoekswikkeling 
aanwezig. De reden is dat men noch homopolaire spanningen noch homopolaire stromen wil 
overdragen van het ene net naar het andere net. De mogelijke homopolaire stromen in in ster 
geschakelde wikkelingen ervaren de driehoekswikkeling als een kortsluiting. Dit belemmert de 
overdracht van homopolaire stromen naar het net met de driehoekswikkeling. 

Het normale- en het inverse netwerk strekken zich uit van bron(nen) tot belasting(en). Door de 
toepassing van de combinatie driehoekschakeling en sterschakeling is het homopolaire netwerk 
begrensd tot het net waarin de sluiting wordt verondersteld. Dit biedt de mogelijkheid om een 
verschillende sterpuntsbehandeling te kiezen voor netten van verschillend spanningsniveau. 
Ter illustratie van de beperktheid van het homopolaire netwerk is dit in figuur 12.4 voor een 
voorbeeldnet weergegeven. 

//1 

1 ar . • 

Figuur 12.4 Voorbeeldnet 
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Hierin zijn: 

Sterpuntsbehandeling in distributienetten 

Zo : de homopolair impedantie van de verbinding per lengte-eenheid (per fase) 
ZTO: de hompolaire kortsluitimpedantie van de HS-MS transformator (per fase) 
C0 : de homopolaire capaciteit van de verbinding per lengte-eenheid (per fase) 
Zs : de impedantie tussen transformatorsterpunt en aarde 
11 ,12 de deellengten van de verbinding 
F0 : de plaats van de aardsluiting 
N0 : de nul van het homopolaire netwerk. 

Merk op dat de impedantie tussen sterpunt en aarde met de drievoudige waarde in het netwerk voor 
komt. De reden is dat in werkelijkheid door deze impedantie de drievoudige homopolaire stroom loopt 
en in het homopolaire netwerk de enkelvoudige. 

In de driehoekswikkeling van de MS-LS transformator kan geen homopolaire stroom lopen omdat er 
geen verbinding met aarde is. Overeenkomstig figuur 12.3 staat voor een aardsluiting het homopolaire 
netwerk in serie geschakeld met het inverse netwerk en het normale netwerk. Laatstgenoemden zijn 
identiek met uitzondering van de spanningbron in het normale netwerk. Hun samengestelde 
impedanties zijn evenwel gelijk aan elkaar. De normale impedantie begrenst de tweefasen en driefasen 
kortsluitstroom die veelal 10-20 kA bedraagt. Het moge duidelijk zijn dat Zs en ZTO grote invloed 
hebben op de grootte en het karakter van de aardsluitstroom, zoals ook blijkt uit vergelijking (12.5). 

De homopolaire impedantie van een transformator is sterk afhankelijk van de opbouw (kerntype, 
ligging van de wikkelingen) en van de schakeling der wikkelingen. Voorop staat de vraag of in de 
andere wikkeling (wikkelingen in geval van driewikkelings-transformatoren) homopolaire tegen
ampère-windingen kunnen ontstaan. Dit is het geval als de andere wikkeling een driehoekswikkeling 
is . Voor een driebeenskern is ZTO = 0,6 à 1,0 Zn. 

Voor eenfase kabels is de homopolaire capaciteit gelijk aan de bedrijfscapaciteit (0,3-0,5 J.lF/km). Dit 
geldt ook voor driefasen kabels waarvan elke aderisolatie van een metallische mantel of scherm is 

voorzien. Voor kabels met gordelisolatie geldt globaal C0 :::::: 0,6 C1• 

Het is voor de overdracht van vermogen niet noodzakelijk de sterpunten van MS- en HS-netten te 
aarden. Eventuele homopolaire stromen in het LS-net ten gevolge van asymmetrische belasting van de 
fasen dringen niet door in het MS-net vanwege de driehoekschakeling aan de MS-zijde. De aarde 
hoeft dan dus niet de functie van nulleider te vervullen. Ook in een aparte nulleider (eventueel los van 
aarde) hoeft niet te worden voorzien, hetgeen economische voordelen biedt. 

12.2.4 Aardsluitstroom 

Voor een nadere beschouwing van de aardsluitstroom gaan we uit van vergelijking (12.5) waarbij we 
aannemen dat Z2 = Z1 en dat de foutimpedantie verwaarloosbaar klein is. Verder drukken we de 
homopolaire impedantie uit in een fractie of veelvoud van de normale impedantie: Zo =k Z1• 

Dit geeft: = _3_.Eb __ 3_ I 
2+~ ~I - 2+k -k3 

(12.6) 

Voor het speciale geval dat op de foutplaats geldt dat k = 1 is de aardsluitstroom even groot als de 
driefasen kortsluitstroom. We kunnen de k-waarde beïnvloeden door een impedantie tussen het 
sterpunt van de transformator en aarde op te nemen. 
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In de praktijk voorkomende vormen van sterpuntsaarding enk-waarden zijn: 

- directe aarding: aarding van het transformatorsterpunt; 0 < k < 10. 
Indien 0 < k < 5 dan spreken we van een effectief geaard net. 
Voor k > 1 is de aardsluitstroom kleiner dan de driefasen kortsluitstroom. 

impedantie aarding: aarding van het transformatorsterpunt via een laagohmige weerstand of een 
laagohmige spoel; 10 < k < 50. 
Het doel van deze aardingsvorm is om de aardsluitstroom aanmerkelijk kleiner te maken dan de 
driefasen kortsluitstroom en aldus de belasting van de componenten van het net te beperken. 
Aangezien de aardingsimpedantie domineert in de serieschakeling van de componentnetwerken 
bepaalt diens soort het karakter van de aardsluitstroom: ohms of inductief. 

- geen aarding: het sterpunt zweeft. De homopolaire impedantie is dan capacitief ten gevolge van de 
homopolaire capaciteiten naar aarde; 20 < k < 200. 
Aangezien de capaciteiten domineren in het homopolaire netwerk is de aardsluitstroom een 
capacitieve stroom. 

- blusspoel aarding: aarding van het transformatorsterpunt via een spoel waarvan de inductiviteit 
afgestemd is op de capaciteiten naar aarde in het betreffende net; k > 200. 
Het homopolaire netwerk bestaat in deze situatie uit de parallelschakeling van de homopolaire 
capaciteiten van het betreffende net en de zelfinductie van de blusspoeL Ingeval van perfecte 
afstemming vormen zij een parallelresonantie kring . De aardsluitstroom heeft dan een ohms 
karakter bepaald door de verliesweerstanden van de zelfinductie en de capaciteiten in het 
homopolaire netwerk. Verstemming reduceert dek-waarde. 

Hoewel in het bovenstaande gesproken wordt van "het transformatorsterpunt", worden MS-netten 
gevoed door tenminste twee transformatoren in parallelschakeling. De betreffende sterpuntsaardings
vorm kan dan op een of meerdere sterpunten worden toegepast. De resterende sterpunten dienen niet 
geaard te worden. In hoogspanningsnetten kan de sterpuntsaardingsvorm in een of meerdere stations 
worden toegepast. De problematiek van sterpuntsaarding noemt men veelal de sterpuntsbehandeling. 

In onderstaande tabel 12.2 is in de rechter kolom de maximale- en minimale waarde van de aardsluit
stroom in relatie tot de driefasen kortsluitstroom gegeven. In overeenstemming met formule (12 .6) is 
de hoogste waarde van toepassing op de kleinste k-waarde voor de betreffende aardingvorm, terwijl de 
kleinste waarde geldt voor de grootste k-waarde. Bij grote waarden van de aardsluitstroom spreekt 
men meestal van een kortsluitstroom. 

Sterpuntsaarding k-waarde <l>k = <l>zo- <l>z1 Ca= Us.TI Eb Ik/ I /kJ 

Direct 1 < k< 10 Û0 <<l>k< -30° 1,0 < Ca < 1,6 1,0 -0,25 

Laagohmige spoel 10< k< 50 oo <<l>k< - 30° 1,5 < Ca < 1,7 0,25-0,06 

Laagohmige weerstand 10< k< 50 -20° <<l>k< - 60° 1,6 < Ca < 1,73 0,27-0,06 

Zwevend 20< k< 200 - 135° <<I\<- 170° 1,9 < Ca < 1,73 0,17-0,015 

Blusspoel k >200 -30°<<l>k< -75° Ca~ 1,73 <0,015 

Tabel 12.2 Invloeden van sterpuntsaarding 
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De directe aarding vindt toepassing in de netten voor de hoogste spanningen en in laagspannings
netten. In Nederland zijn het 400 kV- net, het 220 kV-net en enkele 150 kV-netten direct geaard. De 
andere 150 kV-netten en ook de 110 kV-netten hebben een blusspoelaarding . Deze vorm van aarding 
komen we ook beperkt tegen in de middenspanning. Het overgrote deel van de MS-netten zijn ofwel 
geaard via een laagohmige impedantie of hebben een zwevend sterpunt. 

12.2.5 Overspanningen bij aardsluiting 

Zoals reeds eerder is gesteld komen alleen in het normale netwerk spanningsbronnen voor. Voor het 
gereduceerde netwerk van figuur 12.3 gelden voor de componentspanningen op de foutplaats de 
betrekkingen: 

Substitutie van: 

Geeft: 

Dit gesubstitueerd in betrekking (12.4) geeft de spanning !ls op de foutplaats : 

Aangezien (12.6) 

Wordt 

Op dezelfde wijze is af te leiden dat 

I = _l_.fib 
-1 2+~ ~I 

U -( 2 ~-lJE a ---
- s - _ ~+ 2 -b 

U = a---- E ( 
k -1 J 

-T - ~+ 2 - b 

(12.7) 

(12.8) 

(12 .9) 

Daar g/ Ik en a E.b de fasespanningen zijn voor respectievelijk fase S en fase T in ongestoorde 
toestand, blijven deze spanningen onveranderd voor het eerder genoemde speciale geval dat k = 1. 
Voor k > 1 treden stationaire spanningsverhogingen op in de beide niet gestoorde fasen. Voor het 
theoretische geval dat Is. = -2 is deze zelfs oneindig hoog. Er is dan sprake van serieresonantie tussen 
een zuiver inductieve normale- en inverse impedantie in combinatie met een zuiver capacitieve 
homopolaire impedantie . 

Dek-waarde is een complexe grootheid 
Z o Zo ·(<I> -<I> ) ,.<I> k ==-=-el zo z1 = k e- • 

- zl zl 
Daardoor kunnen de spanningsverhogingen in de twee niet-gestoorde fasen verschillen. Voor de 

gangbare waarden van k en cA treedt de hoogste spanning op in fase S bij een aardsluiting in fase R. 
In tabel 12.2 is de zogenaamde aardfoutfactor Ca weergegeven voor de verschillende 
aardingsvormen. Deze drukt de hoogste stationaire spanning op de foutplaats in een niet-gestoorde 
fase uit als functie van fasespanning vóór de aardsluiting . De hoogste spanning treedt op in netten met 
zwevend sterpunt. 
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Opgemerkt moet worden dat bij kortsluitstroomberekeningen uitgegaan wordt van een 10% hogere 
spanning op de foutplaats dan nominaal. 

Voorafgaande aan de stationaire overspanningen treden transiënte overspanningen. Voor hoge k
waarden bereiken deze waarden van 2,5-3,0 p.u. Ze kunnen leiden tot een tweede aardfout op een 
zwakke plek in de isolatie van de beide niet-gestoorde fasen. 

12.3 Kenmerken van sterpuntsbehandeling in MS-netten 

In principe vindt in netten het transport van elektrische energie plaats via de drie fasegeleiders. Door 
een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de eenfasige en tweefasige belastingen over de fasen in het 
LS-net en door vereffening in de MS/LS-transformatoren, tracht men gelijke fasestromen in de hogere 
netten te realiseren. In dat geval zullen ook de gekoppelde spanningen nagenoeg gelijk zijn. In 
principe kunnen deze netten "zweven" waarmee bedoeld wordt dat het zwaartepunt van de spannings
driehoek een willekeurige potentiaal kan hebben. Dit kan echter een ongelijke elektrische belasting 
van de isolatie tussen de fasen en de aarde tot gevolg hebben. Dit is niet gewenst, althans niet voor 
lange duur. Vandaar dat men er vaak de voorkeur aangeeft de sterpunten van de transformatoren 
direct of via een impedantie te aarden. 
Voor de normale bedrijfsvoering is de sterpuntsbehandeling niet van belang omdat door de gelijke 
capaciteiten tussen fasegeleiders en aarde symmetrering optreedt. Het "sterpunt" van de spannings
driehoek ligt daardoor in de praktijk nagenoeg op aardpotentiaaL 

Bepalend voor de sterpuntsbehandeling is de wijze waarop het MS-sterpunt van de voedende HS/MS 
transformator(en) met aarde wordt verbonden. Heeft een industrieel net een MS-verdeelnet gevoed 
vanuit het openbare MS-net, dan is men gebonden aan de door het elektriciteitsbedrijf gehanteerde 
sterpuntsbehandeling. Heeft men een HS-voeding, dan heeft men in beginsel de vrije keus voor de 
wijze van sterpuntsaarding van het eigen MS-net. Wel dient het schakelschema afgestemd te worden 
op de sterpuntsbehandeling van het HS-net. Indien de MS-wikkelingen in driehoek zijn geschakeld 
heeft men de mogelijkheid een sterpuntsaarding teweeg te brengen door toepassing van een z.g. 
sterpuntstransformator, zie figuur 12.5. 
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Figuur 12.5 Sterpuntsaardingen 
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12.3.1 Overwegingen 

De volgende overwegingen spelen een rol bij de keuze van de sterpuntsbehandeling[3]: 
Stroomafhankelijke eisen: 

kleine aardsluitstromen waardoor geringe belasting van geleiders en kabelmantels, 
geringe uitwerking van lichtboog om grotere schade te vermijden, 
zo mogelijk zelfstandig blussen, 
geringe beïnvloeding van andere netten b.v. telecom, 
geringe stap- en schrede spanningen in omgeving van de foutplaats. 

Spanningsafhankelijke eisen: 
beperkte spanningsverhoging op de niet-gestoorde fasen, 
voorkomen van dubbele aardsluiting, 
beperkte daling van de lijnspanningen, 
vermijden van overspanningen door doven en herontsteken van lichtboog, 
beperking van overspanningen door schakelhandelingen, 
vermijden van verschuivingsspanningen in normaal bedrijf. 

Bedrijfs-en klantafhankelijke eisen: 
Nagenoeg onderbrekingsvrije voorziening van afnemers, 
Beperkte aantasting van de kwaliteit van de spanning b.v. door dips, 
Automatische snelle opheffing van de fout, 
Automatische en selectieve detectie van fout zonder schakelhandelingen, 
Nog zinvol toepasbaar bij netuitbreidingen, 
Economische verantwoord. 

Geen van de vormen van sterpuntsaarding kunnen aan al deze eisen voldoen. Met name de 
stroomafhankelijke eisen en de spanningsafhankelijke eisen zijn niet te verenigen. 
Bij de keuze speelt mede een rol: 

de aard van de verbindingen (bovengrondse lijnen of kabels) en daarmee het zelfher
stellend vermogen van de isolatie, 
de in het systeem aanwezige redundantie door paraBele verbindingen en omschakel
mogelijkheden, 
de aard en oorzaak van storingen. Graafwerkzaamheden leiden vaak tot een dermatige 
beschadiging van een driefasen kabel dat een aanvankelijke aardsluiting in korte tijd overgaat 
in een kortsluiting. 

In het vervolg zullen de belangrijkste kenmerken van de verschillende wijzen van sterpunts
behandeling worden beschouwd. Daarbij beperken we ons tot de middenspanningsnetten voor de 
openbare en industriële elektriciteitsvoorziening. 

12.3.2 Directe aarding 

Deze aardingsvorm voldoet aan geen van de hierboven genoemde stroomafhankelijke eisen. 
De aardsluitstroom is van dezelfde orde als de driefasen kortsluitstroom (zie tabel 8.2) en vereist: 

Een onmiddelijke en selectieve afschakeling, 
Kabelmantels van voldoende doorsnede vanwege de hoge thermische en mechanische 
belasting, 
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Een op de aardsluitstroom gedimensioneerd aardnet in de stations. 
De grote stroom kan aanzienlijke schade veroorzaken op de foutplaats en in driefasen kabels 
aanleiding zijn tot het ontstaan van een kortsluiting. Bij toepassing van MS-motoren kunnen grote 
beschadigingen optreden bij gestelsluitingen. 

Weliswaar zijn de stationaire- en transiënte spanningsverhogingen in de niet-gestoorde fasen beperkt 
en is er dus een geringe kans op het ontstaan van een tweede aardsluiting, er treedt met name bij 
kleine k-waarden een aanzienlijke spanningsdip op die zich uitstrekt tot hogere netdelen en dus bij 
veel afnemers merkbaar zal zijn. 

12.3.3 Impedantie aarding 

Het sterpunt wordt via een weerstand of spoel van zodanige waarde geaard dat de aardsluitstroom 
beperkt blijft tot 1 à 2 kA. Dit vereist evenwel een snelle detectie en selectieve afschakeling van de 
gestoorde component. In een radiaal bedreven net leidt dit tot afschakeling van een aantal netstations. 
Beschikt het net over een transportdeel met parallelle verbindingen zoals in figuur 12.1, dan heeft een 
aardsluiting in dat deel geen gevolgen, mits de afschakeling selectief plaats vindt. 

Deze aardingsvorm voldoet nagenoeg aan alle eerder gestelde stroom- en spanningsathankelijke eisen. 
Niet voldaan wordt aan de eis van zelfstandig blussen van de lichtboog, iets wat bij kabelfouten weinig 
effect heeft omdat bij terug keren van de spanning opnieuw doorslag zal optreden. Verder zijn de 
spanningsverhogingen op de niet-gestoorde fasen groter dan bij de directe aarding en kunnen oplopen 
tot de gekoppelde spanning (zie tabel 12.2). Vanwege de beperkte stroom treden geen hinderlijke 
spanningsdips op. De methode blijft toepasbaar bij netuitbreidingen. 
Een weerstand als impedantie geeft een snellere demping van de transiënte overspanningen in 
vergelijking met een spoel. Anderzijds is de energiedissipatie in een spoel veel kleiner. 

12.3.4 Geïsoleerd sterpunt 

Als een net zweeft dan bevat het homopolaire netwerk alleen capaciteiten. De homopolaire capaciteit 
is de som van alle capaciteiten van één fase naar aarde . In de serieschakeling van de component
netwerken heeft het homopolaire netwerk een aanzienlijk hogere impedantie dan het normale- en het 
inverse netwerk. De aardsluitstroom is derhalve een capacitieve stroom, waarvan de grootte afhangt 
van de aard van de verbindingen en de uitgestrektheid van het net. 

3E6 . L1 = Z =j3lüC0 E 6 (12.10) 
_ Q 

Een verklaring kan ook worden gegeven zonder een beschouwing door middel van de symmetrische 
componenten. Als fase R contact maakt met aarde komen de beide andere fasen S en T op de 
gekoppelde spanning ten opzichte van aarde. De stromen door de capaciteiten tussen fasen en aarde 
zijn dan niet meer symmetrisch en hun som is dus niet langer nul. De aardsluitstroom is de negatieve 
vectoriele som van de stromen door de capaciteiten van S en T naar aarde, zie figuur 12. 6. 

s T 

Figuur 12.6 Fasordiagram van aardsluitstroom 
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De sterpuntsbehandeling voldoet aan alle stroomatbankelijke eisen met uitzondering van het 
zelfstandig blussen van de lichtboog . Daarentegen wordt slechts aan één spanningsatbankelijke eis 
voldaan: door de kleine foutstroom treedt geen daling van de lijnspanningen op. Het belangrijkste 
kenmerk en meteen ook het grootste voordeel is dat de voorziening intact blijft: de afnemers merken 
niets van de aardsluiting. De gestoorde component hoeft dus niet onmiddellijk te worden afgeschakeld, 
hetgeen tijd geeft om deze op te sporen en om maatregelen te nemen. Wel is er een verhoogd risico op 
een tweede aardsluiting vanwege de tot -!3 verhoogde spanningen op de niet-gestoorde fasen. 

Bij aardsluitstromen tot circa 10 A is er een grote kans op een intermitterende fout: de lichtboog dooft 
maar herontsteekt mede door het capacitieve karakter van de stroom waardoor de spanning maximaal 
is bij stroomnuldoorgang. Dit verschijnsel, met bij elke herontsteking transiënte overspanningen, kan 
voortduren totdat door inwerking van de lichtboog de geleidbaarheid zodanig wordt dat geen doven 
meer optreedt. Boven 10 A bestaat in drie-aderige kabels met gordelisolatie het risico dat door de 
lichtboog de isolatie van de andere aders beschadigd wordt en de aardsluiting overgaat in een twee
of driefasen kortsluiting. Bij drie-aderige kabels met mantels om elke ader bestaat dit risico boven de 
30 A. Dit impliceert dat in 10 kV-netten bij toepassing van drie-aderige kabels de totale lengte van de 
kabels niet groter dan 5 km respectievelijk 15 km mag zijn. Bij toepassing van een-aderige kabels is de 
afstand tussen de kabels van invloed. 
Hoe groter de aardsluitstroom des te sneller kan de fout escaleren en daarmee het voordeel van een 
zwevend sterpunt teniet doen. Dit voordeel is er trouwens alleen maar als een aanmerkelijk deel van 
de storingen eenfasig is. 

Bij aardsluitstromen boven enige honderden ampere kan overbelasting optreden van de fasegeleider 
welke contact maakt met de aarde. In deze fasegeleider wordt de aardsluitstroom gesuperponeerd op 
de belastingsstroom. Ook de mantels I schermen van de kabel kunnen overbelast worden daar deze de 
gehele of een deel van de aardsluitstroom voeren. Dit kunnen redenen zijn om ook bij een aardsluiting 
snel af te schakelen. Tevens legt het beperkingen op aan de uitbreidbaarheid van het net. Het zwevend 
concept zal dan verlaten moeten worden of het net zal gesplitst bedreven moeten worden. 

12.3.5 Blusspoel aarding 

Het transformatorsterpunt wordt via een spoel geaard. Het homopolaire netwerk bestaat uit een 
parallelschakeling van de homopolaire capaciteit (gelijk aan zwevend net) en de inductiviteit van de 
spoel(en). De regelbare inductiviteit wordt ingesteld op parallelresonantie met de homopolaire 
capaciteit bij een frequentie van 50 Hz. Bij exacte afstemming gedraagt het homopolaire netwerk zich 
hoogohmig, waarbij de weerstand wordt bepaalt door de verliezen in de spoel en door de geleidings
weerstanden van de capaciteiten. In de serieschakeling van de componentnetwerken overheerst de 
homopolaire weerstand en wordt aldus de aardsluitstroom, de z.g. reststroom, beperkt tot een tiental 
ampere's . Vanwege het ohmse karakter kan de lichtboog blussen (vandaar de naam blusspoel) en bij 
fouten in zelfherstellende isolatie tot een opheffing van de aardsluiting leiden. De mogelijkheid daartoe 
wordt nog versterkt door het langzaam terugkeren van de spanning op de foutplaats. 

De blusspoel aarding voldoet aan alle stroomatbankelijke eisen, zij het dat het definitief blussen van de 
lichtboog alleen optreedt bij zelfberstellende isolatie zoals in bovengrondse lijnen. In kabels is dit niet 
te verwachten omdat bij het terugkeren van de spanning opnieuw doorslag zal optreden. Wel is de 
aardsluitstroom veel kleiner (3% -6%) dan bij een zwevend sterpunt en derhalve is de kans op het 
overgaan in een kortsluiting geringer. Daarbij kunnen de in de vorige paragraaf genoemde 
grenswaarden voor de reststroom worden gehanteerd. In kabelnetten is de kleine reststroom het 
grootste voordeel van deze vorm van sterpuntsbehandeling. Zelfs bij capacitieve aardsluitstromen tot 
600 A is de reststroom tot 40 A te beperken. 
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Ten aanzien van de spanningsafhankelijke eisen is er weinig verschil met het laten zweven van het 
sterpunt. Wel kan er in normaal bedrijf een grotere verschuiving van het zwaartepunt van de 
spanningsdriehoek optreden door asymmetrie in de capaciteiten naar aarde (minder in kabelnetten). 
Daarentegen zijn de overspanningen bij herontsteken kleiner dan bij een zwevend sterpunt omdat de 
blussing nabij de nuldoorgang van de spanning optreedt. 

12.3 Detectie en lokalisatie van aardsluitingen 

Detectie is het vaststellen van de aanwezigheid van een aardsluiting. Lokalisatie is het bepalen van de 
foutplaats nodig voor een selectieve uit bedrijfstelling van de gestoorde component hetzij door de 
beveiliging hetzij handmatig. Hoe kleiner de aardsluitstroom des te moeilijker is om de gestoorde 
component te bepalen. 
Onderstaand zullen voor de verschillende sterpuntsaardingen de meest gangbare methoden worden 
beschouwd. 

Directe aarding. 
De aardsluitstroom heeft dezelfde orde van grootte als de kortsluitstroom. Derhalve kunnen voor 
detectie, lokalisatie en selectieve uitschakeling dezelfde beveiligingen worden ingezet als voor kort
sluitingen: overstroom, distantie en differentiaal. Kabelvelden die radiaal worden bedreven en enkel 
aan het begin een vermogensschakelaar hebben, worden veelal in de netstations uitgerust met 
kortsluitstroomverklikkers die aangeven of op de betreffende plaats een kortsluitstroom is gepasseerd. 
Na uitschakeling van een veld worden de verklikkers gecontroleerd op aanspreken. Er bestaan ook 
systemen waarin het aanspreken wordt gemeld aan het verdeelstation of het bedrijfsvoeringscentrum. 
Dit vereist uiteraard een communicatiesysteem. 

Impedantie aarding. 
In principe kunnen dezelfde beveiligingen worden toegepast als in netten met directe aarding. 
Voorwaarde is dat op elke plaats in het net de aardsluitstroom kan worden onderscheiden van de 
hoogste belastingsstroom opdat geen onterechte of niet-selectieve uitschakeling plaats vindt. Dit vereist 
een studie naar de grootte van de aardsluitstromen en naar de belastingsverdeling. Ook de verklikkers 
dienen het onderscheid te kunnen maken. 
Als dit onderscheid niet gewaarborgd is, dan kan een selectieve overstroombeveiliging gebaseerd op 
de homopolaire stroom gekozen worden, de z.g . aardsluitstroombeveiliging. 
De homopolaire stroom kan op twee manieren gemeten worden: 

• Door sommatie van de fasestromen, waartoe de secundaire wikkelingen van de drie (fase)stroom
transformatoren parallel geschakeld worden en de parallelschakeling kortgesloten wordt via een 
overstroomrelais (de z.g. Holmgreenschakeling), zie figuur 12. 7a. 

• 

In normaal bedrijf is de som van de stromen nul. Het overstroomrelais reageert niet op fase-fase 
sluitingen, maar alleen op aardsluitingen. Daardoor kan de instelling van het relais onafhankelijk 
van de nominale stroom van de kabel(s) gekozen worden. Vanwege onderlinge verschillen in de 
overzetfouten van de stroomtransformatoren dient een minimale drempelwaarde van tenminste 
10%-15% van de nominale stroom aangehouden te worden. 

Door een kabelombouw stroomtransformator, zie figuur 12.7b. Dit is een ringkerntransformator 
die de drie aders omsluit. Het probleem van de overzetfouten in de Holmgreenschakeling speelt 
hier niet. Daardoor kan het relais gevoeliger worden ingesteld. 

In radiaal bedreven netten kan selectiviteit worden bereikt door de relais hoger in het net van een 
tijdvertraging in hun uitschakelcommando te voorzien. Dit is niet afdoende bij een ringstructuur en/of 
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b) Kabelombouw stroomtransformator 
Figuur 12.7 Somstroommeting 

paraBele verbindingen. Dan dient ook de richting van de foutplaats te worden bepaald door het relais 
van een richtingsmeting te voorzien. Daartoe dient ter plaatse tevens de homopolaire spanning te 
worden gemeten. Dit kan door de secundaire wikkelingen van de drie (fase)spanningstransformatoren 
in serie te schakelen (z.g. open driehoek) waardoor de som van de fasespanningen wordt gemeten. In 
figuur 12.8 is dit principe toegepast voor het geven van een alarm als een aardsluiting is opgetreden. 
In normaal bedrijf is som van de fasespanningen nul of voldoende klein om te discrimineren tussen 
normaal bedrijf en de aanwezigheid van een aardsluiting. 

L1 

L2 

L3 

I 
I 

Geïsoleerd sterpunt. 

I l 

jU 

' 
:EU 

~-- - - ---- -... /./~ - - -

',',,,,''-,,,'',,, 

Figuur 12.8 Somspanningsmering 

De grootte van de capacitieve aardsluitstroom hangt niet af van de plaats van de aardsluiting maar van 
de uitgestrektheid van het net en kan in de praktijk uiteen lopen van enkele ampère's in compacte 
industrieële netten tot enkele honderden ampère ' s in landelijke gebieden. 
Als de aardsluitstroom groter is dan de belastingsstroom in het betreffende veld kan een overstroom
beveiliging in de vorm van een maximumstroom(tijd)relais worden toegepast. Bij dergelijke aardsluit
stromen zal in het algemeen in korte tijd afschakeling nodig zijn om overbelasting van de geleider en 
de mantel van de gestoorde kabel te voorkomen. Dit is ook nodig als de aardsluitstroom kleiner is dan 
de belastingsstroom, maar groter dan de toegestane mantelstroom. Dan dient in ieder veld de 
somstroom te worden gemeten en het maximumstroom(tijd)relais al of niet te worden uitgerust met 
een richtingmeting met gebruikmaking van de somspanning (zie impedantie-aarding). 
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Als de aardsluitstroom een waarde heeft die niet tot overbelasting leidt, dan is het niet nodig om het 
veld waarin de gestoorde component zit onmiddellijk af te schakelen. Dit geeft tijd om de foutplaats 

nauwkeuriger te bepalen en vervolgens te isoleren zonder dat dit een onderbreking van de voorziening 
veroorzaakt. 
Algemeen wordt voor de detectie van een (vaste)aardsluiting de hierboven beschreven somspannings
meting toegepast. Voor de bepalen van het veld waarin zich de aardsluiting bevindt, zijn er meerdere 
mogelijkheden: 

• Het één voor één kortstondig uit bedrijf nemen van de velden. Zodra het gestoorde veld geïsoleerd 
wordt neemt de somspanning af. Voor die velden die radiaal bedreven worden betekent dit een 
kortstondige onderbreking van de voorziening. 

• Als de verdeelstations over een dubbelrail systeem beschikken, dan kan het net gesplitst worden. 
Vervolgens kan elk veld zonder onderbreking van het gestoorde naar het ongestoorde netdeel 
worden geschakeld. Als dit een verplaatsing van de somspanning (of herstel van de 
fasespanningen) veroorzaakt is het veld gelokaliseerd. 

• Het meten van de stromen in de aardverbindingen van de mantels van kunststof kabels door 
middel van een ampèretang. Als de stromen en spanningen in een kabel symmetrisch zijn loopt er 
geen stroom door de mantel van een drie-aderige kabel en idem door de gemeenschappelijke 
aardverbinding van de drie mantels van een-aderige kunststof kabels. Echter bij een aardsluiting 
vormt de aardverbinding een retourweg voor de som van de asymmetrische capacitieve 
laadstromen van de kabel (figuur 12.6). Deze stroom is het grootst in het gestoorde veld. Immers 
de aardsluitstroom in gelijk aan de som van de asymmetrische laadstromen van alle kabels 
(formule 12.10). Deze aardsluitstroom zal geheel of gedeeltelijk(als de mantel ter plaatse contact 
maakt met aarde) via de kabelmantel naar de foutplaats lopen en vandaar via het foutpad naar de 
betreffende geleider. Dit is geïllustreerd in figuur 12.9. 

Figuur 12.9 Stroomverdeling bij aardsluiting in een geïsoleerd net. 
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• 

• 

Door meting van de somstroom via de Holmgreenschakeling of een kabelombouw stroomtrans
formator in elk veld. Zo gewenst kunnen de meetwaarden automatisch worden afgetast en kan 
worden gemeld in welk veld de somstroom het grootst is. Bij grote verschillen in de 
uitgestrektheid van de velden kunnen problemen optreden ten aanzien van de selectiviteit. 

Door meting van de richting van het homopolair blindvermogen in elk veld. In de niet
gestoorde velden leveren de capaciteiten homopolair blindvermogen hetgeen, impliceert dat het 
homopolair blindvermogen negatief is. In het gestoorde veld is het positief. Deze methode 
vereist naast een somstroommeting in elk veld ook een somspanningsmeting. Beveiligingen die 
op hierop berusten worden aangeduid met aardsluitrichtingsbeveiliging. In plaats van in elk 
veld een dergelijke beveiliging te plaatsen, kan ook met één relais voor alle velden van een 
verdeler worden volstaan. Beurtelings worden dan de somstroommeetwaarden naar het relais 

gevoerd. 

Hoe kleiner het net en derhalve de aardsluitstroom des te moeilijker is het op basis van stationaire 
stromen het gestoorde veld te bepalen. Dit is zeker het geval als in plaats van kabels bovengrondse 
lijnen worden toegepast, hetgeen in ons omringende landen in landelijke gebieden niet 
ongebruikelijk is . Grotere momentane stromen treden op in het transiënte overgangsverschijnsel 
direct na het optreden van de aardsluiting . Een klassiek relais dat gebaseerd is op dit 

overgangsverschijnsel is het zogenaamde Erdschluszwischerrelais dat veelvuldig wordt toegepast 
in bovengrondse hoogspanningsnetten. Het relais geeft de richting aan van de foutplaats. Het kan 
worden gebruikt in alle netstructuren. Doordat gebruik gemaakt wordt van het overgangs
verschijnsel worden ook aardsluitingen gedetecteerd die daarna vanzelf blussen. 

Met het vinden van het gestoorde veld is het zoekproces naar de foutplaats nog niet ten einde. Een 
kabelveld voedt in het algemeen meerdere netstations en het is zaak te bepalen in of tussen welke 
netstations zich de foutplaats bevindt. Mogelijkheden daartoe zijn: 
• Het in de netstations meten van de stromen in de aardverbindingen van de mantels van kunststof 

kabels, zoals hierboven uiteengezet. Hoe dichter de meting bij de foutplaats plaatsvindt des te 
groter zal de stroom zijn. 

• Het sluiten van de ring als het gestoorde veld radiaal bedreven wordt en het achtereen volgens 
isoleren van de kabels tussen twee netstations. Als de fasespanningen terug keren naar de 
normale waarde of de somspanning klein wordt,is het gestoorde deel geïsoleerd. 

Ter bepaling van de foutplaats wordt in het buitenland ook wel een kortstondige aarding van het 
sterpunt via een weerstand van enkele ohms toegepast. Door de inschakeltijd te beperken tot circa 100 
ms spreken overstroomrelais wel aan maar geven geen uitschakelcommando. Ook verklikkers worden 
geactiveerd waardoor het lokaliseren van de foutplaats eenvoudiger is. 

De grootste hindernis in de toepassing van geïsoleerde sterpunten vormt de lokalisatie van de 
foutplaats. Dit is een tijdrovende proces gedurende welke de kans toeneemt dat de aardsluiting 
overgaat in een kortsluiting of dat er een tweede aardsluiting ontstaat. Dan zijn de nadelen van een 
geïsoleerd sterpunt groter dan de voordelen. Het moge duidelijk zijn dat er door vele onderzoek
instellingen naarstig gezocht wordt naar methoden om niet alleen snel het gestoorde veld te kunnen 
bepalen maar tevens de plaats van de fout (zoals moderne distantierelais voor kortsluitingen 
kunnen) . Deze berusten allen op een analyse van de transiënte signalen omdat deze wel informatie 
bevatten over de afstand tot de foutplaats[4]. 
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Blusspoel aarding. 
Bij een aardsluiting komt de blusspoel in het transformatorsterpunt op de (negatieve) fasespanning 
en loopt er een inductieve stroom via de aarde naar de foutplaats en vandaar via de geleiders van de 
gestoorde fase terug naar het sterpunt. Deze stroom heeft in deze geleiders dezelfde richting als de 
capacitieve aardsluitstroom in figuur 12.9, maar heeft ten opzichte van deze een faseverschil van 
180° . Dit impliceert dat bij een exacte afstemming beide stromen elkaar compenseren en in het 
ideale geval de aardsluitstroom nul wordt. Door de ohmse verliezen in de blusspoel en in de 
geleiding van de isolatie van de verbindingen resteert in de praktijk een reststroom die een ohms 
karakter heeft en dus in fase is met de spanning van het sterpunt. Bij niet exacte afstemming kan de 
reststroom ook nog een inductieve of capactieve component bezitten. 

De hierboven bij geïsoleerd sterpunt genoemde lokalisatie methoden ter bepaling van het gestoorde 
veld door middel van de somstroom in de aardverbindingen van de kabelmantels en door de som 
van de fasestromen kunnen niet worden toegepast. De reden is dat de somstroom in een niet
gestoord veld groter kan zijn dan in het gestoorde veld, met name als er grote verschillen in 
kabellengten zijn. Een onderscheid is slechts te maken door de wattcomponent van de somstroom te 
beschouwen. Die is het grootst in het gestoorde veld. Op dit principe berust de werking van de 
Wattmetrische beveiliging. Het vereist ook een meting van de somspanning . In netten van 
beperkte omvang wordt de wattcomponent kortstondig verhoogd door parallel aan de blusspoel een 
hoogohmige weerstand te plaatsen. 

Ook het Erdschluszwischerrelais kan worden toegepast omdat de blusspoel pas in actie komt na het 
overgangsverschijnsel. Nog te noemen is de aardsluitrichtingsbeveiliging gebaseerd op de 
bovenharmonischen (vooral de 5") in de somspanning en de somstroom. Voor deze harmonischen 
gedraagt de blusspoel aarding zich als bij een geïsoleerd sterpunt en kan door meting van het 
bovenharmonische homopolair blindvermogen het gestoorde veld bepaald worden. 
Het moge duidelijk zijn dat door de veelal kleine aardsluitstroom de lokalisatie van de foutplaats 
nog complexer is dan bij een geïsoleerd sterpunt. 

12.4 Keuze van sterpuntsbehandeling [5][6][7][8][9] 

De middenspanningsnetten voor de openbare energievoorziening in Nederland hebben ofwel een 
geïsoleerd sterpunt ofwel een impedantie aarding. Dit met uitzondering van de provincie Zeeland 
waar vooral blusspoel aarding wordt toegepast. Die keuzen zijn in het verre verleden gemaakt en 
veelal alleen met hoge kosten te wijzigen. Zo hebben vele HS/MS transformatoren een 
driehoekschakeling aan de MS-zijde zodat voor het creëren van een sterpunt een 
sterpuntstransformator vereist is (figuur 12.5). Door de verkabeling van de MS-netten en het 
toegenomen aantal transformatiepunten naar het LS-net zijn in vele netten met geïsoleerd sterpunt de 
aardsluitstromen groter dan wat de (huidige)kabelmantels langdurig kunnen verdragen. Er moet dan 
gekozen worden voor het, door een selectieve beveiliging, afschakelen van het gestoorde veld. 

Een uitgangspunt in onderstaande beschouwing over de keuze van de sterpuntsbehandeling is dat de 
verbindingen uit kabels bestaan en de aardsluitingen overwegend hierin optreden. Door het niet
zelfherstellend karakter van de isolatie is geen blussing van de lichtboog te verwachten. De 
uitgestrektheid van het net zal worden gekarakteriseerd door de capacitieve aardsluitstroom IcAP 
ingeval het net een geïsoleerd sterpunt zou hebben. IL.MIN is de minimale stroom waarvoor nog een 
blusspoel verkrijgbaar is . 
Verder dient onderscheid te worden gemaakt tussen: 

Netten met een grote mate van redundantie waarin het uit bedrijf nemen van een verbinding, 
hetzij door de beveiliging hetzij handmatig, geen directe gevolgen heeft voor de afnemers . Hier 
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gaat de voorkeur uit naar een sterpuntsaarding die ook bij aardsluitingen een snelle, selectieve 
afschakeling van de gestoorde component garandeert en daardoor grotere calamiteiten voorkomt; 

Netten met geen of een beperkte redundantie waar iedere afschakeling een onderbreking van de 
levering tot gevolg heeft. Het streven is hier tijd te winnen om bij een aardsluiting de foutplaats 
te lokaliseren en zonder onderbreking van de voorziening de gestoorde component uit bedrijf te 
nemen. Daarbij dient het risico van escalatie van de fout en schade/overbelasting beperkt te zijn. 

Redundante netten: 

• I c AP > !BELASTING : Geïsoleerd sterpunt, 
+ selectief uitschakelen door overstroombeveiliging 
+ toepasbaar bij driehoekschakeling 
+ geen langdurende overspanningen 
+ geen langdurende extra belasting van kabelmantels 
- vereist kennis van !BELASTING in alle verbindingen. 

• I cAP < ! BELASTI NG : Impedantie aarding, lx1 >!BELASTING 

+ selectief uitschakelen door overstroombeveiliging 
+ geen langdurende overspanningen 
+ geen langdurende extr,a belasting van kabelmantels 
- vereist sterschakeling of aardingstransformator 
-schade op foutplaats 
- energiedissipatie bij toepassing van aardingsweerstand . 

Niet- of beperkt redundante netten: 

• I L,MIN < I cAP < 300A : Blusspoel aarding, IREsr ~ 10-20A 
+ geringe schade op foutplaats 
+ beperkte kans op escalatie van fout op foutplaats 
+ geen extra belasting van kabelmantels 
- vereist sterschakeling of aardingstransformator 
- afstemming van blusspoel 
-langdurig gekoppelde spanning op niet-gestoorde fasen 
- lokaliseren van foutplaats. 

• I cAP < IL,MIN : Geïsoleerd sterpunt, 
+ toepasbaar bij driehoekschakeling 
- foutstroom te klein voor blusspoel aarding 
- grote kans op intermitterende fout met transiënte overspanningen 
-langdurig gekoppelde spanning op niet-gestoorde fasen 
- lokaliseren van foutplaats. 

Hoogohmige aarding, !KI ± 10-20A (heeft voorkeur boven geïsoleerd) 
+ voorkomen van intermitterende fout 
+ betere lokalisatie van foutplaats (Wattmetrisch beveiliging) 
- vereist sterschakeling of aardingstransformator 
-langdurig gekoppelde spanning op niet-gestoorde fasen 
- energiedissipatie in weerstand. 
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• IcAP > 300 A : Impedantie aarding, lx1 >!BELASTING 

+ voorkomen van overbelasting geleiders en mantels 
+ beperking van schade op foutplaats 
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+ benutten van overstroombeveiliging i.p .v. aardsluitrichtingsbev. 
- afschakelen van verbruikers 
- vereist sterschakeling of aardingstransformator 

Directe sterpuntsaarding wordt niet aanbevolen voor MS-netten vanwege de schade die door de 
grote aardsluitstroom kan worden veroorzaakt. 

Bovenstaande keuzes van sterpuntsbehandeling moeten niet als dogmatisch worden opgevat. Ook 
in redundante netten kunnen aanbevolen keuzes voor niet-redundante netten worden toegepast als 
de voorkeur wordt gegeven aan het in bedrijf houden van het gehele net totdat de foutplaats is 
gelokaliseerd. 

12.5 Samenvatting 

Vanwege de toenemende economische en maatschappelijke impact van onderbrekingen en 
spanningsdips worden steeds hogere eisen gesteld aan het elektriciteitsvoorzieningssysteem. Een 
aanmerkelijk deel van de storingen zijn het gevolg van eenfase aardsluitingen in middenspannings
netten, veroorzaakt door graafwerkzaarnheden. In dit hoofdstuk is ingegaan op de diverse vormen 
van behandeling van het sterpunt. Gepresenteerd is de methode waarmee aardsluitstromen kunnen 
worden berekend, alsmede de daarbij optredende overspanningen in de niet-gestoorde fasen. Eisen 
zijn geformuleerd waaraan een ideale sterpuntsbehandeling dient te voldoen. De diverse vormen 
van sterpuntsbehandeling zijn aan deze eisen getoetst. Ook is aandacht besteed aan de methoden en 
beveiligingmiddelen om een aardsluiting te detecteren alsmede de lokalisatie van de gestoorde 
component. Tenslotte zijn keuzes van sterpuntsbehandeling in redundante en niet-redundante netten 
gemotiveerd. 
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13.2 Grenzen aan stroombegrenzing 

13.1 Inleiding 

Bij uitbreiding van MS-installaties nemen de nominale stroom en de kortsluitstroom toe. De logische 
stap is dan ook de aanwezige schakelinstallaties uit te breiden en te verzwaren, zodat de nieuwe situatie 
weer binnen gegarandeerde waarden komt. Ook voor schakelinstallaties verderop in het net kan de 
geplande uitbreiding gevolgen hebben. Al met al kunnen daardoor noodzakelijke investeringen, nodig bij 
een uitbreiding met meer dere of grotere transformatoren of het aankoppelen van een Warmte-Kracht
generator, onverwacht hoog uitvallen. 
Indien het thermische vermogen van de railsystemen overschreden wordt is vervanging van de gehele in
stallatie te verkiezen, waarbij uiteraard ook het kortsluitvermogen zal moeten worden verhoogd. 
Als het thermische vermogen nog voldoende reserve heeft en alleen het kortsluitvermogen overschreden 
wordt is een of andere vorm van stroombegrenzing te overwegen. Hierbij kan gedacht worden aan 
begrenzing van de kortsluitstroom, al of niet inclusief de piekwaarde van de asymmetrische stroom. 
Ook is een aanzienlijke begrenzing van de duur van de kortsluitstroom wenselijk en mogelijk zonder de 
selectiviteit aan te tasten. Tussen de klassieke staffeltijden van 0,5 - 3 sec., waarbij vooral in de 
voedingsstations de langste tijden optreden (dan wel een extra stroombegrenzer, die in fracties van een 
halve periode moet werken) ligt nog een groot gebied van mogelijkheden. 
Door verlenging van de tijden in het overbelastingsgebied en verkorting van de tijd in het kortsluitgebied 
(z.g. directe-trip) is een betere en veiligere bedrijfsvoering mogelijk met als voordelen: 
- minder lichtboog-energie op de foutplaats; 
- minder kans op secundaire explosies; 
- grotere veiligheid van personeel en derden; 
- kortere duur van spanningsdalingen; 
- langere duur van korte overbelastingen; 
- mogelijkheid grotere motoren te laten aanlopen. 
Tot dusver zijn een aantal pilot-projecten tussen TUE en een aantal E-bedrijven in uitvoering, waarbij 
de directe-trip weer wordt gebruikt met als uiteindelijk doel de tijden in de voedingstation te reduceren 
van 3 naar 0,3 s. Aan het begin van deze nieuwe aanpak is gerapporteerd op de CIRED-1995 en is een 
en ander op een vorige PA TO-cursus toegelicht. Ook aan gebruikers van industriële installaties biedt 
deze aanpak mogelijkheden om in voedingsstations met aanmerkelijk kortere tijden uit te kunnen en een 
veiliger bedrijfsvoering mogelijk te maken. 

Laten we de tijdbegrenzing verder rusten en keren we terug naar "echte" stroombegrenzing. Ook voor 
dit onderwerp bestaat internationaal belangstelling. Op de CIGRE-1996 is door Studiecomittee-13 
Schakelmateriaal een werkgroep (13-10) onder leiding van Prof. Greenwood (USA) ingesteld om 
toepassingen en eigenschappen van stroombegrenzers (Current Limiters) te beschrijven. Er is een 
internationale enquête gehouden bij vele E-bedrijven. Als nederlands lid van deze werkgroep verzorg ik 
deze enquête bij onze E-bedrijven, waar ook ervaring bij industriële installaties van groot belang is. 

13.2 Passieve stroombegrenzing 

Deze kan worden verkregen door: 
1. vergroting van de kortsluitimpedantie van de voedende transformatoren; 

Nadeel: vereist een groter aantal trappen op de regelwikkeling. 
2. vergroting van de reactantie van generatoren; 

Nadeel: vereist een sterkere compoundering. 
3. gebruik van smoorspoelen in de voedingsvelden; 

Beperking: zie 1 en 2. 
4. gebruik van smoorspoelen als railkoppelingen; 

Extra verliezen door vereffeningstromen tussen de railsecties. 
5. koppelsmoorspoel met middenaftakking (duplex); 
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Door mutuele koppeling minder spreidingsverlies bij symmetrische belasting. 
6. smoorspoelen op uitgaande velden. 

Beperking kortsluitvermogen op de achterliggende kabelinstallaties. 
De gekapitaliseerde verliezen zijn ongeveer gelijk aan de hoge aanschafkosten. Ruimtebeslag is 
aanzienlijk groter dan het bijbehorend schakelveld. 

Door de introductie van een reactantie -bedoeld om de stroom te begrenzen- treedt ook een spannings
verlies bij de belastingstroom op. 

Voorbeeld: 
10 kV; 500 MVA; 28,8 kA. 
Begrenzing tot 250 MVA leidt tot: XL= 0,2 n; L = 0,64 mH; XIR = 50; R = 4 mn; 
In= 500 A; 
Ux = 100 V= 1,7%x Un; ur= 2 V; P = 1 kW/fase. 
Bij 3300 uur bedrijfstijd per jaar over 20 jaar is dit 200.000 kWh. Bij 15 ct/kWh dus f 30.000. 
Dit is ongeveer gelijk aan de aanschafprijs van de begrenzende smoorspoel. 

Het voordeel van passieve stroombegrenzing is dat er niets verandert en snelle wederinschakeling 
zonder meer kan worden toegepast. 

13.2.1. Resonante kortsluitbegrenzer 
Om een sterkere stroombegrenzing mogelijk te maken zou de reactantie verder moeten worden vergroot. 
Dit impliceert ook een groter spanningsverlies ten gevolge van de belastingstroom. Door serie
condensatoren op te nemen kan bij resonantie de impedantie weer worden verlaagd. Bij kortsluiting zou 
een ontoelaatbare hoge spanning over de spoel en de condensatoren ontstaan. Daarom is parallel aan de 
condensatoren een ijzerkern-spoel geplaatst, die bij verzadiging de resonantie verstemt en de stroom 
begrenst. 
Bij het eigen bedrijfvan de Amer-centrale is in de jaren '70 een dergelijke installatie (800 A; 10 kV) in 
bedrijf geweest[!]. Het spanningsverlies was slechts 2%, terwijl bij kortsluiting ten minste 30% 
impedantie werd bereikt. Deze installatie is overigens niet meer in bedrijf. 
In het Research Laboratorium van Hazemeijer is in die tijd een onderzoek uitgevoerd naar de resonante 
koppeling van twee laagspanning railsystemen. De klassieke oplossing, met een koppelschakelaar, 
hoewel niet stroombegrenzend, bleek toch te verkiezen in verband met kosten en afmetingen. 
Momenteel wordt bij onze leerstoel op de TUE nagegaan in hoeverre een resonante begrenzer een reële 
optie kan zijn voor het aansluiten van een Warmte-Kracht-koppeling zonder een toename van het 
kortsluitvermogen te veroorzaken [2]. 

13.3 Actieve stroombegrenzing 

In dit geval treedt er geen automatisch herstel op na het begrenzen van de kortsluitstroom en speelt de 
hersteltijd een grote rol bij de betrouwbaarheid van de energievoorziening. 

Stroombegrenzing met behulp van smeltveiligheden is een beproefde techniek met als voordelen: 
- lage kosten; 
- kleine afmetingen; 
- effectieve begrenzing; 
- lage kapstroom; 
- selectiviteit ten opzichte van bovenliggende waarden; 
- beveiliging bij overbelasting (Fullrange). 

Nadelen zijn: 
- noodzakelijke vervanging na het aanspreken; 
- geen snelle wederinschakeling; 
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- beperking van Inom tot circa 1 kA bij laagspanningssystemen en tot 200 A bij middenspannings
systemen. 

Voor laagspanningsnetten zeer veel toegepast, bepaalt het mede de grote betrouwbaarheid van deze 
netten. 
Voor middenspanningsnetten alleen bij MS/LS-transformatoren door beperkte nominale stroom. 
Er zijn pogingen gedaan zelfherstellende smeltveiligheden te ontwikkelen met Natrium/Kalium onder 
hoge druk, onder andere in het reeds genoemde Research Laboratorium van Hazemeijer/HOLEC. In 
Japan heeft dit zelfs tot een serieproduktie geleid voor laagspanningstoepassingen. In Nederland zijn 
ons geen toepassingen bekend. 

13.3.1. 1,-begrenzers/Pyrobreakers 
Om aan de beperkingen van de lage nominale stroom te ontkomen, wordt parallel op de smeltveiligheid 
een contactbus aangebracht. Hierdoor loopt grotendeels de belastingstroom. In geval van een kortslui
ting wordt met behulp van een di/dt-detector binnen ongeveer 0,1 ms bepaald of de begrenzer 
geactiveerd moet worden. Door een explosieve lading te ontsteken scheurt de buis open en ontstaat een 
lichtboog die echter blust, doordat de stroom op de parallelgeschakelde smeltveiligheid commuteert. Na 
korte tijd smelt deze en begrenst daarmee de kortsluitstroom. Een goede afstemming van de smelttijd 
van de veiligheid is een eerste vereiste om herontsteking van de lichtboog in de exploderende contactbus 
te voorkomen. 

Voordelen zijn: 
- hoge nominale stroom tot 4 kA; 
- lage verliezen bij bedrijfsstroom; 
- toepasbaar tot circa 36 kV; 
- kleine afinetingen. 

Nadelen zijn: 
- reparatietijd na het aanspreken; 
- relatief duur; 
- selectiviteitsproblemen; 
- gevoeligheid voor gewijzigde netomstandigheden; 
- gevoelig voor nabije-fouten en het schakelen van condensatorbanken. 
Een fraaie maar dure oplossing om de verliezen bij stroombegrenzende smoorspoelen te verkleinen is 
het parallelschakelen van een 1.-begrenzer en een smoorspoel. Bij, al of niet terecht, aanspreken ten 
gevolge van een kortsluiting, blijft de voeding -weliswaar met een toegenomen spanningsverlies- via de 
smoorspoel intact. 

13.3.2. Supergeleidende stroombegrenzer 
Hierover is veel literatuur aanwezig en in verschillende landen werden proefprojecten uitgevoerd 
[3,4,5].0nderscheid wordt gemaakt tussen de lage-temperatuur-supergeleiders (niobium-titaan en 
niobium-tin) werkende bij helium-temperatuur ( 4 K) en de hoge-temperatuur-supergeleiders (bismuth
en yttrium-koperoxyde) werkende bij stikstoftemperaturen (77 K). In principe is de weerstand bij een 
supergeleider zeer laag tot nul zodat hoge stromen bij lage verliezen gevoerd kunnen worden; wel zijn er 
verliezen door de cryogene koelinstallatie. Bij het overschrijden van een kritische stroomwaarde wordt 
de supergeleidende toestand opgeheven. Een normaal geleidende draad of band heeft een veel hogere 
weerstand waarmee een kortsluitstroom zou kunnen worden tot enkele malen de nominale stroom. 
Hierbij treedt een enom1e dissipatie op, zodat de begrensde stroom snel door een klassieke schakelaar 
moet worden onderbroken. Mocht dit om welke reden dan ook mislukken, is een explosie het gevolg. 
Dit type stroombegrenzers wordt het resistieve type genoemd. Het grote nadeel is de lange koeltijd om 
na een kortsluiting weer supergeleidend te worden, zodat snelle wederinschakeling niet mogelijk is. 



Grenzen aan stroombegrenzing 13.5 

Er bestaan ook inductieve typen waarbij een soort transfonnator door een supergeleidende wikkeling 
kortgesloten wordt, dan wel door een gelijkstroom voor-magnetisatie verzadigd wordt. Dit type heeft 
nogal grote afmetingen doordat de transfonnator in feite gedimensioneerd moet worden voor de nonnale 
stroom en spanning. Dit is in de grootte-orde van de bestaande HS/MS-transfonnatoren. Afgezien van 
speciale voorzieningen op het cryogene gebied is dit geen prettig vooruitzicht. 
Toch worden in Frankrijk, Engeland, Duitsland en Japan diverse pilot-projecten uitgevoerd. Opschaling 
tot waarden die nu in de energievoorziening van belang zijn, lijkt echter nog in een ver verschiet en voor 
de net-ingenieur is supergeleiding op dit moment geen reële optie. 

13.3.3 Lichtboog schakelaars 
Stroombegrenzing kan ook worden verkregen door een snelle boogspanningopbouw. Dit in tegenstelling 
tot de klassieke schakelaar die bij een stroom-nuldoorgang blust, maar daardoor de piek van de 
kortsluitstroom vrijwel onbeperkt doorlaat. 
De bekende Stotz en installatie-automaten voor laagspanning zijn in meer of mindere mate stroombe
grenzend. In de jaren zestig is getracht ook grotere laagspanningsautomaten stroombegrenzend te ma
ken, door de bluskamer zodanig te ontwerpen dat de snelle boogspanningopbouw werd verkregen. 
Hierbij doet zich het probleem voor dat hoge nominale stromen zwaardere contacten behoeven en die 
zijn moeilijker snel te openen. 
Ook voor middenspanning zijn pogingen in die richting ondernomen, maar de geweldige ontwikkeling 
van moderne vennogensschakelaars (vacuüm en SF6) hebben de interesse doen venninderen. Deze 
schakelaars kunnen door de zeer geringe boog-tijdconstante met een geringe boogspanning volstaan, 
terwijl de stroombegrenzer juist tegen de dissipatieberg moet opklimmen. Voor gelijkstroomschakelaars 
is boogspanningsopbouw nog steeds een veel toegepast principe omdat hier geen nuldoorgangen 
optreden. Het snel wederinschakelen is voor deze mechanische apparaten geen beperking. 

13.3.4 Hybride schakelaars 
Het heeft niet aan pogingen ontbroken om met combinaties van schakelende contacten, halfgeleidende 
elementen en tegenstroominjectie (uit voor-geladen condensatoren) tot effectieve stroombegrenzing te 
komen. Dit noemen we een hybride schakelaar. Voor gelijkstroom wordt dat principe toegepast 
bijvoorbeeld door ACEC ten behoeve van de NS (1500 V; 2 kA) [6]. 
Momenteel worden in onze capaciteitsgroep aan de TUE promotie- en afstudeeronderzoeken uitgevoerd, 
waarbij eveneens van tegenstroom-injectie gebruik wordt gemaakt. Het is mogelijk bij beperkte steilheid 
van de kortsluitstroom voldoende snel de opeenvolgende processen uit te voeren zoals: 
1. detectie binnen 0,1 ms; 
2. snelle contactopening (door een elektrodynamische aandrijving) binnen circa 0,4 ms; 
3. tegenstroom-injectie (vanuit een geladen condensator) met halfgeleiders; 
4. stroomonderbreking bij de kunstmatige nuldoorgang; 
5. spanningsopbouw op de condensator -door uitwisseling veldenergie met het net; 
6. begrenzing door dissipatie in metaaloxide-elementen. 
Voordat wederinschakeling mogelijk is moet aan alle beginvoorwaaarden, zoals laden van de injectie
condensator etc., worden voldaan. 

Waar gelijkstroom voor deze technieken een reële toekomst biedt is de complexiteit bij draaistroom en 
de grotere stroomsteilheid een principieel probleem. In de jaren '80 is door EPRI in Amerika een project 
opgestart om 18 kA -bij 132 kV- met deze technieken te begrenzen. Het doel was vervanging van oud 
schakelmateriaal uit te stellen. Volgens de gemaakte analyses zouden miljoenen dollars kunnen worden 
bespaard. Na vele jaren research was het verkregen resultaat 9 kA bij 50 kV en werd het project 
gestopt. Ook de hybride schakelaar is op dit moment geen oplossing van de problematiek van toene
mende kortsluitvennogens. 
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13.4 Toepassingen van kortsluitstroombegrenzers 

Stroombegrenzers kunnen op diverse plaatsen worden toegepast: 

• in het voedingsveld 
• in een langskoppelveld 
• in een afgaand veld 
• in een eigen-opwekkings koppelveld 

Er is een selectiviteitsprobleem indien stroombegrenzende elementen en gewone niet-stroombegrenzende 
schakelaars achter elkaar worden geschakeld. Een fout in een afgaande kabel kan een hoger liggende 
stroombegrenzer doen aanspreken, waardoor meerdere verbruikers ten onrechte worden afgeschakeld. 

Gebruik van stroombegrenzers in een langskoppelveld is minder kritisch. Als deze aanspreekt blijven 
beide helften autonoom, vooropgesteld dat er geen overbelasting in een van beiden optreedt. 
Smeltveiligheden hebben naast een zeer goede stroombegrenzing het voordeel van goede onderlinge 
selectiviteit. Dit komt wellicht tot uitdrukking in de goede beschikbaarheid van laagspanningsneten, die 
vrijwel uitsluitend met smeltveiligheden worden beveiligd. 

• LS - transformator 
• LS - verdeelrek 
• LS - straatverdeler 
• LS - huisinvoer 
• LS - huisinstallatie 

400-600 A 
125-250 A 
63-160 A 
35-63 A 
6-16 A 

Bij toepassing van MS smeltveiligheden aan de primaire zijde van de transformator is een goede 
selectiviteit ten opzichte van de laagspanningszijde mogelijk, afhankelijk van het transformator 
vermogen (100-630 kVA; 10-63 A). Door het ontbreken van goede smeltveiligheden van grote nominale 
stroom (>300A) is beveiliging van de ringkabels in veel gevallen niet mogelijk en worden niet 
stroombegrenzende schakelaars als ring-voedingsschakelaar toegepast. Indien het railsysteem een te 
hoog kortsluitvermogen heeft (350-500 MVA) ten opzichte van de lastschakelaars (250 MVA) in de 
ringen worden in de voedingsvelden stroombegrenzende smoorspoelen opgenomen die het 
kortsluitvermogen beperken. Om de verliezen in deze smoorspoelen te beperken is wel voorgesteld Is 
begrenzers parallel te schakelen. Het kostenplaatje wordt echter wel ongunstig: 

• afgaand veld 
• smoorspoel 
• gecapitaliseerde verliezen. 
• I. begrenzer 
• vervang elementen 

fl. 10.000 
fl . 30.000 
fl . 30.000 (over 30 jaar) 
fl . 30.000 
fl . 10.000 (per operatie) 

De toepassing van resonante koppelingen is technisch mogelijk, maar relatief duur door de benodigde 
smoorspoelen, condensatoren en verzadigde ijzerkern smoorspoelen. In het geval van eigen opwekking 
met een aanzienlijk vermogen, zou de economie van het geheel bekeken moeten worden in verhouding 
tot de kosten van een aparte HS aansluiting. 

De supergeleidende en hybride schakelaars zijn nog niet inzetbaar voor de gevraagde vermogens (10-
20kV; 1-2 kA) . 
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13.5 Tijdsbegrenzing 

Het beheersen van de toenemende kortsluitstromen kan eenvoudig worden verkregen door een 
aanzienlijke tijdreductie. Een effectief middel is de toepassing van de directe trip (6-8 * In) in de 
ringvoeding van het MS distributienet. Hierbij kan de bestaande beveiliging (1-1,2 In ; 0,5-1 sec) 
worden gehandhaafd. Daardoor valt de kortsluitduur terug tot de eigentijd van de schakelaar (ca. 40-
lOOmsec) +de relaistijd (10-40msec). Een veelgehoord argument om de directe trip niet te gebruiken is 
het foutief uitschakelen tengevolge van de inrush-stroom van de distributietransformator. Door de 
Technische Universiteit Eindhoven is onderzoek uitgevoerd aan inviduele transformatoren en een groep 
transformatoren in een windmolenpark Hierbij bleek geen ongewenste uitschakeling op te treden door 
de verzadiging van de stroomtransformatoren door de gelijkstroomcomponent van de inrush-stroom. 

Sinds 1995 zijn diverse electriciteitsbedrijven door ons benaderd. Enkele zijn reeds overgegaan om de 
directe trip in te voeren 

• EDON 
• REMU 
• ENW 
•NRE 

Noord-Oost-Polder 
Woerden en Mijdrecht 
Zaandam 
Eindhoven 

Tot dusver zijn bemoedigende resultaten verkregen. 

Indien alle ringvoedingsschakelaars van directe trip zijn voorzien, kan overwogen worden de 
hoofdvoedingsschakelaars op directe trip + kleine tijdvertraging in te stellen 
(0,2-0,5 sec). Ten opzichte van de oorspronkelijke tijden van 2 -3 sec is een aanzienlijke schadereductie 
te verwachten. Dit speelt een grote rol in het extreme geval van een railfout die een uitval van het gehele 
station kan veroorzaken. 

Ook de stamvoedingskabels tussen hoofd- en onderverdeelstation zijn gebaat bij korte tijden. Overigens 
kan dit ook worden verkregen door een direct werkende differentiaal beveiliging .. 

13.6 Conclusies 

• Het moge duidelijk zijn dat stroombegrenzing niet zo eenvoudig is als het lijkt. De klassieke, niet
begrenzende schakelaars kunnen alle ontwikkelingen nog steeds aan met lage kosten en kleine 
afmetingen (vacuüm en SF6). 

• Tijdige vervanging van te klein geworden schakelinstallaties (met eventueel hergebruik op plaatsen 
met minder kortsluitvermogen) blijft te verkiezen. Hierbij moet uiteraard de kosten in relatie tot het 
hele project worden bezien en niet van de schakelinstallatie alleen. 

• Stroombegrenzing in voedingsvelden lijkt ongewenst in verband met slechtere selectiviteit en 
onnodige uitval van een groot aantal verbruikers. 

• Stroombegrenzing in koppelvelden is een reële mogelijkheid, waarbij de verliezen echter moeten 
worden meegenomen. 

• Stroombegrenzing in afgaande velden is soms gewenst om gebruik van (last)schakelaars met 
beperkter kortsluitvermogen te continueren. 

Kortsluitduurbegrenzing is veel goedkoper en effectiever uit te voeren dan kortsluitstroombegrenzing. 
Dit heeft als bijkomend voordeel dat spanningsdeuken korter duren en minder klachten van de gebruiker 
zullen optreden. 
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Stroombegrenzing maakt het net in feite zachter waardoor ook afgelegen kortsluitingen tot grotere 
spanningsdaling op hoofdrailsysteem leiden. Een groot aantal verbruikers zullen de spanningsdaling 
ervaren. 

• Het gebruik van kortsluitstroombegrenzende LS smeltveiligheden is meest bepalend voor de 
betrouwbaarheid van de laagspanningsdistributie. 

• Voor middenspanning kunnen kortsluitstroombegrenzende MS smeltveiligheden alleen worden 
toegepast als transformator-beveiliging als gevolg van de beperkte nominale stroom. 

• Met Is begrenzers kunnen hoge nominale stromen worden verkregen tot meerdere kiloamperes. 
• Toepassing van kortsluitstroombegrenzers kan tot selectiviteitsproblemen voeren met de achter 

liggende niet begrenzende schakelaars. 
• Kortsluitstroombegrenzing met passieve elementen is relatief duur; de investeringskosten en 

bedrijfskosten zijn hoog. 
• Supergeleidende en hybride stroombegrenzers zijn nog niet beschikbaar voor praktische MS 

toepassingen. 
• Kortsluit-tijdbegrenzing door toepassing van directe trip op ringvoedingsschakelaars kan 

aanzienlijke schadereductie opleveren. 
• Dit is een essentiële voorwaarde om de kortsluittijden in verdeel- en hoofdvoedingsstations te 

kunnen begrenzen tot 0,2-0,5 sec in plaats van 2 - 3 sec. 

13.7. Literatuur 

[13.1] 

[13 .2] 

[13 .3] 

[13.4] 

[13 .5] 
[13.6] 

[13.7] 

Toepassing van kortsluitstroombegrenzers in de Amercentrale van de PNEM. 
T.J.M.Peters, Elektrotechniek 52 (1974) 5 apr., pp. 280-284. 
Principles of FCL by a resonant LC circuit. 
G.C. Caraday, lEE Proc.C, vol.l39, no.l Jan 1992, pp. 1-6. 
Superconducting teclmology for current limiters and switchgear. 
G.C. Damstra, A.Greenwood, A. Sabot, H.H. Schramm, Cigre '90, sect. 1.1, pp. 1-7. 
Operation of superconducting FCL in electrical networks 
E. Baltzer, H. Sclm1itt, W. Schulz, Cired '97, Publ. No. 438, pp. 4.5.1-4.5.6. 
A.M. Wolsky, H.E. Dijk, Energietechniek 4,jrg. 75, apr. '97, pp. 228-232. 
A super high-speed intelligent circuit breaker. 
P. Collart, S. Pellichero, GEC/Alsthom, Techn. Rev., No. 9, 1992, pp. 3-47. 
Limitation of are energy during faults in distri bution networks. 
J.G.J. Sloot, G.C. Damstra, J.v. Herel, R. Waumans, CIRED 1995, Brussel, pp. 4331-4333 . 


