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Method of Symmetrical Components 
and 

Fault Calculations 

G.C.Paap 
Delft University of Technology 

Power Systems Laboratory 

Method of 
Symmetrical Components 

Properties 

• Transforms a symmetrical 3-phase system into three 
separate I-phase systems: 
• Zero-sequence system. 
• Positive-sequence system. 
• Negative-sequence system. 

• When the sources and loads are symmetrical only the 
positive-sequence system is active. 

• Unsymmetrical loads and faults create links between 
the sequence systems. 

• The method of symmetrical components is, among 
other applications, very suitable for the calculation of 
local unbalanced faults or loads in symmetrical 
networks. 

FA 1U2OO«lCP 2 
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Symmetrical Components 

Short history 

• Original form introduced by Fortisque (1918) for 
steady state 

• Further developments by white and Woodson (1959) 
extension to time-domain and m-phase systems 

• Decomposition of phasors (Fortisque) ~ transformation for 
arbitrary time functions 

Symmetrical Components 
Relation Between a,b,c and 0,1,2 Quantities 

Line to Ground RMS Voltages 

V=AV' ; I=AI' 

PA T02004-GCP 
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Symmetrical Components 

Transformation oO-phase systems in a,b,c coordinates 
into symmetrical components 1-----lIIIth•ro•u .. ghijiiiiiilpower-invariant transformation 

Unitary transformation matrix 

A-
1
= A~T =_l·· •.. [, .•.••. ' .•. ·i .. ·.!,: .•. ·~.~ ~.,] =1'[.:,,: ...... ·.' ......... :.It •. ·.'~ .•. • •. ~ •.. '.2.· .•...•.•... • .• · .•.• 1 •. ··.·.·.· .•. · ... . ''3. ' ..... '............". .~. ' ... 3 .. ·.·, "." . . .. 2 .• ' .. . -... p "1·',1.: '.a.'" "'i';j .. i···'l· ··.·.·a····· .a·'''.·.: .• · .' .: a' '+ . 

Symmetrical Components 
Properties A-matrix 

+---t--~r-u.3=1 

91 

.28 
J-' 

a=e 3 

PA T02004-(lCP 5 
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Symmetric Voltage I Current System 

The voltage in the positive-sequence system is 
.. ./3 times the RMS phase voltage 

PA T02004.(lCp 7 

Ib=-I -I =0 a , c Example 11.1 

I-a 

• It •..... ...,J-

11 =Ie .. :.6 a 
.It 
J-

1= le· 6 
2',',.··. a 

Q~<J;" 
...•. ;1 ... ·.·. '.1. ] •• :....· .. ;.·.· .....••.•... ·.a.·.·.· ••. · ..•. ·.·.'\ .•..........•.....••...•.•.•••..••.•. ; .•..•.. . . a\. ..1 

r (t:,:,,·a2V . a. .J • 

simulation 

I'A T02OO4.(lCp 8 
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Power in Symmetrical Components 
' .. ' ...•.• •••·· ...• · .• ·.....1. .f'.... .'. ..•.••• . ..••• 

In a.b,c: S =: P + JQ .-:, Va,b,~~a,b;¢ = ~~~a't Vb1b + VcI~ 

In 0,1,2 : 

8;1:t 'I·' ... v.. I' ··:V.':I·· .~ . 
. • :~·Y()Q}:t 1 I-t:;2$ 

Power is not affected by transformation 

PU System 
power invariant transfonnation: 

For a symmetrical voltage and current it holds 

The Positive-sequence network describes the three-phase system and we define: 

For the usually applied 
power variant transfonnation: S '3TT I·' 3' V" .... ··'1" t'. ····av····· I-

'. ' .. ~." •. , . Y;.a\~ aO + ·,,~,,~~t:·a2.a~ 

For a symmetrical voltage and current it holds Val.:=Vt3@~fl&I.=t 
The variables are in fact phase quantities and the base quantities are defined as: 

. S" U· ·:···········U··:2 . .J3 . . '" .;... • _ • _ . b.' _~>.;...<b 
S ..... - S3 .... ' Ub - V 3, lb''''''. . .....•.... r;:: ..•. "Zb - r;:;, ...................• : •... ,..-................• ...•..........•.•... ." .... '. 'U

b 
v3 . v3I.,.<Sb 

Note that the pu 
impedances 

remain the same 
PAT020C)4.GCl' 10 
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Sequence Circuits for Y Impedances 
a,b,c - coordinates 

.1..,. Zy 
a 

Va 4 Zy 
b 

Vb 4- Zy 
c 

Zn n 
Vc 

ground 

"':" 

PA T02!J04.OCl' 11 

Sequence Circuits for Y - Impedances 

0,1,2 - coordinates 

¥c=A VI -I =AI' 

[
Vo]' [10].... .... "[11· [ZOIO] ... · . 
· ... w. '=Zy . It ....•. + ....•.... ~Znfo.·.O ..•....... = ... tll(.·.;.' ....... ; with 
V r········ (). Z1···· 

2 . 2 .•.•.. . • ..••... '. '. 2 2. 

Z(}=~y+3~h 
~>=z~ . 
Zt;:;Zy .' 

PA T02!J04.OCl' 12 
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Sequence Networks for Y - Impedances 

Zero-sequence network 

Positive-sequence network 

12 Z 

Negative-sequence network v,::Jn 

PAT02004-0CP 13 

Sequence Circuits for Il Impedances 
a,b,c - coordinates 

neutral 

Ia = Iab-I~ vab =V. -Vb· 

Ib = Ibc -lab Vbc'~?'S(::"¥c; 

Ie = lea ~ Ibc V~a:=Vc-Va 

U" JJ 
la +Ib ±Ie:£.O Yab +Vbc+Y~=P 

Vab =ZL\lab 

Xbi=ZL\Ibc 
Vc~ =ZA!ca 

PATOZ004-OCP 14 
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Sequence Circuits for Il Impedances 
a,b,c - coordinates 

b,-+"-:C==J---, 
Vb I t 

c ~ I 1M 

Vc 
neutral 

VaIJ, =t?AIaIJ, 
~tiA. =Z~IM 
VeA =,zAIeA 

Sequence Circuits for Il Impedances 
0,1,2 - coordinates 

o [
Y.] , ... 00 OA ... ' '.1< 

V..- '3. 9'.6 ... · .•.. 1& 
~A .. 0:0 

with 10=0 and Vo~=O 

PATQ2OO4.(lCp 15 

There is no linkage between the zero-sequence currents and voltages 
PAT02OO4-OCP 16 
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Sequence Circuits for ll. Impedances 

Implicit ll-Y transformation: 

Zv~v:::Z",~3 

I'AT02004-0CP 17 

Sequence Networks for ll. Impedances 

Zero-sequence network 

Positive-sequence network 

Negative-sequence network 

9 
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b 
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Sequence Networks for Symmetrical 
Y//l Impedances 

Conclusions 

• Zero-, positive- and negative-sequence equations 
are decoupled. 

• Positive- and negative-sequence circuits are equal 
and do not include the neutral impedances. 

• The zero-sequence networks contain 3 times the 
neutral impedances (y-connection). 

• The zero-sequence components in the.11 
connection are not linked with the zero-sequence 
components in the terminals. 

PAT02004.(lCP 19 

Sequence Circuits of a Symmetrical 
Transmission Line 

[!] Ia --
Ib Zab --

Vanl Ie Zab --
In --

[V~ l-r~ HZ' Zm 
Vbn1 Vbt02 - Zm Zs 
Venl V.:n2 Zm . Zm. 

In = -(I. +Ib + Ie) 

Zaa 

Zaa 

Zaa 

Znn 

z·rJ Z I' . m b· 

Zs Ie 

with 

Z. = Zt14 + Znn -2~<III 

Zm = Zab+ Znn -ZZ"" 
PA T02004-GCP 20 
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Sequence Circuits of a Symmetrical 
Transmission Line 

a,c,b-domein:Vj-V2. =#,Zl 

O,1,2-domein: AV1 - AY1='~t\I' 

Sequence Circuits of a Symmetrical 
Transmission Line 

PAT02004-0CP 21 

• Zero-, positive- and negative-sequence equations 
are decoupled. 

• Positive- and negative sequence circuits are equal 
and do not include the neutral impedances. 

PAT02004-0CP 22 
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Sequence Circuits of the Synchronous 
MachineE Ia 

a,b,c domain a-+-

Ib Very simple model n -+-

E= RI + jroLI + V4:Vn Ee Ie 

Vn =ZnIn 

In= la+ II) + Ie 

-+-

neutral 

Sequence Circuits of the Synchronous 
Machine 

p.-.O .. ,1 .. ,2.d.o.m .. ai.n __ :E'_ R'I'+jroL'I'+V'+V'n 

parameters E(~"I4f-r ~~~ 41J 
I'=A -11::::[10 '11 12 

V' = A-IV =[Vo v1:vaf 

a 
Va 

b 
Vb 

c 

Vc 

E' =A -IE = [EQ EI ~lr(={O JjEoJ~.5~r~~~etri¥,,~s,~~~l) 
;c

i
;.· .•.......... . '. T 

Vn' = A -lVn = [Vno VntNnzr :: [ JjVn 0 ~il 
PAT02004-GCP 24 
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Sequence Circuits of the Synchronous 
Machine 

¥)::i:Zn1n 
~n= Ia+Ib ±Ic 

PAT02IJ04.(JCp 25 

Sequence Circuits of the Synchronous 
Machine 

R ~ 

Zero-sequence network positive-sequence network negative-sequence network 

PA T02IJ04.(JCp 26 
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Sequence Circuits of the Synchronous 

Conclusions Machine 

• For a symmetrical machine only the positive-sequence 
system has an internal source E1• 

• The impedance in the neural to ground circuit appears 
3 time,s in the zero-sequence circuit. 

• X2 =X1 for this model, however, in practice X2 = Xd.". This 
also will be the result obtained from a more detailed 
model. 

• In fault calculations however, X2 =X1 = Xd.'" 

Sequence Circuits of the Synchronous 
Machine (Example 11.6) 

PAT02!J04.(JCp 27 

Generator: 20MV A, 13.8:kV, Xl =~ =O.25p~ ~ =O.35pu, Xc =O.10pu 

Conditions: 
no-load excitation, Y is solidly grounded, earth fault in phase a 

~ =20MVA,Ub = 13.8kV. 

Ih = )G b = 1.449kA, 

Ea =aEb=a-1Ec = 13y,J3t.V 
~ EI = 13.8kV = Ipu 

PAT02004-GCP 28 
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Sequence Circuits of the Synchronous 
Machine (Example 11.6) 

~rth faultinphase a -*~Va=(}~J~=-le=O ..... [l .... 

va ;.1(Vo +Y; +y;l;,o 
> 1 

10 =: II = 12 == J3 Ia 

Networks are connected in series 
at the place of the fault 

V;;=lt'"-jIC)~t • EI = _j..l. =,-1 :429 j pu 
J(Xo +X} +Xz} .0;7 .' 

ill =J31o=-2.474jpu=;?~S9QJ~ 
V2= ... jloX2'~ ........... . 
Voi';"~JIoXo .. ~ :-O~5{1fl!:~. 

Sequence Circuits of the Synchronous 
Machine (Example 11.6) 

1 
. Va = "J1(Vo + VI + Vl ):: Q 

Vb ~ ~(Vll +a-Iv. +aVl~=-O.12361-0;5714~j 

Yc =*(Vn +aV. +a-'lvly=-O.12~~1+0.5714~J 

PAT0200UlCP 29 

PAT01004.(lCP 30 
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Vp. 
Vtm 
Vf.l, 
V;;. 
V~ 

V .. 

R .. p 

Sequence Networks for Transformers 
Y -y-O Transformer; A,b,c-domain 

s lsa .... 
R.,L. 1 a V 

~ sa 

~ RJ... ~ \.I 
Z", v:l 

V ... 
.. 

PA T02004-OCP 31 

Sequence Networks for Transformers 
Y -y-O Transformer; Sequence Circuits 

Zero-sequence network 

3Z' ... 

Positive-sequence network Do : 1 

~ R, Lt. R's 

v,.j asrl:~~ 0 V •• 

Negative-sequence network n: 1 

.Ji. R, Lk R'. 

v_j as ~ast: ~~ 0 v. 
n:l PATOZOO4-OCP 32 

16 



V . ....... Rp 
;;V:pl>' . 

....,!a. + 

r 
Vsa 

t 
1<4 

Vpa 

R , .. ··M 
Rp m 

m' • 
L . 
m. 

PA T02004-GCP 

Sequence Networks tor Transformers 
Y-d-I Transformer; Sequence Circuits 

Zero-sequence network 

Io!l3Z 
-"3 

Positive-sequence network 110 : 1 
~ R, Lk R', 

v,,! b~auf.;~~ 0 V" 

Negative-sequence network N-I 
,Jj. R, ~ R'. -

v-I au ~auf.;~~ 0 v. 

33 

N':I PA T02004-GCP 34 
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Sequence Networks tor Transtormers 
Simplified Zero-sequence Circuits ( No Magnetizing Current) 

~ Y n-yn t ==+- .....- t 1--------- V.4 IpC! 1'.0 .. V'oO 

Yn-y 

Yn-d 

Y-d 

sa ~. 
t ~ES 

V.4 ~ 

VJ 

t ES-. ES .....-! 
V .4 ___ IpC! __ ---'-__ I'_oo--'"""V' .0 

~ 
ES 

vJ 1: Iv'oO 
..;....----~----'""" PAT02004-OCP 3S 

Sequence Networks for Y/ll Transformers 
Conclusions 1 

• Zero-sequence circuit has a real transformation ratio no. 
• The impedance between neutral to ground appears in the 

zero-sequence circuit multiplied with a factor 3. 
• Positive- and negative-sequence circuits have the same 

form for all transformer connections. They have in general 
complex conjugated transformation ratio's Nand N·. 

• For the positive- and negative sequence circuit the delta 
connection can be treated as a y-connection with 
impedances divided by 3. 

FA T02OO4.QCP 36 
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Sequence Networks for Y/ll Transfonners 
Conclusions 2 

• For per unit calculations the base units for the positive 
sequence network are used for the zero-sequence network as 
well. This is allowed while: 
• The zero..sequence circuit has a real transformation ratio 110. 
• The positive-sequence network: has a transformation ratio N. 
• In the y-y connection the primary and secondary circuits are linked; 

The transformation ratio 110 = N=[NI is real. 
• In y-d or d-y connections the primary and secondary circuits are not 

linked and we use 110 = INI. 

PAT02CJ04.OCP 37 

Example 11.2 

Resis10r load 500kV A. 2.3kV ~ 
Eine-to-linevo!tages are:~2"";' ',~r·.> 
V =1840~eP'46a'V V,:;=216oeill:l3iVV''';'2300ei''V 

s" =5!,lO kV ~U" ""z:)'1Y 
~'!"If:i58 a.;I~'":21i"t\· 

~ . . _ 'be ":;0:.0;0;,.·... ,,~ .. ,;t ".- . ." 

in pu: V ... =O~8~46s. Vbc =(t264911~;.V"":' ~l 
The resistors are 1 pu 
Calculate the symmetrical component currents in pu 

v..,=V.-VIJ =7-,l (Yo+V;+VljVd~a-lY;oft.~)=4[(1.:a':!)~+(1-a)V2] 
..,.3 ... '. . .... ,,3·' " . 

V~=~-v.=*(Yo+av;+a-'~~Yo";v{~Vz)=,~[(a';O\1+(a~'-l)wl 

I, -, I - r::3e.Ji -a -v~ 
." r:: -t;:' 

If-a=v3e 6 

.' .> .' ';.... jO."" 
VI =O.71~~~():.6790J:;=p·9857e " " 

Va = "().O'l9,l~- .O·22~ro.234~~ 
Y is not grounded so 10 "" 0 

19 



Example 11.3 

Power absorbed in load 

V, =O.7125+0.6790j=O.9857?o.7~ 

VI = -0.0791· O.2209j=O;~46el'.3686 
1
1

= Vi=.6.98S7eiO,7m 

1 

12 =~#().2346ei4'~ 
;':,y;lz,:", 

Example 11.7 

V; ... o.9857ettir~ 
V"'O.23~ l .. " '.' """'" 

Calculate the pu voltages at the primary side of the transformer 

, n "~ """:'~" ," ,',.......' 
vt)Itage ratio N = .' r.: e 6 (.1.e.6 {n ......•. p. u ) met VI = lWl ,'. v3 ,.' 

Vp1 = V',! = NVu =O.9851e~lL1m.%}= 0:2193+0.9453j 

Vp1 = V',l = N'V'2 =0.23400)(·-%) =-.1789-.1517j 

V 1 (v +'1 .)= 0.0994+C};7939j 
"" -:(3, pi p2 . • .• Ji ',' >".' 

''I'. - 1(: -IV.. u)_ 0.9091+0.7929j 
!i>--:{3 apt t avp2 - · •• ',Ji """ 

v ',' I ( V .1'1) -:lJ} 
po = Ji a 

pi + a pl = 43:.,';:'.' 

20 



Unsymmetrical Series Impedances 

IT] ~ Za [3J 

1 ~I---"""'I 
Van1 b c-~ Van2 

n-----------------

[
.z .. .. ~ ....... :.~.z. ..... ·.·: ... ·.+'.z.:... ; :i~:Z.' ''+. ·.a-.

1

4, . .....•. "".s ............ 8Z .•. : .. :., .. · ........•..•. : .. :.l.":'Z'··:'.;;'.'1"~+ ••. " .•. a.·.:'-.;.JZ.· ...•. ·.'~· ...•.• I . • :'( .. ' ..•. i:'" "< : .... C' ... ; •. f'.':·'·:.·.':. 
Z'='3 z. +~{a~I~C >:;'z. +Zb+~"';:; Z~+a:·ZI>{IIZ~: 

Z. + a::tz., +~.., + lIZ" + a::~Z. Z .. + Zl> +C~. .. 

PAT02oo«lCP 41 

Literature Symmetrical Components 
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061293-5, 1994. 

• 2. G.c.Paap /'The general equations of 3-phase transformers 
with a symmetrical and linear magnetic drcuit for use in 
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PAT02oo«lCP 42 
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Sequence Networks 
• The sequence drcuits of the components derived can be used to 

compose sequence networks, 

2 345kV 3 4 20kV 

I ~ I ~ 
- .... 

::8cbines:lOOMVA,2QkV;~ .. Xl =~i~200A;X.:-!~O/o, X.;:,% ~ .i100MVA. .0.·. 0... . • . 

·:~furmers: lOQMVA, 34S120kV, Yd~~;~~>C;!: 0 Ub ,,34SkV, Ib -0.is9ssSkA; ~ ... U90. 
.. ne:XI .. Xl .. 15%,X.=SQ%<!; ;.;;' U

b
':;2QtV,III."Sk.<\Z."40·· . 

PAT02004.(J(:p 

Sequence Networks 
Example 

ae/lines: lOOMVA, 20kV, x: = X, = X .... ~O%, X.-4%, X. '" S% 

ransf01mers: lOOMVA, 345120kV, Yd,Xt .. 8% 
ine:X I -x, =IS%,X ... SQ% 

Pu parameters based on the network 
Machines: 

X. .. XI'" X ... 0.2 

X. =0.04 

X. =0,05 

Transfotmers : 
Xt -0.08 

Line: 
XI =X.=O.l$ 
X ... O.S 

2 4 

Positive-sequence networl< 

I :I 3 4 

L3 0.2) 0.2j 

Negative-sequence aetworl< 

PAT02004.(J(:p 2 
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Sequence Networks 

20kV 2 345kV 3 4 20kV 

~ I ~ I I ~ I ~ 
- .", 

Machines: 

x;. = XI = Xz '" 0.2 
X;, =0.04 

X.",0.05 
Transformers : 
Xt =0,08 

~ine: 

Xl=~=O]5 

x,,=O.s 

2 3 

Zero-sequence network 

Unsymmetrical Faults 

• Short circuits, through impedances 

.. 

I line to line, double line to ground 

• Unbalanced currents F 
• Methods to analyse 

• Symmetrical components 
• Thevenin's theorem 
• Application of Zbus 

• Treat fault as a new (un)balanced load 

PAT02004.(JCP 

PA T02004.(JCP 4 

2 



Unsymmetrical Faults for Large Networks 
k 

Thevenin equivalents ffiOOO F1 k 

Iv Zo.> F . bq$ ~' elv" 
~Qz,., Llv. d 

z,., tl v~ 
-IFI' -11'2 and -IFO 

are 
the injection currents 

to calculate A V 

The injection currents depend on the type of fault 
PAT02OO4-OCP S 

Unsymmetrical Faults for Large Networks 

~' el v" 

Llv. 

k 

Final equations after fault for node k 

Vu :::;-Zu,2I"2 
Ykll = - Ztt;IplI 

Fornodej 

V"ji=Vp:7Zj1'jIFi 

"12::;-z'ik21n 

VjO~.,.tjkol~d 

V F = actual prefault 
voltage at node j 

In practice, it is customary to regard all prefault currents as being zerO 
All positive-sequence bus voltages are equal to V F. 

PA T02OO4-OCP 6 
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Unsymmetrical Faults for Small Networks 
k=3 

1 2 3 4 

~ 0.2) 0.2j 

1 2 3 4 

Prefault currents are equal to zero 

Vu = Vl!:"'~i~fl 
Vkl = ";~ilf2 
VitO =C-Zkk~lFtr 

The value of the fault currents depend 
on the type offault 

PAT02004-GCP 7 

Single Line-to-ground Faults 

Fault conditions V .. =2;.1,. ;11'b= 0 ;1",=0 

In symmetrical components 
. ! . • c, '. 1 

1'=NI ~1"'=:!~I"'~!'2 =7lJIFa 

VF~+VF! + VF2=Z, (f~+In+IfZ}=¥rIF. 

Sequence networks are 
connected in series 

PAT02004.(lCP S 
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.1696j 

VF=l.pu 

.1 696j 

.0703j 

Single Line-to-ground Faults 
Example 

6i -1 6 
Phase a to ground, Zp=O 

r.;= ..'IF }';, == .. ~L, -~2'~2j 
~;~ (~(J,+ Zt.;1~.Zk!<ll..4095 J T';"!; •. 

IF '.' =J3I '$4"23'0 ~·u=;$i.226·kA. • FO"!I!.] P..;. " J, 

- q,;·""lii',:;;dS5 Sriti 
~3hfl~i'~'~'::" 

. == - Z13i~~;~~·-}n42";u: 
= -Z33QIl'~{';;~ii716pli: 

v~~~ l/J3(V3I) +V31 + Vn)=Opy " 

¥31>:=' II 13(V3I)+ ~lV:u + a v~j=:,1~q~8(i';;O.5000j 
~~"';:! 1(13(vlo +aV31 +alV32)=:O.f48~+O.5000j 

Single Line-to-ground Faults 
Example 

PA TQ2OO4.OCP 9 

V48 =-.2042~O.2887j47.0719ltV 

V4b "" o.®oo + 0.5774j ~1I .s:4~QkV 

V * :: 0.2042 • O;2887J~ 7.0719kV . 

simulation 

Note: all voltages in the calculation are 
phase to ground voltages 

PA'I02IJ04.<lCP 10 
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ZUI 

VI' 

Zkk2 

ZkkO t 

VkI 

Vitl 

1 VkO 

Line-to-line Faults 

Fault conditions Nfl> - VJ'e;: ZF11'!i; IFa =0;1&=-1 

In symmetrical components 

l' =A -11 => IfQ '" 0 ;1".1 = -In = ~ (a-a-I}IR, ~J.IFl> 
VF1 - VPl=ZF1PI 

Sequence networks are connected in parallel 
Zero-sequence network not involved 

Line-to-line Faults 
Example 12.3 

PAT02OO4-OCP 11 

Bolted short circuit between 
phases b and c at node 3, Vp=lpu 1------

V, 
1Ft =-1'1= . F =. 

Zkkl+ Zkk2 

1 = -2.9481j; pu 
0.1 696j+O.l696j ..... . 

1 . 1"· ... . ..•.. ". .. 
t"a=Jj(IFI + IF2 )=O;IFl> =J3ra~'IF' +iUF.~);=-2.948pu:=...,855A;IF.= -IFl> =2.948pn:;:~55 

'1,. = 1 (V, -:l'v. .) :::;0.5+ 0.5 =.:O;S774.::H99.2.kV 
F. 13.F! F2. fj ........ .. 

VFb ;:: Vpc =*(a-'vFI+aVF2)=-0~28~7=-99.6kV 

PA T02004-VCP 12 
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Line~to~line Faults 
Example 

Bolted short circuit between phases b and c at node 3, VF=lpu 

~ ______ lIjiiiiiiiil-' +Ifl =-In =-2.948lJpil 

Q;7~ . . . ·16·.·~6·· 

~l 
Vp 

Ie 

Illi =-1232 =',...,...,.-,11'1= -1." .~pu 
. . .p.7J ......... . 

1 .' ..•......•. \ ........ ;. 
J231 =~{!~lt~132~=O 
...... . T<c,~~ •..... 
I13b =~(It!~lt~131)== . 

simulation 

PAT02004-GCP 13 

Double Line~to-ground Faults 

Fault conditions V,.,'='Y,.;= ZF (I,., + I,.) ;;J~ ==0: 
In symmetrical components 

lri= O~l'jf + 1ft + I,~\j: 
vn=,'y,c'b::.;N" .. Wi,'; 
Vn"~F{Jtb+lfc)~ V'."YFl+1ZfIF~·;.VF" 

Sequence networks are connected in parallel 

Vf .•.•.•. · .. =({~ .... •·· I + ~~~1:+t:;»)·ll'I 
. 2." ". .;., l' 

PAT02OO4-GCP 14 
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Z44l)=O.19j ; Z44I==Z442=O.1437jand ~=o 

Vk2 

In -(z +i ... z ... ) -4,4342j;11'2 = 25247j;I •• =1.9095j 

.. (4' Z...;+Z ... 

0··\ . 
IF'~:jj(Iv';+In +11'2)=0 

lfb=' -3J(IfO + a-lin + aIn)"'. ~3·1795 t1.6537j 

I,;, ... -3J(IfOtaIv, +a-'In )=:3.4795+1.6S37j 

1 • ..;.= Ifb+ 1 •• = 3;3074j ~ 16.538j kA 

11 •• [=0 

Ilfb 1=11 •• 1=3.8525*5=19.262 kA 

PAT02004-GCP IS 

ou e me-to-groun k 

Example 12.4 0 I@t-t-I--........... I CIDJ 0 
!_ Di ±D/ Y1 t 

Phase b and c to ground = 

V41 = V41 = V4(} =-O.l437j*2.5247j= 0.3628 

I . . .. .. 0 • 

V1• = Ii <'fFO+VPI + VPl } =./3*0.3628 = 0.6284 ~12.568kV 

Vk2 . V4b = V •• =0 

r==It.!I~3=Z::lFI-f-..J V.rAJ = V4a - V4b = 12.568 kV 

O.19j V4bo = V4b - V4~::;: 0 

V4~= V4c -V.a =-12.568 kV 

PAT02004-GCP 16 
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Double Line-to-ground Faults 

Example 12.4 0 I@-tlr-----+-
See Fig.J2.5 t . £:,. t 
Z.i.tO"=O.25j·OCO=.s*Xt ); Z+ll;;=Z+lz=O·1437jand ZF9) 

O.25j 

II .. ~Il~:·,' .,., 
II."j.jI~f=l8.6S2SkA 

ou e me-to-groun au ts 

Example 12.4 0 I @~---....f--I 
t ~t 

v4a1t :#¥ •• -v4 .. ,.;g13.454kV ' 
V4lle~Y4b -v 4c~tO', 
V4~=:Y4c-v4• ~jji4$4kV 

PAT02004.(JCJ' 17 
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calculation of Asymmetric Faults 
Operating Procedure Simple Networks 

• Transform network into symmetrical components. 
• Calculate Thevenin equivalents at faulted place. 
• Calculate pre-fault voltages. 
• Transform fault conditions into symmetrical 

components. 
• Apply connection of sequence networks. 
• Calculate the fault current. 
• Calculate the node voltages after the fault. 

FA T02OO4-GCP 19 

Simulations 

Transmission line not grounded, Phase a to ground 

PAT02004-GC1' 20 
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1. Introduction 

Electric Power Systems are grounded (connected to earth by means of earth-embedded 
electrodes) for a number of reasons: 

• to assure correct operation of electrical devices (grounding of the transfonner neutral 
point, grounding of the neutral conductor of transmission lines etc.), 

• to provide safety during nonnal or fault conditions, 
• to stabilize the voltage during transient condition and therefore to minimize the 

probability of flashover during transients, 
• to dissipate lightning strokes etc. 

In general a structure is called grounded if it is electrically connected to earth-embedded metallic 
structures. The earth-embedded structure is called a grounding system and provides a conducting 
path of electricity to earth. A typical substation grounding system consists of a ground mat, 
ground rods, and other earth-embedded metallic structures. A typical transmission grounding 
system consists of rings and ground rods. A typical grounding system for a house consists of one 
or more ground rods. TIle purpose of the grounding system is to provide a low-impedance 
electrical contact between the neutral of the electrical system and earth. Ideally the potential of 
the neutral of the three-phase system should be the same as that of the earth. In this case human 
beings and animals are safe whenever they touch metallic structure connected to the system 
neutrals. Unfortunately the impedance of grounding system is always a finite number. Thus, the 
potential of grounded structure may become different than the potential at various points on earth 
during abnonnal operations like highly unbalanced operating conditions and fault currents. 
Depending on the level of the potential difference between earth points and grounded structures, 
a hazardous condition maybe generated for human beings. There are two possibilities: 

• a person touching a grounded structure which has a potential that is different from that of 
the point of the earth at which the person is standing. In this case the person is subjected 
to a voltage that will generate an electric current through the humans body. The voltage to 
which the human body is exposed is called touch voltage. 

• A person walking on the surface of the earth will experience a voltage between his feet. 
This voltage will generate an electric current through the human body and it is called step 
voltage. 

The flow of electric current through the human body is a source of danger. Standards defme 
limits on body currents that can be caused by touching grounding structures under different 
conditions. Consequently, grounding systems should be designed such that a possible electric 
body current in an operator in substation or bystander should not exceed the limit under any 
foreseeable adverse condition. In this respect, the objective of analysis procedures for grounding 
systems is to answer the following questions: 

• What are the reasonable assumptions in the definition of foreseeable adverse conditions 
(worst case scenario)? 

• What is the highest possible body current during the worst condition? 
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To answer these questions, this work is divided into two major parts. First part addresses the 
analysis of parameters responsible for fatal electric shock. The second part addresses the 
fulfillment of important steps for design of successful grounding system. 

2. Criteria of Tolerable Voltage 

According to IEEE s1. 80 it is important to define the possible voltages to which a human body 
can be exposed. Therefore, the definitions of the possible voltages are given as follows: 

• Ground Potential Rise (GPR): The maximum potential that a substation ground grid 
may attain relative to a distance grounding point assumed to be a potential of remote 
earth. GPR is equal to the maximum grid current times grid resistance. 

• Mesh voltage: The maximum touch voltage within a mesh of a grounding grid. 
• Metal-to-metal touch voltage: The difference in potential between metallic objects or 

structures within the substation site that maybe bridged by direct hand-to-hand or hand-to
feet contact. 

• Step voltage: The difference in surface potential experienced by a person bridging a 
distance of 1m with the feet without contacting any other grounded object. 

• Touch voltage: The potential difference between GPR and the surface potential at the 
point where a person is standing while at the same time having a contact with the 
grounded structure. 

• Transferred voltage: A special case of the touch voltage where a voltage is transferred 
into or out of the substation from or to a remote point external to the substation site. 
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Figure 1. Basic shock situations 
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Figure 2. Typical situation of extended transfer potential 
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3. Analysis of Parameters of Fatal Electric Shock 

During typical ground fault conditions, the flow of current to earth will produce potential 
gradients within and around a substation. Figure 3 shows this effect for a substation with a simple 
rectangular grmmding grid in homogeneous soil. Unless proper precautions are taken in design, 
the maximum potential gradients along the earth's surface maybe of sufficient magnitude during 
ground fault conditions to endanger a person in the area. 

Figure 3. Distribution of potentials and equipotential lines of a mesh substation grounding system 
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Figure 3a. Computation of potential distribution for an 80x60 m grounding grid at different profiles E 
for a fault current of 1000 A [4J. 
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A practical example is shown in Figure 3a where the distribution of the potentials is presented 
for an injected current of 1000 A into the grid. The left upper and left lower figure as well as the 
right upper and the right lower figure correspond to a different profile. The first example is for 
the profile 1; this is the profile at y=0 m coordinate. The second is profile 2 at y=5 m coordinate. 
The results of the potentials are shown with full and dotted lines that are related to the length of 
the finite difference segments used in the computation method. For this example the equivalent 
grid resistance is 0.6785 n and the GPR is UlF678.5 V. The touch voltage nonnaly is to be 
accepted at the comer of the grid as can be concluded from Figure 3 and this value is Ud ::::: 140 
V. 

The circumstances that make the electric shock possible are as follows: 

• Relatively high fault current to ground in relation to the area of ground system and its 
resistance to remote earth. 

• Soil resistivity and distribution of ground currents such that high potential gradients may 
occur in points at earth's surface. 

• Presence of an individual at such a point, time, and position that the body is bridging two 
points of high potential difference. 

• Absence of sufficient contact resistance or other series resistance to limit current through 
the body to a safe value. 

• Duration of the fault and body contact and hence, duration of the flow of the current 
through the human body. 

3.1 Range of tolerable current 

Effects of the electric current passing through the vital parts of a human body depend on the 
duration, magnitude and frequency of this current. The most danger consequence of such an 
exposure is a heart condition known as a ventricular fibrillation, resulting in immediate arresting 
of blood circulation. 
Humans are very vulnerable to the effects of electric current at frequencies of 50 Hz or 60 Hz. 
Currents of approximately 0.1 A can be lethal. Research reveals that a human body can tolerate a 
slightly higher 25 Hz current and approximately five times higher direct current. At frequencies 
of 3 kHz - 10kHz even higher currents can be tolerated. 

3.1.1 Effects of magnitude and duration 

The most common physiological effects of electric current on the body, state in order of 
increasing current magnitude are threshold perception, muscular contraction, unconsciousness, 
fibrillation of the hart, respiratory nerve blockage and burning. 

Current of 1 rnA is generally recognized as the threshold of perception; that is, the current 
magnitude at which the person is just able to detect a slight tingling sensation in his hands or 
fingertips caused by passing current. 
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Currents of 1-6 rnA, often tenned let-go currents, though unpleasant to sustain, generally do not 
impair the ability of a person holding an energized object to control his muscles and released it. 
Experiments show that an average let-go current is 10.5 rnA for women and 16 mA for men. 
In the 9-25 rnA range, currents are painful and can make it difficult or impossible to release 
energized object grasped by the hand. For still higher currents, muscular contraction can make 
breathing difficult. These effects are not pennanent and disappear when the current is interrupted, 
unless the contraction is very severe and breathing is stopped for minutes rather than seconds. 
For current magnitudes between 60-100 mA ventricular fibrillation, stoppage of the heart, or 
inhibition of respiration might occur and cause injury or death. 

o 100 200 

Figure 4. Critical phase of the heart period 
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Figure 5. Fibrillation currents 

The general question is when and under which circumstances it is likely a ventricular fibrillation 
to occur? The experiments which are perfonned on animals show that when the duration of 
electric shock is less than 113 of the duration of the heart period, that is approximately 0.3 s. In 
this case, it is not important what is the anlplitude of the current (the range between 60 and 100 
mA) but whether or not the electric shock occurs during the time S-T (Figure 4). If the duration 
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of electric shock is longer than 1/3 of the heart period, then the risk of fibrillation depends on the 
magnitude of effective current and its duration. Figure 5 shows fibrillation currents with the 
probability of its occurrence. 
Curves "S" are called safety curves and they represent the permissible currents during electric 
shock depending on time, according to IEC standards [3]. ANSIIIEEE St.80 defmes the critical 
heat impulse of the absorbed energy during electric shock as given with the following formulae: 

t 

SB = J i~(t)dt = I~ts (1) 
o 

where 
IB - is the non-fibrillating rms current through the body in A, 
ts - is the duration of the current exposure in s, 
SB - is an empirical constant related to the electric shock energy tolerated by a certain percent of 

a given population. 

The magnitude and duration of the current conducted through a human body at 50 Hz and 60 Hz 
should be less than the value that can cause ventricular fibrillation of the heart. The duration for 
which a 50 Hz or 60 Hz current can be tolerated by most people is related to its magnitude in 
accordance with equation (1). Based on the results on Dalziel and Lee [1], it is assumed that 
99.5% of the people can safely withstand, without ventricular fibrillation, the passage of current 
with magnitude and duration detennined by: 

k 
IB = r. 

vts 
(2) 

where k =.jS;. Dalziel found that shock energy that can be survived by 99.5% of the people 

weighing 50 kg results in S8=0.0135. Thus, k5o=O.l16 so the equation (2) is: 

IB = 0.~6 for 50 kg body weight (3) 
vts 

Based on similar analysis, k7o=O.l57 is found so the pennissible current for 70 kg body weight 
IS: 

(4) 

For probabilistic studies of the fibrillation threshold, 50% cumulative probability distribution of 
the tolerable current should be taken into account. Another important factor is the body 
impedance that is also statistical value. However, IEEE St. 80 defines a fixed value of 1000 n for 
the body resistance hand-to-feet and hand-to-hand. 
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Z(system) 

-If 

Station Grid 
Figure 6. Exposure to touch voltage 

Figure 6 shows the fault current being discharged through the grounding system of the substation 
and a person touching a ground metallic structure H. The current Ib flows through the body of the 
person to the ground at F. So the currenth in this case is: 

I B =-..!:!....
Z/h +Rb 

(5) 

where Vrh is the touch voltage and Zth is the equivalent impedance between H and F with the 
voltage source of the system short circuited. 

Z(system) 

Station Grid 

Figure 7. Exposure to step voltage 

The same equation (5) is valid for step voltage calculation where Vrh is the step voltage and Zth is 
equivalent impedance between points Fl and F2. These loop impedances depend mostly by the 
specific resistivity of the ground. The research shows that for step voltage the equivalent 
impedance is estimated to Zth=2Rt and for touch voltageZth=O.5Rt where Rf is the ground 
resistance of one foot represented as a conducting metallic disk with radius of 0.08 m. 

~=L W 
4b 

So the equivalent impedances are estimated by the following expressions: 

{
1.5 p, for touch voltage accidential circuits 

Z -
th - 6p, for step voltage accidantial circuits 

(7) 
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The pennissible touch and step voltages respectively are: 

Etouch = IB (RB + 1.5p) 

Estep =lB(RB+6.0p) 

4. Step and Touch Voltage Criteria 

13 

(8) 

(9) 

Equation (6) is based on the assumption of unifonn soil resistivity and pure conductivity of the 
foot. However, the shoes and socks are from resistive material so the current through the body are 
lowered by this resistivity. The actual resistance Rf is: 

R _Pac 
f --4b $ 

(10) 

where the factor Cs is defmed according to the thickness of the surface material and the reflection 
factor between different material resistivities. 

.. 
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.. 
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.0.4 
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·116 
·0.7 
.Q,J 
.Q.9 
.Q.95 

Figure 8. Factor Cs versus h. and parameter k 

(11) 

Figure 8 shows the dependence of the Cs versus hs. Computer models have also been used 
(EPRI,Dawalibi, Meliopoulos) to describe these curves within 5 % of the values obtain by an 
analytical method: 

(12) 
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Based on this analysis, equations (8) i (9) can be corrected. For step voltage, for 50 kg and 70 kg 
body weight, the following equations are in use: 

0.116 
Estep,50 = (1000 + 6Cs pJ ft: (13) 

0.157 
EsleP,70 == (1000 + 6CsPs) ft: 

For touch voltage computation, the following expressions hold: 
0.116 

EIol,ch,SO = (1000+ 1.5CspJr 

0.157 
Etollch,70 = (1000+ 1.5CsPs) ft: 

(14) 

(15) 

(16) 

where Estep and Etollch are step and touch voltage in V, Cs is determined from Figure 8 or equation 
(12), ps is resistivity of the surface in am and ts is the duration of shock current in (s). 
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Figure 9. Touch voltage limits for metal-to-metal contact and a typical range 
of enclosure voltages to ground 

In the design application, the worst-case scenario is important so that if Ps=O then the metal-to
metal touch voltage (as in GIS for example) can be found. This is shown in Figure 9.The 
potential difference between an enclosure and grounded structures should not exceed the safety 
margins of 65-130 V, during a fault. From this graph it can be seen that for a longer time the 
permissible touch voltage is limited to 65 V. New standards are even stricter and the permissible 
touch voltage is 50 V. 

5. Evaluation of Ground Resistance 

5.1 Usual requirements 
A good grounding system provides a low resistance to remote earth in order to minimize the 
GPR For large substations, the grounding resistance is about 1 a and even less. In smaller 
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distribution substations, the usual acceptable range is between 1 n and 5 n, depending on the 
local conditions. 

5.2. Simplified formulas 
Estimation of the total resistance to remote earth is one of the first steps to detennine the size and 
the basic layout of a grounding system. The resistance depends on the area to be occupied by the 
grounding system (specific resistivity of the earth). The coarse fonnula to detennine the grid 
resisitance is: 

(17) 

where Rg is the substation grounding resistance in (Q), p is the specific earth resistivity in (Om) 
and A is the area occupied by the grounding grid. This fonnula can be upgraded to take into 
account the number of conductors that fonn the grid: 

R = p r; +L (18) 
g 4VA 4 

where Lris the total length of buried conductors in (m). 
111is equation is expanded by Sverak [2] taking into account the grid depth so the general fonnula 
for computation of grid resistance in a unifonn soil is: 

R,=p[L + "2~J1+ l+hk)] (19) 

where h is the depth of the grid in (m). The computed results of the grid resistance according to 
(19) are close to the measured values of the grid resistance. 
111ere are also other fonnulas that can be used (Schwarz equation) and they can be found in the 
standards. 

6. Determination of Maximum Grid Current 

Substation grid is designed according to maximum grid current that can flow through the grid 
during a fault current in the system. Maximum grid current is defined as: 

Ia DjIg (20) 

where Ia is the maximum grid current in (A), Df is a decrement factor for the entire duration of 
the fault, given in (s) and Ig is the nns symmetrical grid current in (A). The portion of the current 
that flows between the grounding grid and surrounding earth is: 

(21) 

where Ig is the nns symmetrical grid current, .)jis the fault current division factor and If is the nns 
value of the symmetrical ground fault current. An exanlple of how to calculate Sf is given in the 
Appendix 1. Figure 10 shows the relationship between actual values of fault current and values of 
IF, If and Df 
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Figure 10. Relationship between actual values offault current and values of IF, If and Df for 
Fault duration t.r 

For computation of the initial symmetrical fault current sub-transient reactance is used. The 
decrement factor Df is calculated on the following way. The asymmetrical fault current lj(t) is: 

If (I)" ,!2EY« [Sin ( &+a-8)-e sin ( a-8)] (22) 

where 
itt) - is the asymmetrical current, in A, at anytime t, 
E - is the prefault rms phase-to-ground voltage in V, 
co - is the system frequency in radians/s, 
(J. - is the voltage angle at current initiation in radians, 
e - is the circuit phase angle in radians, 
rae -is the equivalent AC system admittance in mhos, 
Ta - is the de offset time constant (Ta=X/( aJR» 
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The most severe condition occurs when a--O= -1& 12 so the fault current is: 

i, (I) ~ -'2EY~[ e ;, -cos(wt) 1 (23) 

The experimental data in the fibrillation threshold are based on the energy content of a . 
symmetrical sine wave of constant amplitude, it is necessary to establish an equivalent rms value 
of the asymmetrical qurrent wave for the maximum time of the possible shock exposure. 
Therefore IF is: 

1 tf 2 

IF = f[if(t) ] dt 
tf 0 

where ljis the time duration of fault in seconds. 
Equation (24) can be re-written as: 

2 If 2 

IF = If - f [if (t) ] dt 
tf 0 

Solving equation (25), decrement factor Dfcan be calculated as: 

Dj=IF = l+T..[l-e-i J 
If tf 

(24) 

(25) 

(26) 

Table I shows some values for the decrement Df depending on the XIR ratio and the duration of 
the fault current. 

T bI IT' al al f D a e - lYPIC v ueso 'f 
Fault duration If Decrement factor Dr 

Seconds Cyclus at 50 Hz X/R=lO X/R=20 XIR=30 XIR=40 
0.01 0.5 f==+i 1.6481 1.6746 1.6884 
0.06 3 1.3784 1.4624 1.5150 
0.12 6 1.2322 1.3158 1.3784 
0.24 12 1.0643 1.1248 1.1812 1.2322 
0.36 18 1.0433 1.0848 1.1248 1.1629 
0.48 24 1.0326 1.0643 1.0950 1.1248 
0.60 30 1.0262 1.0517 1.0766 1.l010 
0.80 40 I 1.0197 1.0390 1.0580 1.0766 
1.00 50 1.0158 1.0313 1.0467 1.0618 

The computation of maximum grid current is important to design the cross section of the grid. 
This is more explained in Appendix 2. 

7. Calculation of Maximum Step and Mesh Voltage 

Computer algorithms for detemlining the grid resistance and the mesh and step voltage have been 
so far developed by EPRI, Dawalibi, Garrett, Meliopoulos, Grcev etc. These algorithms require 
considerable storage capacity and are very expensive. IEEE St.80 accepted relatively simplified 
equation to calculate step and mesh voltage in a complex grounding system. 
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7.1 Mesh and step voltage equations 

Let's consider that the grounding system consists of n parallel conductors spaced D apart, and of 
an undetermined number of cross connections. All grid wires are assumed to be of diameter d. 
The spacing of parallel conductors D, the diameter d as well as the dept h at which the conductors 
are buried are in meters. 

where 
Em - is the mesh voltage in V, 
p - is the average soil resistivity in Om, 
10 - is the maximum rms current flowing between grounding grid and earth in A, 
LM - is the total length of buried conductors, including cross connections, and (optionally) the 

combined of ground rods in m, 
K; - is the corrective factor for current irregularity, 
Km - is the mesh factor defined for n parallel conductors. 

The mesh factor Km: 

K =_1 [In[~+ (D+2h)2 
m 27r 16hd 8Dd h 1 K.'l [ 8 lJ 4d + ;,~ n 7r(2n-l) 

(27) 

(28) 

For grids with ground rods along the perimeter, or for grids with ground rods in the grid comers, 
as well as both along the perimeter and throughout the grid area 

K jj = 1 (29) 

For grids with no ground rods or grids with only a few ground rods, none located in the comers 
or in the perimeter 

1 
K jj =--2 

(2nF 

K, ~ ~ I + h • h, ~ 1m (grid reference depth) 
ho 

The corrective factor for current irregularity is: 
K j = O.644+0.148n 

(30) 

(31) 

(32) 

These equations are limited to square and rectangular grids with square meshes. In practice a 
large number of grounding grids have shapes different than square or rectangular. Therefore, this 
can be corrected in the following way. 

where 
2Le 

n =-
a L 

p 

nb = 1 , for square grids 

(33) 

(34) 
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nc = 1, for square and rectangular grids 

na 1, for square, rectangular and L-shaped grids. 

Otherwise 

n, [#]~ 
D n - m 

d- IL2+L2 
'\j.t y 

where 

Le is the total length of the conductor in the horizontal grid in m, 
Lp - is the peripheral length of the grid in m, 
A - is the area of the grid in m2

, 

Lx is the maximum length of the grid in the x-direction, 
4 - is the maximum length of the grid in the Y-direction, 
Dm is the maximum distance between any two points on the grid in m. 
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(35) 

(36) 

(37) 

While these changes to the equations did expand their use to include a variety of practical ground 
grid shapes, they did not include the use of ground rods. An attempt was made to expand this 
equation to include the use of ground rods. If Le represents the total grid conductor length, LR 
represents the total length of all ground rods, and Lr represents the average length of each ground 
rod, then for grids with ground rods in the comers, as well as along the perimeter and throughout 
the grid: 

E = pKmKlG 

m Ie +SS+1.22( ~I.t:L; )]r.. 
TIle value of the worst-case step voltage (in volts) is: 

where 
Es - is the step voltage in V, 

E =pKsKlG 
S L 

s 

p is the average soil resistivity in Om, 

(38) 

(39) 

Ls - is the total length of buried conductors, and optionally the total effective length of ground 
rods in m, 

K; - is the corrective factor for current irregularity, 
Ks - is the mesh factor defined for n parallel conductors. 
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Factor Ks is derived based on the geometry of a ground grid with no ground rods and its value is: 

K =~[_l +_I_+~(I-_1-J] (40) 
s 7r 2h D+h D 2n

-
2 

where n, d and h are defined above. 

Expanded formula for ground grid taking into account the ground rods is: 

E = pKsK/a 
s 0.75Lc + 0.85LR 

(41) 

8. Application of the method for design of a grounding grid 

This chapter shows the application of the equations, tables and graphs for designing a substation 
grounding system. The design data are as follows: 

• Fault duration fJ 
• Positive-sequence equivalent system impedance Zl 
• Zero-sequence equivalent system impedance Zo 
• Current division factor Sf 
• Line-to-line voltage at worst fault location 
• Soil resistivity p 
• Crushed rock resistivity ps 
• Thickness of crushed rock surfacing hs 
• Depth of grid burial h 
• Available grounding area A 
• Transformer impedance (Zl and Zo) 

(Z=9% at 15 MV A, 115/13 kV, Delta wye) 

= 0.5 s 
= 4 + jlO a (115 kV side) 
= 10 + j40 a (115 kV side) 
=0.6 
= 115 kV 
=400 
=2500 
= 0.102 m 
=0.5 m 
=63mx84m 
= 0.034 + j 1.1014 a (13 kV) 

Step 1: Field data. Although the substation grounding grid is to be located within a rectangle 
63m x 84 m, for the initial design it will be assumed a square 70m x 70m grid with no ground 
rods. An average soil resistivity of 400 am is assumed. 

Step 1: Conductor size. Ignoring the station resistance and fault arc resistance, the symmetrical 
ground fault current 11 R:i 310 is computed using the equation: 

3E 
~= I 0~ 

(~+~ +Ro)+ j(XJ +X2 +Xo) 
115000 

where EI = J3 V. According to the above given data, 310 = 3180A, and the XlR ratio is 

3.33. For the 13 kV bus fault the 115 kV must be transferred to the 13 kV side of the transformer. 
It should be noted that due to the delta-wye connection of the connection only the positive 
sequence of 115 kV fault impedance is transferred. Thus, 
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Zjl3kV = (E..)2 (4+ j1O) + 0.034 + jO.014=0.085+ }1.142 
115 

Z~3kV = 0.034+ }0.014 

31 = 3·13000/../3 6814A withXlR=16.2. 
o (20.085+0.034)+ j(2.1.142+1.OI4) 
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TIle 13 k V bus fault value is actually the fault current that part of it flows into the ground. Using 
Table I, for fault duration of O.5s, the decrement factor Df is approximately 1 so the rms 
asymmetrical fault current is 6814 A. This current magnitude should be used to determine the 
minimum diameter of the ground conductors. 
By making use of Table II, and assuming the use of a copper wire at an ambient temperature of 
40°C, it is possible to obtain the cross sectional area. For 0.5 s and a melting temperature of 1084 
°c for hard-drawn copper, the required cross-sectional area is: 

Akcmil = 1.K! . .[t; = 6.814· 7.06v'0.5 = 34.02 kcmil (43) 

Ifwe use that I kcmil=l mm2 x 1.974 than the area of the cross section A is 17.2 mm2
. 

Step 3: Touch and step criteria. 
For a 10 cm layer of crushed rock surfacing, with resistivity of 2500 Om, and for an earth 
resistivity of 400 Om, the reflection factor k is computed according to equation (11), k=-0.72. 
TIle reduction factor Cs calculated according to (11) is Cs=0.74. Having these parameters, 
equations (14) and (16) for a body weight of 70 kg result in Es12p,70 and Etauch,70 of 2686.6 V and 
838.2 V respectively. 

Step 4: Initial design. Assume a preliminary layout of 70 x 70m with equally spaced conductors, 
as shown in Figure 11, with spacing D=7 m, grid burial depth h=0.5 m and no ground rods. The 
total length of buried conductors LT is 2xl1x70 m=1540 m. 

it 

Figure 11. Square grid without ground rods 

Step 5: Determination of grid resistance. Using equation (19) for L=1540 m and A=4900 m2
, 

the resistance is 2.78 n. 
Step 6: Maximum grid current Ie;. The maximum grid current is determined according to (20) 
and (21). The 13 kV bus fault value of6814 A is greater than the 115 kV bus fault value of3180 
A. The wye-grounded 13 kV transformer winding is a "local source" of fault current and does not 
contribute to the GPR. Therefore the ma'Ximum current is based on 3180 A. 



22 

10 = Df Sf 310 = 1·0.6·3180 = 1908A 

Step 7: GPR. 
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GPR=laRg=1908·2.78=5304 V. This voltage exceeds the 838.2 touch voltage calculated in Step 
3. 
Step 8: Mesh voltage. Using equation (28), Km is computed: 

K - 1 [I [D2 ( D + 2h )2 h] Kji In [ 8 l] 
m - 2rc n 16hd + 8Dd 4d + Kh rc(2n-l) 

=_1 [In[ 7
2 

+(7+2.0.5)2 0.5]+ 0.57 In [ 8 l] 
2rc 16·0.5·0.01 8·7·0.01 4·0.01 1.225 rc(2.1l-1) 

=0.89 

where 

Ku =_1_, = 1 ,=0.57and K. = Jl+ h =~1+ 0.5 = 1.225 
(2nF (2.11)il ho I 

Factor Ki is computed according to (32): 
K; = 0.644+0.148n = 0.644+0.148·11 == 2.272 

where n=nanbncnd =11·1·1·1=11 

n == 2Le = 2·1540 11 
a Lp 280 

Finally the mesh voltage is computed according to (27); 

E = pKmKlo = 400·1908·0.89·2.272 ==1002.lV 
m LM 1540 

Step 9: The mesh voltage is higher than the tolerable touch voltage (that is 838.2 V) so the grid 
must be modified. The EPR! program for this example calculates grid resistance and touch 
voltage of2.67 .0 and 984.3 V respectively. 

To modify the grid, additional vertical rods can be added. An example is represented in Figure 
12. At the place where dots exist, vertical rods of length 7.5 m are used. Using the steps 1 
through step 9 again, the following results are computed: 
Rg=2.75 .0, GPR=5247 V and mesh voltage Em=747.4 V. Since the newly calculated mesh 
voltage is lower than the permissible step voltage 838.2 V, we can proceed to step 10. 

Step 10: To calculate the step voltage, equation (41) can be used, and the value of the step 
voltage is Es=548.9 V. This is much less then 2686.6 V as calculated in step 3. 
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! 

I 

I l l • 
Figure 12. Square grid with 207.5 m rods 

9. Conclusion 
In this work, a procedure according to revised IEEE Std. 80 has been done for a design of a 
substation grounding grid. One of the tasks that should be fulfilled is the safety of the persons 
who can be exposed to electric shock during a possible fault current near a substation. For the 
design of the substation, the critical touch and step voltage must be calculated. It must be checked 
whether or not these parameters are within the permissible range. Once a grounding system is 
designed, parameters that can influence to danger exposed potentials are: the specific resistivity 
of the ground that should be measured from time to time, and the equivalent resistance of the soil. 
Because of the influence of atmospheric conditions the specific resistivity of the grounding 
system can be changed, so the exact determination of the resistance of the grounding should be 
provided. 

Appendix A-determination of the fault current division factor 

Figure A shows a three-terminal network with one transmission line between the substation and 
each of the three energized temlinals. The three terminals and transmission lines are identical. 
Each transmission line has 100 sections, each 05 km in length. The various impedances for each 
line section, tower footing resistance, terminal resistance and grid resistance are: 

Zai = 0.I+j0.425 Q/section 
Zgi = 3.5 +jO.65 Q/section 
Zmi = O.025+jO.l9 Q/section 
Ri = 10.0 + jO Q/section 
RT/ = Rn = RTJ =3.0+jO Q/section 
Rg = 10.0 + jO Q/section 

where 

Zai = self impedance of faulted phase conductor/span 
Zgi = self impedance of overhead static wire or neutral/span 
Zmi = mutual impedance between phase and neutral conductor/span 
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Ri = impedance to remote earth of tower i 
RTJ = Rn = RT3 = tenninal ground resistances 
Rg = station ground resistance to remote earth 
The soil is assumed to be unifoIDl with resistivity of 1000 Om. 

120 
-kV 
J3 120 

-kV 
J3 

Figure A. Example System for Computation of Current Division Factor 8.t 

As shown in Figure A, a single-line-to ground fault has occurred in the substation from the phase 
conductor bus to the substation neutral. Using the so called Endrenyi's method, the equivalent 
impedance of the overhead static wire for each line (as seen from the fault point) is: 

Zu = 0.5Zgi + ~Z giR, 

= 0.5·3.56+")"-3."':'"'56-:-.1:-:'"0 =7.750. 
The equivalent impedance of the static wire network is 7.75/3=2.58 Q. 

The equivalent fault impedance is approximately: 

Zf = 100 (0.1+ j00425)+ (2.58)(2.5) 4.60+jI4.170. 
3 2.58+2.5 

TIle total fault current (310) is 

The current division factor Sfis: 

the current Ig is: 
Ig = Sf (310) = 236204A 

31 = 120000/../3 =465004 A 
o 4.6 + j14.17 

Sf = 2.58 = 0.508 
2.58+2.5 

(A.I) 

This result show good agreement with the results computed by other methods (Dawalibi, Garrett 
etc.) 

Appendix B - Conductor sizing factor 
IEEE st. 80 gives a few methods to design the grid depending on the developed temperature from 
the fault current. Here it will be mentioned only one to show how it can be incorporate in the 
design procedure of the grounding grid. 
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The cross section of the chosen conductor can be calculated as: 

(B.l) 
where 
AJxmiJ - is the area of conductor in kcmil, 
I - is the rms fault current in kA, 
Kf - is the constant that can be chosen from Table II depending on the limited conducting 

temperature T m, and using ambient temperature Ta. 

Table II Material constants 

Material Conductivity ('*' ) r .. eeOC) KI 

Copper, annealed soft·drawn 100.0 1083 7.00 

Copper, commercial hard·drawn 97.0 1084 7.06 

Copper, commercial hard·drawn 97.0 250 11.78 

Copper-clad steel wire 40.0 1084 10.45 

Copper-clad steel wire 30.0 1084 12.06 

Copper-clad steel rod 20.0 1084 14.64 

Aluminum Ee Grade 61.0 657 12.12 

Aluminum 5005 Alloy 53.5 652 12.41 

Aluminum 6201 Alloy 52.5 654 12.47 

Aluminum-clad steel wire 20.3 657 17.20 

Steel 1020 10.8 1510 15.95 

Stainless clad steel rod 9.8 1400 14.72 

Zinc-coated steel rod 8.6 419 28.96 

Slain less steel 304 2.4 1400 30.05 
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1. lnleiding 

In elektriciteitsvoorzieningssystemen komt een groot aantal verschillende 
beveiligingssystemen voor. Het bestuderen van alle voorkomende beveiligingssystemen kost 
zeer vee! tijd en is eigenlijk minder zinvol. Daarom worden aileen de meest voorkomende 
beveiligingssystemen behandeld. Deze systemen zijn toegepast in het laatste hoofdstuk dat de 
beveiliging van een heel net bespreekt. 

In een elektriciteitsnet kunnen kortsluitingen ontstaan. Deze kortsluitingen moeten binnen 
zekere tijd worden afgeschake\d. Gebeurt dat niet, dan zal er schade ontstaan. Afhankelijk 
van de plaats in het net, de aard en de duur van de kortsluiting kan deze schade zeer groot 
zUn. 

Het systeem dat de kortsluiting detecteert en uitschakelt, wordt het beveiligingssysteem 
genoemd. Hierbij moet het beveiligingssysteem zo weinig mogelijk uitschakelen. In een 
laagspanningsnet en in een distributiebet is dat niet altijd te realiseren, doordat deze netten 
meestal straalvormig zijn. Daarentegen zijn transportnetten vermaasd. Dat betekent dat een 
belastingspunt (bijvoorbeeld een onderstation) langs meerdere wegen worden gevoed. In 
principe is het net zo uitgelegd dat een verbinding kan uitvallen zonder dat de andere 
verbindingen wegen worden overbelast. Wanneer de verbinding (bovengrondse lijn, kabel of 
transformator) waarin de kortsluiting optreedt, binnen 100 a 200 ms wordt uitgeschakeld, 
blijft de hinder voor de gebruikers beperkt tot een kortdurende spanningsdip. 

Zonder kennis van beveiligingssystemen is het moeilijk een beveiligingssysteem nader te 
definieren. Daarom zullen in dit hoofdstuk het differentiaalbeveiliging en de distantiebeveili
ging in netten worden beschreven. Op het beveiligingssysteem van een generator zal niet 
worden ingegaan. 

Ook zal er ruim aandacht worden besteed aan digitale beveiligingen. Deze meten en verwer
ken momentane spannings en stroomwaarden, waar anders de effectieve waarden worden 
gebruikt. 
De globale werking en de toegepaste algoritmen worden toegelicht. 
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2. Smeltveiligheid 

Een smeltveiligheid onderbreekt een 
kortsluitstroom of een te grote continue 
stroom ten gevolge van overbelasting. De 
onderbreking wordt tot stand gebracht 
door het doorsmeiten van een verbinding 
in de smeItveiligheid. De smelttijd hangt 
af van de grootte van de stroom. In figuur 
2.1 zijn de smeltkarakteristieken van een 
16A en een 63A smeltveiligheid afge
beeld. 

Het doorsmeltproces is afhankeIijk van 
de grootte van de stroom. In figuur 2.2 is 
dit voor verschillende stroomsterkten 
uitgezet. 

De stroom ontwikkelt in een smeltvei
ligheid een hoeveelheid warmte. Indien 
de stroom kleiner dan de nominale 

smelttijd (s) 

1000 

100 

10 

0,1 

16 A 63A 

leff (A) 

Figuur 2.1 Voorbeeld van smeltkarakteristieken 

stroomsterkte van de smeltveiligheid is, wordt deze warmte afgevoerd naar de omgeving. Bij 
een te grote stroom wordt het grootste deel 
van de door de stroom toegevoerde energie 
gebruikt voor het doorsmelten van de smelt
draad. Dit doorsmelten duurt korter naarma
te de stroom groter is. 

In geval a van figuur 4.2.2. is de stroom 
iets groter dan de nominale stroom. De 
smeltdraad smelt dan pas na enige perioden 
van de stroom door. De maximaal optreden
de stroom is de amplitude van de stroom 
plus een eventueel optredende gelijkstroom
term. De smeltveiligheid beperkt deze maxi
maal optredende stroom niet. 

In geval b duurt het doorsmelten meer dan 
een kwart peri ode van de stroom. Ook dan 
beperkt de stroom niet de maximaal optre
dende stroom. 

(c) 

t 

~ 

Figuur 2.2. Het doorsmeltproces bi} verschil
lende stroomsterkten. 

In geval c is de kortsluitstroom zo groot dat de smeltveiligheid binnen een kwart periode van 
de stroom doorsmelt. NlI beperkt de smeltveiligheid de grootte van de optredende kortsluit
stroom. 

Indien het doorsmelten kort dllurt, mag de hoeveelheid warmte die naar de omgeving wordt 
afgevoerd, worden verwaarloosd. Dan zijn de gearceerde opperviakken van a, b en c ongeveer 
aan elkaar geIijk. De gearceerde opperviakken van de gevaUen a, b en c zijn niet precies aan 
eikaar geIijk, daar naast de warmte-afvoer ook elektro-magnetische krachten in de smeItvei
ligheid een rol spelen. Hierop zal niet verder worden ingegaan. 
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De keuze van een smeltveiligheid wordt gemaakt op grond van de volgende 4 grootheden: 

1. De nominale stroom 
2. De nominale spanning 
3. De smeltkarakteristiek 
4. De stroombegrenzingskarakteristiek. 

De stroombegrenzingskarakteris
tiek geeft de maximaal optredende 
momentane kortsluitstroom aIs 
functie van de effectieve waarde 
van de wisselstroomcomponent op 
het moment van inschakelen. Een 
voorbeeld van een stroombegren
zingskarakteristiek voor midden
spanningspatronen is afgebeeld in 
figuur 2.3. Langs de x-as is de 
effectieve waarde van de kortsluit
stroom uitgezet. Langs de y-as 
kan de maximaal optredende mo
mentane kortsIuitstroom worden 
afgelezen. De grootste optredende 
momentane kortsluitstroom is af
hankelijk van het moment van 
optreden van de kortsluiting en 
van de grootte van de effectieve 

100 

10 

1 

0,01 

(kA) 

0, 

"C 
'(j) 
.c 
.21 

63 A -(j) .2;. 

16 A CD E 
(f) 

leff (kA) 

waarde van de kortsluitstroom. Dit 
kan als voIgt duidelijk worden 
gemaakt. Onder verwaarlozing 
van de capaciteiten in het net, is 

Figuur 2.3 Enige stroombegrenzingskarakteristieken 

een kortsluiting te vergelijken met het inschakelen van een spoel met geringe inductiviteit en 
weerstand. Zie figuur 2.4. 

De spanningsbron wekt de sinusvormige spanning op: 

e = E·cos(U)·t-a) 

Hierin zijn E de amplitude en • "de momentane fase op het 
tijdstip t=0 van de wisselspanning. De stroom i is: 

I 
E --

i = -'{-cos(a+<p)'e • + cos(U)·t-a-<p)} 
Z 

waarin: 

4 

R 

Figuur 2.4. Het inschakelen 
van een spoel. 



z = J(U)'L)2 + R2 
U)'L 4> = arctan(-) 
R 

L 
't = 

R 

Uit deze uitdrukking voigt dat de stroom bestaat uit een gelijkstroomcomponent 

( - E 'cos(a +4> )'e -th ) en een wisselstroomcomponent ( E ·cos(U)·t-a -4» ). Voor een 
Z Z 

bepaalde spoel is de amplitude van de wisselstroomcomponent altijd dezelfde. Dat geldt 
echter niet voor de gelijkstroomcomponent. Deze is afhankelijk van • ~ of, het tijdstip van 
inschakelen. Daarmee is ook de grootst optredende momentane stroomwaarde afhankelijk van 
het begintijdstip. De grootst optredende momentane waarde van de stroom vindt plaats als 
• +. -= 0 of 180° 0°. Ais deze maximale momentane stroomwaarde!max wordt genoemd, is de 
amplitudefactor per definitie: 

I 
1( = max 

I 

Hierin is I de amplitude van de (stationaire) wisseistroomcomponent. Voor de amplitudefac
tor • -geldt: 

1 ~ K ~ 2 

In een laagspanningsnet is LlR ongeveer 0 seconden. 
De gelijkstroomterm speett dan geen rol. Dan is Imax 
gelijk aan de amplitude van de stroom, zodat· -=1. In 
een hoogspanningsnet is LlR>O,Ols. Bij deze LIR-waar
de is • "'70°. De maximale momentane stroomwaarde 
treedt dan op als • -ongeveer 90° is. Dan is Imax· !.I, 
zodat • -=2. In figuur 2.5 is het verloop van de spanning 
en stroom afgebeeld. 

Berder is uitgelegd dat een smeltveiligheid de maxi
maal optredende kortsluitstroom kan beperken. Dit is 
met behulp van de stroombegrenzingskarakteristiek te 
berekenen. 

Uit de stroombegrenzingskarakteristiek kan bijvoor 
beeld worden afgelezen dat bij een effectieve waarde 
van de wisselstroomcomponent van 1 kA voor een 
smeltpatroon van 16A de momentane kortsluitstroom bij 
een amplitudefactor • -=2 geen 2,8 kA zou zijn, maar 
door de smeltveiligheid wordt begrensd op 0,7 kA. 

Smeltveitigheden worden veel toegepast in laag- en 
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Figuur 2.5. Het verloop van de 
spanning en stroom bij een spoel. 

~25A 

ITn16A 
Figuur 2.6. De beveiliging van 
een huisinstallatie 



middenspanningsnetten. De reden is de prijs. Ais voorbeeld is in figuur 2.6 de beveiliging van 
een huisinstallatie gegeven. Een sluiting in een van de groepen wordt door de corresponderen
de 16A smeltveiligheid afgeschakeld. De stroomvoorziening van de andere groepen blijft in 
tact. AIleen de kortsluiting wordt afgeschakeld. Dit wordt de selectiviteit genoemd. Bij een 
sluiting in de verdee1kast smelt de 25A patroon door. De 25A patroon zal ook doorsmelten als 
bij een sluiting in een van de groepen de betreffende 16A om de een of andere reden niet 
onderbreekt. Dit wordt de "back-up"-beveiliging genoemd. 

Een andere configuratie is in figuur 
2.7 afgebeeld. In deze figuur is het 10kV T 3 
eenlijnschema getekend. Het net is 
driefasig. In iedere fase is een smeltvei-
ligheid aangebracht. Iedere getekende 
smeltveiligheid in figuur 2.7 represen-
teert drie smeltveiligheden. Aangeno-
men is dat het laagspanningsnet een O,4kV 2 
radiaalnet is. In een radiaalnet, ook weI 
stralennet genoemd, kan elk afname-
punt slechts via een weg vanuit het 
voedingspunt worden bereikt. Een der-
gelijk net kan "eenvoudig" (geen zij- Figuur 2. 7. De beveiliging van de voeding 
takken) ofvertakt van structuur zijn. van een laagspanningsnet 
De smeltveiligheden 1 beveiligen tegen 
kortsluitingen in de laagspanningska-
bels. Smeltveiligheden 2 (3 maal, voor 
iedere fase een) schake len een kortsluiting in het verdeelrek af en dienen als back-up voor de 
smeltveiligheden 1. Smeltveiligheden 3 schakelen een kortsluiting in de transformator af en 
dienen als back-up voor smeitveiligheden 2 en eventueel ook voor smeltveiligheden 1. De 
smeltveiligheden 2 worden niet altijd gernstalleerd. 

Hoewel laagspannings- en distributienetten vaak vermaasd zijn, worden zij bijna altijd 
radiaal bedreven, daar anders met smeltveiligheden de selectiviteit moeilijk is te verwezenlij
ken. Een vermaasd net kan als radiaalnet worden bedreven door bepaaJde netschakelaars te 
openen. 

Wanneer de kortsluitstroom wordt onderbroken op het moment dat de momentane stroom 
nul is, zal er in het net een relatief gering overgangs-
verschijnsel piaatsvinden. Een smeitveiligheid onder-
breekt tengevolge van warmte-ontwikkeling, die wordt 
geproduceerd door iZ.R. Zie figuur 2.8. Dit betekent dat tR 
bij grote kortsluitstromen de onderbreking tot stand 
komt op het moment dat de stroom een grote momenta
ne waarde heeft. Daardoor kunnen in het net grote 
overspanningen optreden. 

De meeste smeltveiligheden hebben bovendien nog 
het nadeel dat er een gebied is (van bepaalde 
stroomsterkten) waarin weliswaar de smeltgeleider 
smelt, maar waarin het bJussen van de lichtboog niet is 
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Figuur 2.8. De stroom-tijdinte
graa/ 



gewaarborgd. De duurdere, zogenaamde "full-range" patronen hebben dit nadeel niet. Zij 
onderbreken vanaf een minimale smeltstroom. waarbij de lichtboog zeker wordt geblust. 
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3. Maximaaistroomtijdbeveiliging 

Figuur 3.1 Een prim air maximaal stroom-tijd relais 

Nettransformatoren met een vermogen van 630 kVA en hoger worden vaak beveiligd met 
een vermogenschakelaar. In het verleden werd het uitschakelbevel voor deze schakelaar 
gegenereerd door een zogenaamd "primair relais" dat mechanisch direct was gekoppeld met 
de betreffende vermogenschakelaar. Zie figuur 3.1. Tegenwoordig past men alleen nog maar 
een "secundair" relitis in de vorm van een stroomtransformator met een 
maximaalstroomtijdrelais toe. Zie figuur 3.2. 

Het maximaalstroomtijdrelais wordt 
zodanig ingesteld dat het interne kort
sluitingen in de nettransformator direct 
uitschakelt en tevens kan dienen als 
back-up voor het onderliggende laag
spanningsnet. In netstations beheerd 
door een grootverbruiker die zelftoe
stemming heeft om de nettransformator 
te schake len, worden transformatoren 
met een klein vermogen ook wei bevei
ligd met de vermogenschakelaar. 

Kabel- en bovengrondse lijnverbinding
en worden vaak beveiligd met 
maximaalstroomtijdrelais. 

Het beveiligingssysteem van figuur 3.2 
meet de fasestromen met stroomtransfor-

uitschakel
commando 

CT: stroomtransformator 
R: It-relais 

VS: vermogenschakelaar 

Figuur 3.2 Maximaalstroomtijdbeveiliging met 
stroomtransformator 

matoren. Vroeger werd met relaisschakeling uit de fasestromen het uitschakelcommando 
gegenereerd. Daarom werd deze relaisschakeling een maximaalstroomtijdrelais genoemd. 
Tegenwoordig is de relaisschakeling vervangen door een ofmeerdere microprocessoren. Toch 
worden dit microprocessorsystemen nog een maximaalstroomtijdrelais genoemd. 

Bij de maximaalstroomtijdbeveiliging van figuur 3.2 kan onderscheid worden gemaakt 
tussen het primaire en het secundaire systeem. Het primaire systeem be staat uit de vermogen
schakelaar en de primaire wikkelingen van de stroomtransformatoren (drie fasen). Het 
secundaire systeem be staat uit de secundaire wikkelingen van de stroomtransformatoren, het 
maximaalstroomtijdrelais en het uitschakelmechanisme van de vermogenschakelaar. 
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De uitschakeltijd van een 
maximaalstroomtijdrelais kan 
onafhankelijk of afhankelijk van de 
stroom zijn. Deze reJais worden onaf
hankelijk maxilnaalstroomtijdrelais res
pectievelijk afhankelijk 
maximaalstroomtijdrelais genoemd. In 
figuur 3.3 is een voorbeeld van het 
afschakelgebied van een onafhankelijk 
maximaalstroomtijdrelais getekend, ter
wijl in figuur 3.4 dat van een afhankelijk 
maximaalstroomtijdrelais is getekend. 

Door een juiste keuze van de uitschakel-. 
tijd kan de uitschakeling selectiefworden 
gemaakt. Bij de staffeltijd van het maxi
maalstroomtijdrelais moet rekening wor
den gehouden met de eigen schakeltijd 
van de vermogenschakelaar. Bij het 
maximaaistroomtijdretais houdt men vaak 
een staffeltijd van 0,3 tot 0,5 s aan. 

-~ ..... ~-------

- ........ --------
_ .. ··n,v ::'! 

Figuur 3.3 Het afschakelgebied van een ona.f 
hankelijk maximaalstroomtijdrelais 

Figuur 3.4 He! afschakelgebiedvan een a.f 
hankelyk maximaal-stroomtijdrelais 
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4. Het Buchholzrelais 

Een groot aantal vermogentransforrnatoren zijn gemonteerd in een ijzeren bak. Vaak is deze 
bak gevuld met olie. Bij een defect in de transformator treedt meestal warrnte-ontwikkeling 
op. Dit leidt tot de vorming van gas. Op grond van deze verschijnselen ontwikkelde M. 
Buchholz in 1920 een gasrelais. Dit gasrelais wordt nog steeds toegepast en, naar het zich Iaat 
aanzien, zal ook in de toekomst 
toegepast worden. 

Figuur 4.1 geeft heel globaal de plaats van het 
gasrelais aan. Het gasrelais of Buchholzrelais 
was oorspronkelijk uitgevoerd met een vlotter 
9a) en een vaan (b). Zie figuur 4.2. Aan de vIot
ter en de vaan zijn kwikschakelaars gemon
teerd. In de gezonde toestand is het comparti
ment geheel gevuld met olie. De kwikschake
laars zijn open. Bij een niet-ernstige fout wordt 
een geringe stroom gas ontwikkeld. Een deel 
van dat gas verzamelt zich boven in het compar
timent van het Buchholzrelais. Daardoor daalt 
de olie in het compartiment. Zie figuur 4.3. De 
kwikschakelaar gekoppeld aan de vlotter, wordt 
ges)oten, hetgeen resulteert in cen aiarmsignaal. 

Bij een ernstiger fout ontstaat een grote gas
ontwikkeling. Deze grote gasontwikkeling 
veroorzaakt een oliestroom naar de dom. 
Hierdoor wordt de vaan naar rechts geduwd 
en sluit de bijbehorende kwikschakelaar. Dit 
wordt gezien als een uitschakelbeveL 

Het Buchholzrelais kan bij een interne fout 
trager werken dan een differentiaalrelaisd. 
Daarom wordt het Buchholzrelais in principe 
gezien als "back-up' van het differentiaalre
Iais. In de praktijk komt het voor dat het 
Buchholzrelais sneller een uitschakelbevel 
geeft dan het differentiaalrelais. 

Het Buchholzrelais kan ondermeer door de 
volgende oorzaken correct tot aanspreken wor
den gebracht: 
* wervelstromen, door bijvoorbeeld on

* 
* 

* 
* 

voldoende ge'isoleerde kernbouten 
defect in de isolatie van de windingen 
verminderde doorslagvastheid van de 
olie 
slechte verbindingen (bij belasting: 
temperatuurverhoging) 
olie-Iekkage 
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dom 

Iransformator 

Figuur 4.1. De plaats van het Buch
holzrelais 

Figuur 4.2 Het Buchholzrelais 

Figuur 4.3 Alarmconditie 



Misplaatst aanspreken kan het gevolg zijn van: 
* starten of stoppen van circulatie-pompen 
* bewegen van windingen bij doorgaande kortsluitstromen 
* nog aanwezig zijn van lucht in nieuwe oUe 
* gebreken aan het relais 

11 



5. Dif/erentiaalbeveiliging 

5. J Inleiding 

Een beveiliging dient selectiefte zijn, d.w.z. aIleen het gestoorde netdeel moet worden 
afgeschakeld. Een beveiliging welke goed aan deze eis voldoet is de differentiaalbeveiliging. 
Een differentiaalbeveiliging bepaalt per fase het verschil tussen de ingaande en uitgaande 
strom en (transformatoren en lijnen) of de som van aIle stromen die het te beveiligen object 
ingaan (railsystemen). De differentiaalbeveiliging berust op het principe dat de som van de 
stromen die een bepaald systeem (rail, transformator, kabel) ingaan, nul is, indien er binnen 
dat systeem geen storing is. Dit concept is in 1904 bedacht door Charles H. Merz en Bernard 
Price en is bekend onder de naam "Merz-Price principle". 

De algemene werking van een differentiaalbeveiliging wordt duidelijk gemaakt aan de hand 
van een differentiaalbeveiliging voor een railsysteem. 
De differentiaalbeveiliging wordt zeer vee 1 toegepast bij transformatoren. De stroommeting

en liggen dicht bij elkaar, zodat de communicatie tussen de uiteinden van de transformator 
weinig problemen opleveren. Wat bij de beveiliging van een transformatoren weI problemen 
geven zijn inrushstromen, verzadiging van de transformator, de overzetverhouding bij 
regelbare transformatoren en doorgaande kortsluitstromen bij een transformator met een 
geaard sterpunt. Op deze punten zal worden ingegaan. 
Anders dan bij een transformator is de communicatie tussen de uiteinden bij een lijn of kabel 

weI een probleem. Hiervoor zijn verschillende oplossingen bedacht. Achtereenvolgens zuBen 
een conventionele oplossing en moderne oplossingen met optische glasvezeltechnieken en 
microprocessoren kort worden behandeld. 

Een differentiaalbeveiliging is zeer selectief. Daarom is deze beveiliging vaak toegepast bij 
transformatoren en zal hij met behulp van moderne communicatie-technieken waarschijnlijk 
ook meer worden toegepast bij de beveiliging van lijnen. Toch moet ook een nadeel van de 
differentiaalbeveiliging worden genoemd. Doordat de beveiliging aIleen naar de te beveiligen 
zone kijkt, kan hij niet fungeren als reserve-beveiliging zoals bijvoorbeeld de distantie
beveiliging. Aan het aspect van reserve-beveiliging zal verder geen aandacht worden 
geschonken. 

12 



5.2 Railbeveiliging 

De differentiaalbeveiliging berust op het principe dat de som van de stromen die een bepaald 
systeem (rail, transformator, kabel) ingaan , nul is, indien er binnen dat systeem geen storing 
is. Figuur 5.1 toont een differentiaalbeveiliging van een rail. Deze beveiliging werkt zeer 
goed voor een sluiting binnen het beveiligde gebied. 

Op een kortsiuiting buiten het beveiligde gebied mag het differentiaalrelais geen uitschakel
bevel geven. Het kan echter gebeuren dat de 
kortluitstroom geheel of gedeeltelijk door het 
railsysteem loopt. In die situatie hebben de 
stroomtransformatoren, die primair grote stro
men voeren, relatief grote overzetfouten. 
Daardoor is de gemeten -- roe> O. Om te VOOf
komen dat het relais toch een uitschakeibevel 
genereert, is er een drempelwaarde ingebouwd. 
Bij heel grote doorgaande stromen kan het 
voorkomen dat·· ,.,.. D. Het differentiaalrelais 
geeft dan een uitschakelbevel en aIle vermo
genschakelaars van het railsysteem worden 
geopend. Bij de meeste onderstations wordt 
dan een deel van het net spanningsloos. Een 
dergelijke onterechte uitschakeling is uiteraard Figuur 5.1 Differentiaalbeveiliging 
niet gewenst. Daarom wordt soms afgezien van 
een differentiaalbeveiliging voor een railsys-
teem. 

5.3 Het principe van de difftrentiaalbeveiliging bij een Jijn. 

I v 

1;1 l uitschakelbevel 

OWD 
--ws 

v I 
't' Til 

Een differentiaalrelais kan ook worden toege
past voor de beveiIiging van een verbinding. 
Figuur 5.2 toont een eenfase differentiaalbevei
liging uitgerust met relais. Het principe zal 
worden toegelicht aan de hand van een elktro
mechanisch differentiaalrelais. Het relais heeft 
twee wikkelingen. Door wikkeling WD gaat de 
verschilstroom, terwijl wikkeling WS de som 
stroom voert. In de gezonde toestand is de 
stroom door WD klein en de stroom door WS 
groot. Het relais geeft dan geen uitschakelbe-
vel. Bij een sluiting in de verbinding is de ver- Figuur 5.2 Een eenfase differentiaalbeveili-
schilstroom groot en de somstroom klein. Het ging 
relais spreekt aan en geeft een uitschakelbevel. 
Bij een grote doorgaande kortsluitstroom kan er door de grote overzetfouten in de stroom
transformatoren een relatief grote stroom door WD gaan, maar in dit geval is ook de 
somstroom groot, waardoor het relais niet aanspreekt. Met behulp van de wikkelingen kan een 
gewenste uitschakelkarakteristiek worden verkregen. In figuur 5.3 is een dergelijke karakte
ristiek afgebeeld. ·ld2·"iS een effectieve waarde van de verschilstroom. ·!1+1-"is een maat 
voor de doorgaande stroom. 
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Vroeger en voor een klein deel nog steeds, voerden elektromechanische relais de berekening
en en vergelijkingen uit. Om deze reden noemde men het apparaat dat het uitschakelbevel 
genereert, een differentiaalrelais. Heden voert een microprocessor de reken- en vergelijkings
bewerkingen uit. Toch wordt een dergelijk apparaat nog vaak een beveiligingsrelais genoemd. 
Een elektromechanisch relais bezit een zekere traagheid, waardoor dit relais met enige 
vertraging reageert op de effectieve waarde van de verschil- en somstroom. In zekere zin is 
dat een voordeel, daar op grond van de momentane waarden het differentiaaIrelais een 
uitschakelbevel kan geven bij een sluiting buiten het beveiligde gebied. 

Gedurende de eerste ms na het begin van de sluiting treden er overgangsverschijnselen op. 
Daardoor is er een momentane verschilstroom ondanks het feit dat de sluiting niet in het 
beveiligde gebied is gesitueerd. Bovendien draagt ook de looptijd van de informatie-signalen 
tussen de beide uiteinden van de verbinding bij tot een momentane verschilstroom in het 
differentiaalrelais. 

Een voordeel van een differentiaalrelais is dat het een fout binnen de te beveiligen zone heel 
nauwkeurig kan detecteren. Een nadee] is het communicatie-systeem tussen de twee uiteinden 
van de verbinding. lnde praktijk blijkt dit communicatie-systeem kwetsbaar te zijn. Daardoor 
kunnen er onterechte uitschakelcommando's worden gegenereerd. 
Een tweede nadeel is dat een differentiaalrelais niet buiten de zone kan "kijken". Dit betekent 
dat een differentiaalrelais niet a[s back-up voor een ander beveiJigingssysteem kan dienen bij 
storingen buiten de beveiligde zone. 
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5.4 Transformatordifferentiaalbeveiliging 

5.4.1 Het principe 

Een differentiaalbeveiliging wordt heel vaak toegepast bij een vermogentransformator. In 
deze cursus wordt slechts de vermogentransformator met twee wikkelingen per fase behan
deld. Hier moet rekening worden gehouden met de volgende 5 punten: 
1. De complexe overzetverhouding van de vermogentransformator 
2. De verzadiging van de stroomtransformatoren 
3. De verzadiging van de vermogentransformator 
4. De inrushstroom 
5. Het effect van de sterpuntsaarding van de vermogentransformator op een eenfase sluiting 
buiten de vermogentransformator 
Deze punten zullen aan de orde komen. 

Figuur 5.4 toont het schema van de beveili
ging van een YyO transformator. De sterpunten 
zijn niet geaard. In deze figuur zijn, voor de 
eenvoud, aileen de verschilwikkelingen gete
kend. In wezen komt deze schake ling overeen 
met die van figuur 5.1. 

Bij de schakeling van de stroomtransformato
ren moet worden gelet op: 
* de overzetverhouding van de stroomtransfor
matoren 
* de fase van de secundaire stromen. 

Figuur 5.4 De differentiaalbeveiliging by 
Bij een transformator met de schakeling y.. een niet geaarde YY-schakeling 

worden de stroomtransformatoren aan de ster-
zijde in • 'geschakeld en die aan de driehoekzijde in ster. 

De verzadiging van de stroomtransformatoren bij grote doorgaande kortsluitstromen kunnen 
ook hier tot een onterecht uitschakelbevelleiden.Door toepassing van een houdwikkeling 
wordt een uitschakelbevel in deze situatie onderdrukt. Dit principe is in paragraaf2.3 
behandeld. . 
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5.4.2 Verzadiging en inrushstromen bi} vermogentransformatoren 

Bij relatiefhoge netspanningen kan de vermogentransformator zelfin verzadiging komen. 
De magnetiseringsstroom is dan groot, hetgeen tot uiting komt in een grote verschilstroom. 
Bij weinig belaste transformatoren kan dit tot een uitschakelbevelleiden. In deze toestand is 
het aandeel 3e en 5e harmonische componenten in de strom en relatief groot. Met een 
banddoorlaatfilter worden deze hogere harmonischen gemeten. Het uitschakelbevel wordt 
geblokkeerd als het aandeel aan hogere harmonischen. uitgedrukt in procenten van de 
grondharmonische, groter is dan een ingestelde waarde. 

Inrushstromen kunnen optreden bij het in
schakelen van de transformator. Dit 
verschijnsel wordt toegeIicht aan de hand van 
het inschakelen van een spod met een ijzeren 
kern. Zie figuur 5.5. 
De weerstand van de spoel wordt verwaar
loosd. Dan voIgt het verloop van de flux • "Uit: 

u(t) :: d4>(t) 
dt 

In het Laplace-domein is dit: 
U(s) :: 8-4>(S) - 4>r 

Hierin is • ;de flux op het moment van inscha
kelen. Dan is: 

+ 

U 

Figuur 5.5. Een spoel die wordt ingescha
keld 

Indiendespanningsbron de volgende spanning opwekt: 

u(t) :: u·sin(w·t+a) 

en op het tijdstip t=0 de spoel wordt ingeschakeld, is: 

U'w' cosa U' sina- s 

S • (S2+W2) s· (s2+W2) 

Terugtransformeren naar het tijddomein levert 
voor t· 8 

U :: -' ( 1 - cos (w·t + a)) . 
w 

De flux is dus afhankelijk van het tijdstip van 
inschakelen en van de flux op dit tijdstip (re
manente flux). Een ongunstige situatie treedt 
op als • -=0 en • ;zo groot mogelijk is. In figuur 
5.6 zijn de magnetiseringskromme en het ver
loop van de spanning, flux en stroom getekend. 
Oit deze figuur blijkt dat de momentane waar
de van de stroom grote waarden kan aannemen. 
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Figuur 5.6. Magnetiseringscurve 
verloop van u, • fm i. 
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door de weerstand van de spoe! neemt de amplitude van de inrushstroom als functie van de 
tijd af. 
Indien bij een transformator de weerstand en de ijzerverliezen zeer gering zijn, kan de 
inrushstroom minuten duren. 

De grootte van de inrushstroom hangt ook af van het toegepaste kemmateriaal. Appendix 
"inrushstroom" geeft hierover enige informatie. 

Modeme vermogenstransformatoren hebben onder normale bedrijfsomstandigheden geringe 
verliezen. Maar onder abnormale bedrijfsomstandigheden kunne grote momentane strom en 
optreden. De beveiligingsrelais moeten uiteraard op de juiste wijze op deze abnormale 
bedrijfstoestanden reageren. Voor het ontwikkelen van het beveiligingsalgorithme in het 
digitale deffemtiaalrelais moet bekend zjjn welke verschijnselen onder welke condieties 
optreden. Een van deze verschijnselen treed op in reeds ingeschakelde vermogenstransforma
toren, indien een vermogenstransformator onbelast wordt ingeschakeld. In deze transformator 
kan dan een inrushstroom vloeien. Deze inrushstroom kan in de reeds ingeschakelde transfor
matoren ook een soort inrushstroom veroorzaken. Deze "nrushstroom" wordt "sympathetic 
inrushstroom" genoemd. In de appendix "inrushstroom"wordt op dit verschijnsel dieper 
ingegaan. 
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6. Distantierelais 

Een relais dat de plaats waar de sIuiting optreedt, kan bepalen, is het differentiaalrelais. Bij 
kabels en lijnen heeft het differentiaalrelais het nadeel dat een kostbaar en relatiefkwetsbaar 
communicatie-systeem nodig is. De kwetsbaarheid komt tot uiting in het aantal onterechte 
u itschakelbevelen. 

Een relais dat geen communicatie
systeem nodig heeft en toch enigszins 
kan detecteren in welk net component 
de sIuiting optreedt, is het distantie-
relais. Het distantie-relais meet de af-
stand van de meetplaats tot de fout. In 
figuur 6.1 is een deel van een net, uit
gerust met distantie-relais, getekend. 
Het relais B-rechts meet bij een fout in 
Iijn BC de afstand XI. Deze afstand is 
kleiner dan de lengte van verbinding 

A B D 

.. 
o : distantierelais BC. Het relais geeft daarom een uit

schakelbevel. Bij een fout in verbin
ding CD meet het relais de afstand X2• 

Dat is groter dan de lengte van verbin
ding BC. Daarom geeft het relais in 

Figuur 6.1 Een netdeel uitgerust met distantie
relais 

eerste instantie geen uitschakelbevel. Indien 
de fout in verbinding CD niet door de 
vermogenschakelaars van verbinding CD 
wordt afgeschakeld, blijft het relais B-rechts 
de afstand X2 meten. Het relais weet dan dat 
in verbinding CD een sluiting optreedt, die 
niet wordt afgeschakeld. Na enige tienden 
seconden geeft relais CD als noch een uit
schakelbevel. De vermogenschakelaar be
horende bij B-rechts wordt dan geopend. 
Hiermee is bereikt dat de sluiting in verb in
ding CD niet meer vanuit knooppunt B 
wordt gevoed. Op deze wijze werkt het 
distantie-relais B-rechts als back-up voor de 

B i -+ 

u 

Figuur 6.2 Een eenfase verbinding 

c 

verbinding CD. Bij een siuiting in verbinding AB meet relais B-rechts de afstand X3• De 
gemeten waarde X3 heeft echter een negatiefteken. Daardoor weet het relais dat de sluiting 
zich in verbinding AB bevindt. Nu wordt dezelfde procedure gevoIgd als bij een fout in 
verbinding CD. 

Het distantie-relais bepaalt de afstand tot een eventuele kortsluiting door uit de spanning en 
de stroom, de langsimpedantie 2x tussen de meetplaats en de plaats van de kortsluiting te 
berekenen. Indien de lengte van de gehele verbinding I en de impedantie 21 zijn, ligt de 

kortsluiting op 1 Zxl.l van de meetplaats. Helaas is 21 niet precies bekend. Bovendien varieert 
IZ,I 
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z, door verschillende oorzaken. Een oorzaak is 
de invloed van parallelle circuits. Een ander oor
zaak is het samenklappen van de bundelgeleiders 
bij grote kortsluitstromen. Verder zijn de meet
transformatoren behept met overzet- en hoekfou 
ten. Met name de stroomtransformatoren kunnen 
bij grote kortsluitstromen tengevolge van de 
verzadiging van de ijzeren kernen, een overzet
fout van 5% geven. Dit betekent dat het 
distantie-relais de foutplaats niet nauwkeurig 
bepaalt. Teneinde te voorkomen dat relais B

vertragingstijd 

rechts bij een sluiting even voorbij relais C-links Figuur 6.3 De vertragingstijden van het 
een uitschakelbevel geeft, is relais B-rechts zoda- distantie-relais 
nig ingesteld dat het een uitschakelbevel geeft 
voor sluitingen tot 85% van de verbinding BC. De eerste volgtrap is weer ingesteld op 85% 
van BD, enzovoorts. In figuur 6.3 zijn de vertragingstijden weergegeven. 

De berekening van de afstand 

Een differentiaalrelais vergelijkt de ingaande stroom met de uitgaande stroom van het 
beveiligde gebied. Voor deze foutdetectie maakt het type fout (een-, twee- of drie-fasen fout) 
weinig uit. Bij een distantie-relais maakt dit wei veel uit. Een distantie-relais wordt veel 
toegepast bij het beveiligen van een verbinding. Een probleem hierbij is dat de 
langsimpedantie-matrix niet symmetrisch is. Ten aanzien van beveiligingsrelais wordt de 
langsimpedantiematrix bijna altijd symmetrisch verondersteld. In de praktijk blijkt de 
langsimpedantie-matrix slechts in geringe mate asymmetrisch te zijn, zodat deze veronderstel
ling dicht bij de werkelijkheid zit. 
Indien de langsimpedantie-matrix synunetrisch is kan de verbinding elektrisch worden 
voorgesteld door de drie ontkoppelde componentnetwerken. Deze representatie ligt ten 
grondslag aan de werking van de elektro-mechanische distantie-relais. Deze relais bestaan uit 
relaisschakelingen. Deze schakelingen kunnen niet op de momentane spanningen en stromen 
reageren, maar verwerken in feite op de spannings- en stroomfasoren. Dit in tegenstelling tot 
de modeme digitale distantie-relais. 
In deze paragraaf is het algoritme van de elektro-mechanische distantie-relais nader uitge
werkt. 

Voor het berekenen van de optredende stro-
men en spanningen bij een bepaald type fout 
is het handig het netwerk te transformeren 
naar symmetrische componenten en daarna de 
componentstromen en -spanningen weer terug 
te transformeren. In de praktijk zijn echter 
niet de componentgrootheden beschikbaar, 
maar; de fase-spanningen en de fase-stromen. 

M 

Met. deze grootheden bepaalt h~~ distan~ie- Fi uur 6.4. Een verbinding in een netwerk. 
relaIs de plaats van een kortslUltmg. Dlt zal g 
nader worden toegelicht aan de hand van figuur 6.4. 
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Hierin is een driefasenverbinding in een net gete-
kend. Voor de verbinding is het net voorgesteld 
door twee spanningsbromen met een inwendige 
impedantie. Op de plaats M worden de fase-spa
mingen en stromen gemeten. Op de plaats F 
vindt een kortsluiting plaats. Het distantie-relais 
moet de afstand tussen de meetplaats M en de 
foutplaats F bepalen. Hierbij dient onderscheid 
te worden gemaakt tussen een een-, twee- of drie
fasen fout.. In het elektro-mechanische distantie
relais zit een schakeling die het type fout detec
teerd. In figuur 6.5 is dit schematisch weergege
yen. 
In de normale bedrijfstoestand bevindt het oude 
elektro-mechanische distantierelais zich in rust. 
Wanneer er een kortsluiting optreedt neemt een 
ofmeerdere fase stromen toe en Figuur 6.5. Schematische opbouw van 
fasespanningen af. De aanspreek-elementen de- een elektromechanisch distantie-relais 
tecteren dit. Het relais weet nu dat er iets aan de 
hand is. Vervolgens bepaalt de keuzeschakeling het type fout. Nu bepaalt de meetschakeling 
de afstand tot de fout. Op de principes van de aanspreek-elementen en de keuzeschakeling 
zal niet verder worden ingegaan. 
De meetschakeling is gebaseerd op de symmetrische component netwerken. Ais we de 
driefasen-fout uitwerken, krijgen we onderstaande formule. Zie ook fig 6.6 Hierin is ZII de 
impedantie per km lengte. 

Driefasen-fout 
Voor de driefasen-fout geldt: 

Va = I·ZII·/a + V f 

Hierin is I~ll de normale impedantie tus
sen de meetplaats en de foutplaats. Ur de 
spanning op de foutplaats. Eenzelfde uit
drukking kan worden opgeschreven voor de 
fase b. Aftrekking van be ide uitdrukkingen 
levert: 

Ua = I· ZI1 ·fa + Uf 

Ub = I·Zll·fb + Uf 

01 ~ ~ ~t---
~-----~~----..I 
~ __ _ 1 _ ___ _ 1'0' -~..J 
I 1

101 
I 

Figuur 6.6 Schema van foutplaats en impe
dantie 

x 

R 

Met deze uitdrukking is het mogelijk I~Zll' en daarmee de 

Figuur 6.7. Het afschakeldi
agram van een EM-distan
tierelais. 
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afstand tot de foutplaats te bepalen. 

Het distantie-relais geeft een afschakelcommando als de gemeten I~ZIl' kleiner dan lverbin_ 
ding-f;ll, is. In figuur 6.7 is het afschakeldiagram weergegeven. 
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7. Begrippen en definities 

In de vorige paragrafen is een aantal beveiligingssystemen behandeld. In deze beschrij
vingen is min of meer verondersteld dat de relais juiste uitschakelbevelen genereren. In de 
praktijk blijkt dit niet altijd het geval te zijn. Door onnauwkeurigheden in de overzetver
houdingen van de meettransformatoren, gewijzigde netparameters of onjuiste instellingen 
van de relais, kan het voorkomen dat een relais een fout in zijn gebied niet "ziet". Het 
gestoorde netdeel wordt dan niet afgeschakeld. Ook kan het omgekeerde kan voorkomen. 
In een naburig netdeel treedt een storing op. Door een van de bovengenoemde oorzaken 
concludeert het relais dat de storing in zijn netdeel plaats vindt. Het relais geeft dan een 
uitschakelbevel en ten onrechte wordt zijn netdeel uitgeschakeld. Teneinde weigerende 
werking of onterechte werking nader te kunnen specificeren is een aantal begrippen 
ingevoerd. Deze paragraaf behandelt de meest voorkomende begrippen. 

Bij een beveiligingssysteem wordt onderscheid gemaakt tussen het primaire en het 
secundaire systeem. Het primaire systeem bestaat uit de vermogenschakelaar en de 
hoogspanningswikkelingen van de meettranformatoren. Het secundaire systeem bestaat uit 
de laagspanningswikkelingen van de meettransformatoren, het beveiligingsrelais, het 
eventuele communicatie-systeem en een voedingssysteem. Dit voedingssysteem verzorgt de 
voedingsspanning voor het relais, het communicatie-systeem en de bedieningsschakeling 
van de vermogenschakelaar. De voeding is een gelijkstroomvoeding. Aan deze gelijk
stroomvoeding worden hoge eisen gesteld, daar deze ook goed moet kunnen functioneren 
tijdens storingssituaties. 

Centraal bij de beveiliging staat de eis dat het beveiligingssysteem aIleen het hoognodige 
moet afschakelen. Dit betekent dat vermeden moet worden dat ten onrechte een component 
of een netdeel wordt afgeschakeld. Dit kan worden veroorzaakt door transiente verschijnse
len in het primaire systeem en door storingen in het secundaire systeem van het beveili
gingssysteem. 

Een niet-juiste werking van beveiligingssystemen in middenspannings- en hoogspannings
netten kan zeer ernstige gevolgen hebben. Tot heden is daarom steeds de eis gesteld dat een 
beveiligingssysteem zo veel mogelijk autonoom moet functioneren. Dit betekent dat een 
beveiligingssysteem geheel op zichzelf staat. Onder druk van de automatisering wordt thans 
onderzocht ofhet mogelijk is de beveiligingssystemen te integreren in de bewakings- en 
besturingssystemen. 

Achtereenvolgens zullen nu enige begrippen worden behandeld. 

Selectiviteit: Er mag niet meer worden afgeschakeld dan het getroffen gebied. 

Gevoeligheid: Een beveiligingsrelais moet onderscheid kunnen maken tussen 
een (tijdelijke) overbelasting of een verder gelegen kortsluiting en een fout in het te beveili
gen gebied. In bepaalde omstandigheden is het verschil tussen de gezonde en de gestoorde 
toestand heel weinig. 

Snelheid: Een kortsluiting moet voldoende snel worden afgeschakeld. Door uitbreiding 
van het opgestelde produktie-verinogen en verzwaring van het net nemen de kortsluitvermo
gens toe. Proeven hebben aangetoond dat kortsluitstromen die pas na 0,7 s worden afgescha-
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keld, tot emstige beschadigingen aan isolatoren en armaturen kunnen Ieiden. 

Reserve-beveiliging: Het is zo belangrijk dat een kortsluiting wordt afgeschakeld,dat bij 
wei gering van de betreffende beveiligingsinrichting een andere beveiligingsinrichting de taak 
ovemeemt. Een voorbeeld bij de beveiliging van een transformator is het Buchholzrelais. dit 
relais geeft een afschakelbevel als het difIerentiaalrelais weigert. 
ten aanzien van de reserve-beveiliging zijn de volgende mogelijkheden te onderscheiden: 
a. Relay-back-up; andere relais commanderen dezelfde vermogenschakelaar indien het 

hoofdrelais weigert 
b. Breaker-back-up; de vermogenschakelaar krijgt wei een uitschakelbevel, maar onder

breekt niet. In dat geval wordt het uitschakelbevel naar geschikte dichtstbijzijnde 
schakelaars gestuurd 

c. Remote-back-up; een dichtstbijzijnde beveiligingsinrichting treedt in werking 

Zekerheid: Zekerheid is de kans dat een beveiligingssysteem niet weigeren 
zal om te werken. 

Veiligheid: Veiligheid is de kans dat een beveiligingssysteem niet incorrect 
zal werken. 

Opmerking: Een grotere zekerheid kan worden verkregen door de relais gevoeliger in te 
stellen. Maar dat leidt tot meer onterechte afschakelingen, m.a.w. de veiligheid is dan 
afgenomen. 
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Appendix 

Inrush-stroom 

Om een indruk te geven van de grootte van de inrushstroom zijn enige verhoudingen in de 
onderstaande tabel samengevat. 

kernmateriaal Qiekwaarde inschakelstroom 
piekwaarde nominale stroom 

koudgewalst blik 4,5 9,0 

warmgewalst blik 2,5 2,5 

De hogere harmonischen in procenten van de grondharmonische van een inrushstroom zijn in 
de onderstaande tabel gegeven. 

DC I 2e I 3e I 4e I 5e I 6e I 7e 

55% I 63% I 27% I 5% I 4% I 3% I 2% 

Evenals bij verzadiging tengevolge van overspanning kan ook hier het uitschakelbevel 
worden geblokkeerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het feit dat de inrush current een 
groot aandeel 2e harmonische bevat. Met een banddoorlaatfilter wordt deze bepaald. 

Een wellicht fraaiere oplossing is het vermijden van grote inrush currents. Dit kan worden 
bewerkstelligd door de transformator via een weerstand in stappen onder spanning te brengen. 

Naast "inrush currents" komen ook "sym
pathetic inrush currents" voor. Dit zijn stro
men die in reeds ingeschakelde vermogen
transformatoren kunnen optreden, als op de 
voedende rail een onbelaste vermogentrans
formator wordt geschakeld. 

In de eigenbedrijfsinstallatie van de 
Roca3-centrale te Rotterdam zijn proeven 
gedaan om het bestaan van deze stromen 
aan te tonen. Figuur 8.1 toont dat deel van 
het eigenbedrijfnet dat belangrijk is voor de 
proeven. Transformator T2 was reeds in 
bedrijf. Transformator T3 werd op de 
IO,5kV-rail geschakeld. 
Daar het optreden van de sympathetic inrush 

current athangt van de inrush current in trans
formator T3 en deze weer athangt van het 
tijdstip van inschakelen, zijn de proeven eni
ge malen herhaald. Figuur 8.2 toont een re
gistratie van de fasestromen in transformator 

Fi . 
~...!~--~ . -~-·r--r--,r·-"--·r-r~' ---1----/ --r--~r-Y-"l 
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tor T2 



T2, waarin de sympathetic inrush currents duidelijk zijn te zien. Helaas zijn geen corresponde
rende stroommetingen van transformator T3 beschikbaar. 
Ter verduidelijking is in figuur 8.3 een simu- r···········,···········,············!···········y· ... ·· •.... , ... 

latie met het equivalente eenfase circuit afge
beeld. Evenals de inrush current is ook de 
asymmetrische sympathetic inrush current het 
gevolg van de magnetische verzadiging van de 
kern van de transformator. De inrush current is 
maximaal na het inschakelen van de trans for- _ ua,tot:1oo o~ • .1<11\0 

_&.[31_100 ao "'cUv 
~" •• dc-t.r"-U •• O a .... cuv 

mat~r en neemt vervolgens af. Daarentegen is Figuur 8.3. He! verloop van de stromen in 
de sympathetic inrush current eerst nul en de Jase R gedurende de eerste 400m s. 
neemt langzaam in de tijd toe tot een maximale 
waarde om vervolgens weer af te nemen tot 
nul. 

Simulaties tonen aan dat de grootte van de sympathetic inrush current afbangt van de weer
stand in het voedende circuit. In de praktijk treedt geen sympathetic inrush current op als deze 
weerstand nul is. 

In de literatuur is de suggestie geopperd dat de gelijkspanningscomponent van de spanning 
over de weerstand RI van het voedende circuit de sympathetic inrush current veroorzaakt. Een 
gevoeJigheidsanalyse met zowel het lineaire als het niet-lineaire model bevestigen deze 
uitspraak. De suggestie kan enigszins worden onderbouwd door te stell en dat de sympathetic 
inrush-stroom het gevolg is van de verzadiging, die rechtstreeks samenhangt met de magneti
sche inductie B in het ijzer van de transformator. De magnetische flux • "is recht evenredig 
met B. Voor· egeldt: 

d1V =v-R .j = 
dt 2 2 

di2 
e-R 'i -L '--R 'i 

1 1 1 dt Z 2 

Integreren levert: 
t t 

tV = f e'dt-L}'it - f(RI'i} +Rz'iz)'dt + 'l' 0 

Q 0 

t 

De term f e'dt levert geen gelijkstroomcomponent op. De term L1.i1 heeft een kleine 
o 

gelijkstroomtenn door de gelijkstroomcomponent in il . Deze component neemt met de tijd at: 
t 

De term - f(R}'i} + Rz'i2)'dt is in figuur 4.4.4.7 als een stippellijn afgebeeld. Vit de 
o 

simulatie blijkt dat deze term monotoon stijgt. Tot ongeveer Is neemt de sympathetic inrush
stroom i2 evenredig met deze gelijkstroomterm toe. Daarna blijft de sympathetic inrush
stroom eerst constant om tenslotte afte nemen. De gelijkstroomterm blijft echter toenemen. 
Hiervoor is nog geen verklaring gevonden. 
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Toepassing van microprocessoren bi} differentiaalrelais 

Een elektromechanische differentiaal-relais bezit een zekere traagheid, waardoor dit relais 
met enige vertraging reageert op de effectieve waarden van de verschil- en somstroom. In 
zekere zin is dat een voordeel, daar op grond van de momentane waarden het differentiaalre
lais een onterecht uitschakelbevel kan geven bij een sluiting buiten het beveiligde gebied. 

Gedurende de eerste ms na het begin van de sluiting treden er overgangsverschijnselen op. 
Verder zijn de strom en II en 1 door de capacitaire laadstromen in de verbinding niet aan 
elkaar gelijk. Daardoor is er een momentane verschilstroom ondanks het feit dat de sluiting 
niet in het beveiligde gebied is gesitueerd.In figuur 5.3 is dit in rekening gebracht door de 
uitschakellijn niet bij nul te laten beginnen. 

Aan beide zijden van de verbinding zijn identieke differentiaalbeveiligingen geplaatst. Deze 
differentiaalbeveiligingen bemonsteren de bijbehorende fasestromen. Voor het berekenen van 
de onderlinge faseverschillen is het nodig dat het bemonsteren synchroon gebeurt. Synchroni
satie is te verkrijgen met GPSystemen. 

In figuur 8.4. is de opbouw van een digitaal relais schematisch weergegeven. 

De sample and hold amplifier 
bestaat uit een halfgeleiderschake
laar, die op discrete tijdstippen 
gedurende een heel korte tijd een 
condensator oplaadt tot de mo
mentane waarde van het ingangs
signaal. Bij een digitaaal differen
tiaalrelais zijn de ingangssignaten 
spanningen die overeenkomen met 
de fasestromen. 

AIle halfgeleiderschakelaars zijn 
steeds op dezelfde tijdstippen ge
sloten. Na het sluiten van de half
geleiderschakellaars verbindt een 
ana loge multiplexer de uitgangen 
van de sample and hold amplifiers Figuur 8.4. De schematische opbouw van een digitaal 
achtereenvolgend met de ingang relais 
van een analoog-digitaal-omzet-
ter(ADC). Na de ADC zijn aIle stromen in digitate vorm beschikbaar vaar de processor. 
Deze berekent aan de hand van de berekende som- en verschilstromen of een uitschakelbevel 
moet worden gegeven .. 

Een grootheid die moet worden ingesteld is de bemonsteringsfrequentie f". 
Stet dat de stromen sinusvormig zijn met een frequentie van 50 Hz. Zie figuur 8.5. 

lndien /... ook gelijk is aan 50 Hz, bemonsteren de sample and hold amplifiers de sinussen 
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steeds bij gelijke fase-hoeken. De 
uitgangssignalen van de sample and 
hold amplifiers zijn dan constant.Het 
relais concludeert daaruit dat de stro 
men gelijkstromen zijn. Dit is natuur 
lijk niet de bedoeling. Een sinusvor* 

mig signaal u = V.sin(m.1 + a) is 

1 
7. 

1 
... _._ .. __ .. _·_·---1 

gekarakteriseerd door V , • -en • ! 
Een processor is in staat deze groot
heden te berekenen met drie mon* 
sters binnen een periode van het si* 
nusvormig ingangssignaal. In figuur 
3.2.3.4 is dit getekend. Dit betekent: 

1 1 Figuur 8.5. De minimale waarde van de bemonste-
2 < of Is > 2 f ringsfrequentie fs• . Is f J. l!ierbij is ~ de .frequentie van het te bemonsteren 
Dit is het theorema van Shannon. smusvormlg slgnaal. 

Bij kortsluitingen in een net ontstaan overgangsverschijnselen, waarin hoge frequenties 
voorkomen. Afhankelijk van het net kunnen deze frequenties tot enkele Mhz groot zijn. De 
ADC die in digitale relais worden toegepast, kunnen slechts enkele tienduizenden monsters 
per seconde omzetten in een digitaal signaal. Daarom worden de netstromen via een laagdoor
laatfilter aan de sample and hold amplifiers toegevoerd. Meestal zijn deze filters eenvoudige 
RC-netwerken. Deze hebben een eerste orde laagdoorlaatkarakteristiek. 

De aldus verkregen digitale waarden zijn de momentane waarden van de fasestromen. Deze 
digitale waarden bevatten naast de grondharmonische ook dc-offset en hogere harmonischen. 

De beveiliging vergelijkt de grondharmonischen van de overeenkomstige fasestromen aan 
de uiteinden van de verbinding. Daarvoor moeten de grondharmonischen uit de digitale 
signalen worden gefilterd (de andere componenten moeten worden geelimineerd). Dit kan op 
een elegante manier gebeuren door de amplituden en de argumenten van de grondharmoni
schen met behulp van een toestandsschatter te bepaten. 
De grondharmonische van een stroom i kan worden weergegeven door: 

i == I·sin(w·f + 6) 
:::: I·sin(6}cos(W·f) + I·cos(6}sin(w·t) 
== Ic·COS(W·f) + Is'sin(W-f) 

Hiermee is de complexe stroom 
1=1 +J1 - c s 

Ie en Is worden bepaald met 
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i = I >cos( wt) + I ·sin((i)·t ) 
I cIs 1 

met 
N : Het aantal monsters per 50Hz periode 
• -= 2.· ~= 2.· !SO rad/s 
h:= lIfs met t::bemonsteringsfrequentie 
ik : Momentane stroomwaarde op ke bemonsteringstijdstip geleden. 
tl: Het laatste bemonsteringstijdstip. 

tl is een willekeurig gekozen tijdstip. Door voor iedere set meetwaarden aan tl de waarde nul 
toe te kennen, worden de meetwaarden in de bovenstaande vergeJijkingen met con stante 
coefficienten vermenigvuldigd. Op deze manier zijn N vergelijkingen met de twee onbeken-
den I, en I, verkregen. In ma:ri:v:~ fijn deze vergelijkingen: 

De matrix A is een niet-vierkante matrix, zodat uit deze matrixvergelijking de stromen Ie en Is 
niet zondermeer zijn te berekenen. Een vierkante matrix wordt verkregen door de matrixver
gelijking voor te vermenigvuldigen met AT' hetgeen leidt tot: 

AT., = AT·A· ~:l 
AT.A IS een vierkante, niet-singuliere matrix, zodat Ie en Is zijn te berekenen met: 

Ie 
= (AT'Arl·A T.; = B'; 

Is 
Doordat het stelsel vergeIijkingen lineair is, is deze berekeningsmethode in feite een toe
standsschatter gebaseerd op het minimaliseren van de kwadraten van het verschil tussen de 
meetwaarden en de momentane strom en volgens de betrekking min! • bij'(iiberekend-Lgemeteni)2. 
Op deze wijze wordt de complexe stroom l=Ic+j.Is berekend. Door deze over en weer over 

te zende kan in ieder relais de complexe verschil- en somstroom worden berekend. Hierbij 
moet weI rekening worden gehouden met de overdrachtstijd tussen de stations A en B. Daar 
deze bekend zijn, figt vast welke vertraging in een beveiliging voor de eigen Ie en Is waarden 
moet worden ingebouwd teneinde de juiste complexe stromen met elkaar te kunnen vergelij
ken. 
De differentiaal- en biasstromen van een fase zijn dan: 

Idif = IlA + lBI 

I = L{II I + II I} 
bias 2 -A -B 

Een criterium voor een afschakelcommando is: 
Idif> k1'Ibias + lsi 

Dit criterium houdt geen rekening met grote doorgaande kortsluitstromen. Een criterium dat 
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weI doet is: 
Idif> k1'Ibias + lsI 

Idi/ > k£Ibias -(k2 -k1)'Is2 

Een set mogelijke insteIwaarden is: 
lsI = 0,2 pu 

a/s Ibias <Is2 

+ Is] a/s Ibias~Is2 

Is2 = 2,0 pu 
kt = 0,3 pu 
k2 = 1,0 pu 
In figuur8.6 is dit afschakelcriterium grafisch 
weergegeven. 

Rest nog de keuze van t: en N. Een geschikte 
waarde van fs is 600H z. Bij N=12 is de 
frequentie-karakteristiek zoais in figuur 8.7 is 
afgebeeid. Dit beveiligingssysteem heeft 
minstens 20ms nodig voor het bepalen van de 
complexe stroom. Deze tijd kan worden ver
kort door minder bemonsteringen te nemen. 

ldif 

Is1 
'----r-;:-________ ... Iblas 

82 

Figuur 8.6. Het afschakelcriterium. 

Figuur 8.8 toont de frequentie-karakteristiek bij N=lO en dezeIfde bemonsteringsfrequentie. 
Vit een vergelijking van de figuren 8.7 en 8.83 voIgt dat bij N=12 geen dc-component wordt 
doorgeiaten, terwiji bij N=10 een eventuele dc-component verzwakt wordt doorgelaten. 
Hierdoor is bij N=lO de nauwkeurigheid minder dan bij N=12 . 
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./.--...I---L--l--L....¥.--'--l--L-ll--~----:::-'oo ' :I.oo.l--~--~----~-,~ 
,~ . ~~ 
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Figuur 8.7. Frequentiekarakteris
tiek van filter voor grondharmoni
sche stromen. 

.....,.VIllllOUlNTI ...... OO 

... ~"AftIOIf'tt ••• l1000 
"' .. 10 

Figuur 8.8. Frequentie-karakteris
tiek van een sneller filter 

Een voordeel van een differentiaalrelais is dat het een fout binnen de te beveiligen zone heel 
nauwkeurig kan detecteren. 
Een nadeel is het communicatie-systeem tussen de twee uiteinden van de verbinding. In de 
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praktijk blijkt dit communicatie-systeem kwetsbaar te zijn. Daardoor kunnen er onterechte 
uitschakelcommando's worden gegenereerd. 

Een tweede nadeel is dat een differentiaalrelais niet buiten de zone kan "kijken". Dit 
betekent dat een differentiaalrelais niet als back-up voor een ander beveiligingssysteem kan 
dienen bij storingen buiten de beveiligde zone. 
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Protection in Power Electronics 

Sjoerd de Haan 

PATOcursus 
Beveiliging van Elektriciteitsnetten 

April 8, 2004 

Electrical Power Processing 

Contents 

• What is power electronics? 
- Applications 
- Principle of operation 
- Features of Power electronics 
- Categories 

• Device failure and device protection 

• Grid-converter interaction after faults 

• Examples 

Electrical Power Processing 
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What is power electronics? 

power 

electronic 
converter 

PE conversion: adaptation of the electrical characteristics of the 
source to the characteristics of the load 

HVDC 

Electrical Power Processing 

Applications of power electronics 



Categories of application of PE 
(from viewpoint of power systems) 

• Power Electronic as part of the power system 
Examples: HVDC, Static Var Compensator (SVC), etc 

• (Dispersed) generators connected to grid via PE 
Examples: wind farm, photovoltaic system, fuel cell, etc. 

• Load connected to the grid via Power Electronics 
Not considered here 

Electrical Power Processing 

Principle of operation of PE 
a) Dissipative voltage stabilization 

+ + 
Uz 

b) Non-dissipate voltage stabilization 

111 

s 
+ 

PE = Electric Conversion by repeated switching 

Electrical Power Processing 

-t 
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Features of power electronics 
• Power Electronics is based on repeated switching 
• Semiconductors are applied as switches (thyristor, GTO, IGCT, IGBT) 

-+ low heat capacity 
(thermal time constant at chip level: < 0.1 s) -+ limited j2 t 
(typical i2 t=S·106 for 4kA@4.SkV IGCT 
typical j2 t==O.06·lD6 for 2kA@3.3kV IGBT) 

• Modern converters (IGBT based) can react to a control signal in one 
switching cycle (typical response time < 1 ms). 

• Thyristor based converters have longer response times (typical > 
Sms) but relatively high j2 t values 

Conclusion: 
Protection has to be obtained from fast response, not from overload 

capability 

Electrical Power Processing 

IGBT's 

Electrical Power Processing 



Contents 

• What is power electronics? 

• Device failure and device protection 
- failure modes 
- protection 

• Grid-converter interaction after faults 

• Examples 

Electrical Power Processing 

Failure of power electronics 

• Semiconductors are the most sensitive components 

• Basic causes of failure of power electronics 
- overcurrent (leads to overtemperature and destruction) 
- overvoltage (leads to electric breakdown of chip) 
(overvoltages of l!ls at device terminals can be destructive) 

• State of semiconductor after a failure: 
- overcurrent of thyristor -+ short circuit 
- overvoltage of thyristor -+ ... -+ short circuit 
- overcurrent of press pack IGBT -+ short circuit 
- overvoltage of IGBT -+overcurrent -+ ... 

Electrical Power Processing 
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Protection of power electronics 

• Protection against overvoltages: 
- voltage overrating of components with about 100% to have 
ample margin for transients 
- by capacitors or transient suppressors that absorb the short and 
fast spikes 

• Protection against overcurrents: 
- fast acting control that turns off the semiconductor switches (or 
reduces the duty ratio of the switches) 
- fuses and switchgear cannot protect semiconductors 
- fuses and switchgear are applied to avoid secondary damage 
- fuses and switch gear can hardly be applied in DC links 

Electrical Power Processing 

Contents 

• What is power electronics? 

• Device failure and device protection 

• Grid-converter interaction 
- after a fault in the grid 
- after a fault in PE converter 

• Examples 

Electrical Power Processing 



Aspects of grid-converter interaction 
after fa u Its 

• Preventing secondary damage after a fault 
• Preventing disturbance to the grid 
• Fault clearance 

~n PE Z : loads 
Cony. . 

, ~ I 

Electrical Power Processing 

Behaviour syn. generator after grid fault 

v 

Electrical Power Processing 

• Current follows from inherent 
properties of generator 

• Large initial current triggers 
protective device to clear fault 

• Normal operation is resumed after 
clearance of the fault 

7 



v 

Behaviour of converter after grid fault 

converter current is limited by control 

Electrical Power Processing 

Behaviour of converter after grid fault 

• Current is limited by control 
• No secondary damage 
• No additional short-circuit current, but ... 
• Protective devices are not triggered ! Short-circuit current that is 

needed for triggering the protective device should be supplied 
from a different source 

• System may stay connected to the grid and may continue 
supplying current during and after the fault 

• System applies for: 
- wind turbines with full-size converter 
- photovoltaic systems 
- energy storage devices (fuel celis, batteries, flywheels, ... ) 
- HVDC-light 

Electrical Power Processing 



Today's practice concerning grid support 
of Dispersed Generators (DG) 

• LV and MV grid: 

Disconnection is prescribed in case of 
voltage (>10%) or frequency 
deviations. 

v __ 

.......... 
00, 

This is not an inherent property of DG's! 

• HV grid: 

Large windfarms (",100MW) should stay 
connected for at least 0.3 s at grid 
faults 

(requirement of amongst other Eon 
Netz) 

Electrical Power Processing 

Wind turbine with DFIG after a grid dip 
Grid voltage 

v 
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Electrical Power Processing 

Rotor currents (id,iq) 
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Behaviour after fault in converter 

• If semiconductor switches are damaged: probably a 
large current will flow which has to be cleared by fuses 
or switch gear 

• If fault is detected by control system and switches are 
still OK, the converter can probably be shut down or 
disconnected 

• In other cases the fault may lead to zero currents or 
high currents; in the last case fuses or switch gear will 
disconnect the system 

Electrical Power Processing 

Contents 

• What is power electronics? 

• Device failure and device protection 

• Grid-converter interaction 

• Examples 
- (fault) isolation 
- HVDe 
- hybrid switch 
- solid state transfer switch 

Electrical Power Processing 



Power and Fault isolation 

Grid 1 Grid 2 

• Power exchange between grid 1 and grid 2 is controllable 
• Grid 1 is not affected by fault in grid 2 

Electrical Power Processing 

Example: HVDe system 

• 'Control and Protection' block acts on switch gear and thyristors 
• Moderate overcurrents are handled by control system by adapting 

the firing angle of the thyristors ~ continued operation 
• Severe overcurrents are handled by switchgear ~ system 

disconnection 

Electrical Power Processing 
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Example: Solid-State transfer switch 

• 'Seamless' transfer from one 
feeder to another 

Electrical Power Processing 

~ 3; us if'AC, ,J(IUVA F_ 
c;,;.~ HfgiI F~)':&;Ji4sr
~1Jm$.n(~36"W!li4(J~h:t 

1tl"dJ 

Other grid specific applications 

• HVDC (High Voltage DC) 
• SVC (Static Var Compensator) 
• ~tatCom (Static Compensator) 
• DVR (Dynamic Voltage Restorer) 
• SSTS (Solid State Transfer Switch) 
• UPFC (Unified Power Flow Controller) 
• Interfacing with Dispersed Generators 

Electrical Power Processing 
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Summary 

• Power electronics does not have a large overload 
capability 

• Power electronics provides protection by fast control 
• Power electronics can prevent fault currents to 

increase to large values 
• Power electronics cannot provide short circuit currents 

that are required for fault clearance 
• Power electronics can 'isolate' faults and can 'decouple' 

subsystems 

Electrical Power Processing 
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Critical Clearing Time 
Critical Clearing Angle 

Power System Stability 

G,C,Paap 
Delft University of Technology 

Power Systems Laboratory 

Power System Stability 
Ability to remain in opemting equilibrium 

Equilibrium between opposing forces 

• Stability studies 
*Evaluation of disturbances on 

electromechanical behavior of the power 
system 
• Maintaining synchronism 

• Maintaining acceptable voltage levels 
• Sufficient reactive power 

PA T021J04.GCP 2 
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Power System Stability 

• Small-signal stability (steady-state stability) 
• Small disturbances 
• Linearization of system equations 
• Eigenvalue analysis 

• Transient stability 
• Large disturbances 
• Extended models of components 
• Includes excitation and govemor control 
• Direct methods and iterative step-by-step 

procedures 
*Special case: first swing stability 

PAT02004-<lCP 3 

Power System Stability 

• Assumptions for usual stability calculations 
• Only synchronous frequency currents and voltages in network 

• No harmonics and dc-currents 
• Generated voltage is machine-speed independent 

• Consequences 
• Network is described by algebraic equations (phasors) 
• Load-flow equations for description of network 
• Less damping in the system 
• Solution is conservative 

PA T02004-<lCP 4 
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Swing equation 

generator 

Swing equation 

Inertia constant 

Power System Stability 
Rotor Dynamics 

Power System Stability 
Rotor Dynamics 

() and {J) in electrical radians 

Equations are in per unit referring to S(base) of the single machine 
PAT02004.(lCP 6 
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Conclusion 

Power System Stability 
Two Non Coherent Machines 

• Stability of a machine is a relative property : 31 - 32 

• In spite of a general reference frame the relative angles between 
machines are important for stable operation 

• Essentials of stability can be studied on two-machine problems 
• One machine with finite inertia swinging with respect to an infinite bus 
• Two machines with finite inertia swinging with respect to each other 

• The description ofP em (model) is essential for the stability study 

Power System Stability 
The Power~angle Equation 

PA T02OO4-<lCP 7 

Electrical conditions change before mechanical control systems react: Pm"" constant 

c:::> P em determines the changes in rotor speed 

Generator model 

-1. 

~~:' Ov, 
Voltage behind the transient 
reactance E' g is constant and does 
not depend on speed changes 

For network calculations the load-flow equations I = YU are used 

PAT02004-0CP & 
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E' 1 

Power System Stability 
The Power-angle Equation 

Transmission 
network E' 2 

I=YU 
" N' 

Sk =It+,jQI< = YkL(YkJiy.;:f; 
" ""'1"" 

For 2-bus system 

with 
8 = 31-32 

11: 
1=912 - 2 

~,=IEa2 GII+IE;IIE~UYI1Icos(~,-31-Il!i)~ • 

Qi"._IE;11 
BII + ~B;IIE;IIYI2Isin(31 -31 ..:glll 

P\=;IE',r GllflE;IIE~nY'llsin(8-1) 
Qf,"?"'IE;ll~i:flE;IIE;II~1IcOs(6~Y) 

Power System Stability 
The Power-angle Equation 

PAT02Q64.()Cp 9 

Power-angle Equation ~=p~+p ..... sin(8~y)=P~ Armature losses neglected 

No losses in the network p ... =(l~.'t"'Q ,40 P_ =PDi..;sin(8) 
X is the transfer reactance 

P_ =IE;HE~I'X betweenEI ' andEz' _ ..... 
t2,--_____ -, 

I .. /' 
I.. / r.. I 

:1 "",' 
,. '$ ; 

'\ 
\ 
,\ 

1.$ a 2.S , 15 

PA TOlQ64.()Cp 10 
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Power System Stability 
Example l6.3 

~4j ~ 
X~.2 H'----Il ~ 

P=l O.4j 
- pu V=lpu 

Vt=lpu 

p ... =IV,IIVlsin (a) 
, ,x 

O.l+OAI2=O.3pu ~ P ... =l==~~~ sin (a) ..... «~~~$ria 

VI =eia:==O.954+O.3j' 1= V,-y =-'-O.046}0.3j = 10154' 
jX" O.lj +. J E;=V,+jX~I=O.923+0;5j 

X ... ==O.5pu 

Power-angle equation 

p..;= jEJ~VISin(5) = 2.lsin(5) 

, [-3.333j 0 3.333J,· "J 
Yim = 0 -7.5j 2.Sj, ' 

3.333j 2.5j -lO.833j 

P...,.= IE;IIE~HYl%1 = O.SOSpu 

p .... ==O.80Ssin(3) 

Acceleration 

.... _-

o " 1 U 2 U ! U 

~.4964rad 

1E'[=l.05 

- PA~ 11 

Example 16.4 
1 3 2 admittances 

H=5 rv-3.333j -2.5j ~ ~ 
1.05pu 5j 5j co lpu 

5=0.4964 
~ __ -L _____ ~ __ ~ 

Elimination of node 3 by Kron Reduction 

y~ =[ 1;6;j~~~:;ij] 

..... 
PAT02004.(lC1> 12 
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Power System Sta ility 
O.4j Example 16.5 impedances 

$Y
l ~2 ____ ~ 

H-5 O.3j OAj ~ 
1.0Spu n QO Ipu 

5=0.4964 Lf 
~ ____ -L ____ --~--~ 

O.2j V 1 - pu 

r~.:.,.rE;JIE~lIY'ltsino= l.5QO.ino 
, ~ " -, " /Y-'" -A""' 

1- initiation of short circuit 
2- acceleration of rotor 
3- fault cleared 

Power System Stability 
Synchronizing Power Coefficient 

Are both solutions stable operation points? 

~s~ume o=8~ +A~andP_ ... p...., +AP~ 

In power-angle equation for two-machine system: 

Pcpo+AP .... =P~i(l(50+~)=p~(s~~*+COSOOshi~js~40i~~ 
·~~.tAP em==·P~sinao +(p-t~lIiJ~*& 

Slope of the power-angle curve at (\0 

Synchronizing power coefficient 
PAT02004-QCP 14 
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_ ..... 

o 0.11: 1 U , l5 S .... 

.1.0 = Kef" -+ cx? + A = 0 

Power System Stability 
Synchronizing Power Coefficient 

2H dl('A~} ............ . ....•.•..•.•. 
-~+(p_cos()t!}ao=O co.ch .... 

u Synchronizing power coefficient Sp:: P~cQs8o 

General solution 

.1.&= Kl"11 -ftl{ze"21 --
A(Sp) >.0 -+0; =±j.[A ;:::: ±jCOn -4;Un.d

atn
ged oscin~~()n 

~(S,).< 0 -+ <X == ±r-A -+ull~~.t~e~~~Jlentiall~!.~~4e 
In operation point Sp>O rotor oscillates (in practice damped) 
In point ??? Sp<O rotor accelerates infinitely (unstable point) 

-
PATOZOO4-OCP IS 

Power System Stability 
Example 16.6 _ ..... Machine is operating at &=0.4964 rad and subjected .. .. to a temporary small disturbance. Determine the roto 

~ ration J)OiQt,......, oscillation, when H=5. 
'\ I ,,/ "\.. I Sp ;::::~",,",cosOo :: 2Jcos(O.4964t L84J)~ 
1\./ \ Pm 
[ , 
.,11 \ . 
Ii \ fift ~2Ox ....... . ........... . . COa :: ... -U. ::H ... 1.8465=8~3433radls 
• .. 1 .. , u • .. 2H ··10 ... .. . ............ -

.~ ..... 

ml> iSPI:()porti9nalwithE f. ::--!!..;::::1.33Hz 
21t 

In power systems the frequencies of oscillations are in the order of I Hz. 
In practice they are quickly damped by the prime mover, the system loads 
and the machine itself. 

PATOZOO4-GCP 16 
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Power System Stability 
About Solving Swing Equations 

• Non-linear system of differential and algebraic 
equations 

• Literal-form solutions are difficult to find 
• Numerical methods 
• However, there are direct methods 

• Lyapunov's second method 
~ Equa~ar .. criterion 

Power System Stability 
Equal-area Criterion 

Pem =0, . 
acceleration of rotor with Pm =constant d

2

a = ~ p. 
de2H .. 

During fault: d3 = "J~P'd.·.t.= .. m~.p. lilt.· ... 
dt ,..o2H Rl\zr" 

and 

t=t) short circuit cleared q P em > Pm 

Rotor slows down to synchronous speed, 
slows down further on and accelerates again. 

c:::::> Rotor oscillation 

PAT02OO4-ClCP 17 

PAT02OO4-<lCP 18 
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Power System Stability 
Equal-area Criterion 

qual-area criterion is applicable ror one machine swinging with respect to an infinite b 

'" h--,...r----1 

I ... h-----,L~---1 
Ii: 

Critical clearing angle 

Positive accelerating energy 

kea AI=~lPlRdS=Pm (Scr--an) 
&,i .. 

Negative accelerating energy 

a_"';n:...;°o·· 

P~=Pm .. ·sii1oo 

PAT02004-GCP 19 

Power System Stability 
Critical Clearing Angle / Time 

Critical clearing angle 

With the relation 

Critical clearing time 

From example 16.3 

Pm =1.0 

P"", =P""",sin5=2.lOsin5 

00 =0.496rad 

PAT02004.(JCP 20 
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Power System Stability 
Critical Clearing Angle 

Power curves calculated in examples: ---So far: qualitative calculations 
With these data we can only calculate ()ct" : 

AI=A2 

The smaller rl' the greater the disturbance 
rl=O: no electrical power, only kinetic energy 

In order of increasing severity: 
1. Single line-to-ground fault 
2. Line-to·line fault 
3. Double line-to-ground fault 
4. Three-phase fault 

Power System Stability 
Critical Clearing Angle 

r---------------------~ 
__ em. 

2.5 -----

Critical clearing time? 
-+ 3(t) 

p~fault· :p~!I~f~~Isin8 
d!lringfault:ljr*~6,:,p.8sin6 
post~fault;r1";"'~jna"'l;5sig~. 

From example 16.3: 30 =0.496 
'; .«~3:E).·. 

'3+x = 1t -siD ....•••... ;1 ...... ;, ..... '., ... : ............. •. · •. i ...• · .. ... ~ , :12P• 

PATOZoo«lCP 21 

PA T02OO4-OCP 22 
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Multi-machine Stability Studies 
Classical Representation 1-------

• 2 machines: equal-area criterion 
• > 2 machines: classical representation 
• Assumptions classical representation 

• Mechanical input constant 
• Damping power neglected 
• Constant transient voltage behind constant transient reactance 
• All loads are considered as shunt impedances determined from the 

pre-fault condition 

• Depending on the software more or less assumptions are 
necessary 

Power System Stability 
Factors Affecting Transient Stability 1-------

• Two factors 
• Angular swing and critical clearing time 

• Factors that decrease stability 
• Inertia constant 

• Small H, large swing (high rated generating units) 
• Transient reactance 

• Larger Xd', Pmax smaller (high rated generating units) 

• Controls may increase stability 
• Excitation 
• Turbine valve control 
• Single-pole operation of circuit breakers 
• Faster fault clearing times 

PA'fO:IOO4.OCP 23 

PAT02004-GCP 24 
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6 De gevolgen van de netcode voor de beveiliging 

Hieronder voIgt een overzicht van relevante artikelen uit de netcode en de systeemcode, op 
het gebied van beveiliging, veiligheid, aarding en schakelen. Deze twee codes behoren tot de 
groep technische voorwaarden ais bedoeld in artikel 31, lid 1, sub a van de Elektriciteitswet 
1998 die door de Dte worden vastgesteld. Het betreft de status van 1 maart 2004. De 
volledige inhoud van de codes is te downloaden van de site www.dte.nl. 

6.1 Netcode 

De volgende artikelen zijn relevant: 

Uil 2.1 Voorwaarden voor aile aangeslotenen: 

2.1.4 
2.1.4.1 

2.1.4.2 

2.1.43 

De beveiliging 
De beveiliging van elektrische installaties en onderdelen daarvan is selectieften 
opzichte van de beveiliging die de netbeheerder in de aansluiting van de elektrische 
installatie of in het voedende net toepast. 
Bij de dimensionering van de elektrische installatie wordt rekening gehouden met 
de door de netbeheerder toe te passen beveiliging. 
De netbeheerder informeert de aangeslotene en overlegt met hem voor zover van 
toepassing bij eerste aansluiting en bij latere wijzigingen van het net omtrent: 
a. de beveiligingsfilosofie; 
b. de minimum en maximum waarde van het kortsluitvermogen tijdens de normale 
bedrij fstoestand; 
c. de wijze van sterpuntsbehandeling; 
d. de isolatiecoordinatie; 
e. de netconfiguratie; 
f. de bedrijfsvoering. 
Voor zover de bovengenoemde gegevens nodig zijn voor de bedrijfsvoering van de 
aangeslotene worden deze in het aansluitcontract vastgelegd. Zowel de aangeslotene 
ais de netbeheerder kunnen het vastgelegde maximale kortsluitvermogen slechts in 
overleg met elkaar aanpassen. 

Uit 2.2 Aanvullende voorwaarden voor op laagspanningsnetten aangeslotenen: 

2.2.1 
2.2.1.1 

2.2.1.2 

2.2.1.3 

De aansluiting 
Voor de toepassing van de in 2.2.1.2 bedoelde voorschriften of be paling en geldt dat 
de netbeheerder zal aangeven ofhet laagspanningsnet van de netbeheerder al dan 
niet is aangelegd volgens een systeem waarbij voldoende is verzekerd, dat de nul 
onder normale omstandigheden ongeveer aardpotentiaal houdt. 
De netbeheerder bepaalt ofhet net, of een gedeelte ervan, in aanmerking komt als 
TN-stelsel te worden gebruikt ten behoeve van de aardingsvoorziening van 
elektrische installaties en welke aanvullende voorwaarden daartoe op de aansluiting 
van toepassing zijn. 
Het gebruik van objecten van de netbeheerder ais aardingsvoorziening voor 
elektrische installaties of gedeelten daarvan is niet toegestaan, tenzij anders met de 
netbeheerder is overeengekomen. 
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2.2.1.4 

2.2.1.5 

2.2.1.6 

2.2.1.7 

2.2.1.8 

2.2.1.9 

2.2.3 
2.2.3.1 

2.2.4 
2.2.4.2 

Aansluitingen waar naar het oordeeI van de netbeheerder geen grotere gelijktijdige 
schijnbare belasting dan 5,5 kVA, dan weI een met de netbeheerder in individuele 
gevallen overeengekomen hogere waarde, kan worden verwacht, worden als 
eenfase-aansluiting uitgevoerd, tenzij de aan te sluiten elektrische installatie 
verbruikende toestellen of motor en bevat die ingevolge het bepaalde in 2.2.1.7, 
2.2.1.8 en 2.2.1.9 op drie fasen moeten worden aangesloten, dan weI de 
netbeheerder om vergelijkbare technische redenen een driefasen-aansluiting 
verlangt. 
Aansluitingen waar naar het oordeel van de netbeheerder een grotere gelijktijdige 
schijnbare belasting dan 5,5 kVA, dan we1 een met de netbeheerder in individuele 
gevallen overeengekomen hogere waarde, kan worden verwacht, worden, 
behoudens ontheffing van de netbeheerder, als driefasen-aansluiting uitgevoerd. 
Daarbij zorgt de aangeslotene voor een zo veel mogelijk gelijke verdeling van de 
belasting over de drie fasen. 
Voor de bepaling van de gelijktijdige schijnbare belasting op een aansluiting wordt 
het schijnbare vermogen per aansluitpunt gesteld op de werkelijke waarde of, indien 
deze niet bekend is, op een minimum van 50 V A per lichtpunt en 200 VA per 
contactdoos. Een meervoudige contactdoos wordt als een contactdoos aangemerkt. 
Bij de bepaling van de gelijktijdige schijnbare belasting wordt rekening gehouden 
met de te verwachten gelijktijdigheidfactor. 
Machines met een nominaal vermogen groter dan 2 kW, dan weI een met de 
netbeheerder in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde, zijn in de 
regel op drie fasen aangesloten. 
Vermogenselektronische omzetters met een nominaal vermogen groter dan 5 kW, 
dan weI een met de netbeheerder in individuele gevallen overeengekomen hogere 
waarde, zijn in de regel op drie fasen aangesloten. 
Lastoestellen met een schjjnbaar vermogen groter dan 2,5 kVA, dan weI een met de 
netbeheerder in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde, worden 
tussen twee fasen aangesloten en zijn derhalve ingericht voor een nominale 
spanning van 400V. 

De beveiliging 
Behoudens in bijzondere gevallen, ter beoordeling van de netbeheerder, bedraagt 
het gezamenlijke nominale vermogen van motoren in een installatie die niet van 
afzonderlijke of gemeenschappelijke nulspanningsbeveiliging zijn voorzien niet 
meer dan 10 kW, dan wel een met de netbeheerder in individuele gevallen 
overeengekomen hogere waarde. De netbeheerder kan in gevallen van 
gemeenschappelijke nulspanningsbeveiligingen verlangen dat inschakeling niet kan 
plaatsvinden dan nadat aBe desbetreffende motoren zijn uitgeschakeld. 

De elektrische installatie 
Elektrische installaties voor lage spanning voldoen, onverminderd het overigens in 
deze regeling bepaalde, aan: 
a. NEN 1010-0: 1997 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, 
Voorwoord en introductie", 
b. NEN 1010-1: 1996 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, 
Onderwerp, toepassingsgebied en fundamentele uitgangspunten", 
c. NEN 1010-2: 1996 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, 
Termen en definities", 
d. NEN 1010-3: 1996 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties 
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Algemene kenmerken", 
e. NEN 1010-4: 1996 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, 
Beschermingsregelingen" , 
f. NEN 1010-5:1996 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, Keuze 
en installatie van elektrisch materieel", 
g. NEN 1010-6: 1997 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, 
Inspectie" , 
h. NEN 1010-7: 1996 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, 
Aanvullende en bijzondere bepalingen", 
i. NEN 1010-8: "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, Aanvullende 
Nederlandse bepalingen" opgenomen in de delen NEN 1010-2, NEN 1010-4 en 
NEN 1010-5. 

2.2.4.3 Elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten voldoen, onverminderd het 
overigens in deze regeling bepaalde, aan NEN 3134:1992 "Veiligheidsbepalingen 
voor laagspanningsinstallaties in medisch gebruikte ruimten". 

2.2.4.4 Schrikdraadinstallaties voldoen, onverminderd het overigens in deze regeling 
bepaalde, aan NEN 5237:1995 "Veiligheidsbepalingen voor elektrische 
schrikdraadinstallaties" . 

2.2.4.5 Het hoogspanningsgedeelte van neoninstallaties voldoet, onverminderd het 
overigens in deze regeling bepaalde, aan NEN 50107:1998 
"Veiligheidsvoorschriften voor neontoestellen en neoninstallaties met een 
nullastspanning van meer dan 1 kV maar niet hoger dan 10 kV". 

2.2.4.6 Elektrische installaties voor liften en roltrappen, niet vallend onder 2.2.4.1, voldoen, 
onverminderd het overigens in deze regeling bepaalde, aan de desbetreffende 
veiligheidsbepalingen die door het Nederlandse Instituut voor Lifttechniek zijn of 
zuHen worden vastgesteld en die door het Nederlands Normalisatie Instituut zijn of 
zullen worden gepubliceerd. 

2.2.4.7 Elektrische installaties in ruimten met gasontploffingsgevaar voldoen, 
onverminderd het overigens in deze regeling bepaalde, aan NEN 3410: 1987 
"Veiligheidsbepalingen voor hoog- en laagspanningsinstallaties in ruimten met 
gasontploffingsgevaar" . 

2.2.4.9 Indien naar het oordeel van de netbeheerder redelijke twijfel bestaat of een 
elektrische installatie voldoet aan de van toepassing zijnde bepalingen van de 
technische voorwaarden, toont de aangeslotene aan dat zijn elektrische installatie 
aan deze bepalingen voldoet. Wanneer de aangeslotenen in gebreke blijft is de 
netbeheerder bevoegd om de elektrische installatie zelf te onderzoeken of te laten 
onderzoeken. Indien een elektrische installatie naar het oordeel van de netbeheerder 
niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling, herstelt de aangeslotene de gebreken, 
zo nodig onmiddelIijk. De netbeheerder kan door de aangeslotene daarbij in acht te 
nemen aanwijzingen geven. De netbeheerder heeft echter geen verplichting om na te 
gaan of aan het in de regeling bepaalde is voldaan. 

2.2.4.10 De netbeheerder mag een elektrische installatie of een uitbreiding van een 
elektrische installatie die niet voldoet aan de voorwaarden neergelegd in dit 
hoofdstuk als een tijdelijke installatie aanvaarden en de tijdsduur van de aansluiting 
daarvan bepalen. Behoudens bijzondere gevallen, bedraagt deze tijdsduur niet meer 
dan eenjaar. 

2.2.4.11 De netbeheerder kan met betrekking tot een tijdelijke installatie nadere eisen stellen. 
2.2.4.13 De netbeheerder behoudt zich het recht voor een nieuwe elektrische installatie 

slechts aan te sluiten en bij uitbreiding, wijziging of vernieuwing van een bestaande 
elektrische installatie de transportdienst slechts dan te handhaven indien de aanleg, 
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uitbreiding, wijziging ofvernieuwing voldoet aan de van toepassing zijnde 
bepalingen in de technische voorwaarden. 

Vit 2.3 Aanvullende vaarwaarden vaar ap haagspanningsnetten aangeslatenen: 

2.3.2 
2.3.2.1 

2.3.3 
2.3.3.1 

2.3.3.2 

De beveiliging 
De aangeslotene dient bij de netbeheerder in drievoud een staffelplan met 
betrekking tot de beveiligingsmiddelen in. De netbeheerder stelt na beoordeling en 
indien noodzakelijk na aanpassing een gewaarmerkt exemplaar aan de aangeslotene 
of diens installateur ter beschikking. 

De elektrische installatie 
Onverminderd het in deze regeling bepaalde voldoen hoogspanningsinstallaties aan 
NEN 1041: 1992 "Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties". 
De hoogspanningsinstallatie is bestand tegen het ter plaatse optredende 
kortsluitvermogen. 

Vit 2.4 Aanvullende vaarwaarden vaar op laagspanningsnetten aangesloten productie
eenheden: 

2.4.1 
2.4.1.1 

2.4.2 
2.4.2.1 

2.4.2.2 

2.4.2.3 

De aansluiting 
Het parallel schakelen dient automatisch te verlopen. 

De beveiliging 
De beveiligingen zijn selectief ten opzichte van de beveiligingen in het net van de 
netbeheerder. De netbeheerder kan verlangen dat hiervan een berekening wordt 
gemaakt. 
De beveiliging van de generator en een vermogenselektronische omzetter met een 
vermogen groter dan 5 kV A zijn in ieder geval op drie fasen voorzien van: 
a. een onderspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 
80% van de nominale spanning en van 0,2 seconden bij 70% van de nominale 
spanning; 
b. een overspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 
106% van de nominale spanning; 
c. een maximum-stroomtijdbeveiliging; bij een vermogenselektronische omzetter 
een overbelastingsbeveiliging; 
d. een frequentiebeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij een 
afwijking van 2 Hz; deze beveiliging mag eenfasig zijn; 
e. een inschakelvertraging na uitschakeling: 2 minuten. 
De beveiliging van een vermogenselektronische omzetter met een vermogen kleiner 
dan 5 kVA is in ieder geval voorzien van: 
a. een onderspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 0,1 seconde bij 
80% van de nominale spanning; 
b. een overspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 0,1 seconde bij 
106% van de nominale spanning; 
c. een frequentiebeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij een 
afwijking van ±2 Hz; 
d. een overbelastingsbeveiliging. 
De spanningsbeveiligingen zijn eenfasig uitgevoerd, tenzij de 
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2.4.2.4 

2.4.3 
2.4.3.1 

2.4.3.2 

2.4.4 
2.4.4.1 

2.4.5 
2.4.5.2 

2.4.5.3 

vermogenselektronische omzetter driefasig is, in welk geval zij eveneens driefasig 
zijn uitgevoerd. 
De installatie met een synchrone generator is voorzien van een imichting die binnen 
0,2 seconden een scheiding met het openbare net bewerkstelligt in geval de 
netspanning daalt in een of meer fasen tot 70 % van de nominale waarde, tenzij uit 
een berekening van de kritische kortsluittijd een snellere uitschakeling noodzakelijk 
blijkt. 

Sterpuntsbehandeling 
Het sterpunt van een generator die zowel in eilandbedrijf als in parallelbedrijfkan 
functioneren, is deugdelijk geaard. 
Maatregelen worden in ieder geval genomen in geval door harmonischen in de 
installatie de grootte van de nulleiderstroom in dezelfde orde als die van de 
fasestroom zal komen. 

Installaties met roterende machines, direct aangesloten op het net 
Bij generatorinstallaties die slechts enkele malen per dag starten, respectievelijk 
parallel schakelen, dient de aanloopstroom zodanig te worden beperkt dat de 
spanningsdaling in het openbare net - ter plaatse van de meest nabij gesitueerde 
aangeslotene - ten hoogste 5% bedraagt. 

Installaties met vermogenselektronische netkoppelingen 
Bij een piekvermogen kleiner dan 5 k V A mag, indien de netspanning buiten de 
gestelde grenzen genoemd in 2.4.2 komt en de omzetter zich van het elektriciteitsnet 
heeft vrijgeschakeld, de omzetter direct na het terugkeren van de spanning weer 
parallel schakelen. 
Bij een piekvermogen groter dan 5 kV A mag parallel schake ling eerst enkele 
minuten nadat de netspanning weer aanwezig is, plaatsvinden. 

Vit 2. 5 Aanvullende voorwaarden voor op hoogspanningsnetten aangesioten productie
eenheden 

2.5.3 
2.5.3.1 

2.5.3.2 

2.5.3.3 

2.5.5 
2.5.5.1 

De beveiliging 
De beveiligingen zijn selectief ten opzichte van de beveiligingen in het net van de 
netbeheerder. De producenten dragen zorg en zijn verantwoordelijk voor adequate 
beveiligingen van de productie-eenheden tegen zowel storingen die ontstaan in het 
net als extreme afwijkingen van spanning en frequentie. 
De netbeheerder stelt standmeldingen en spanning- en stroommetingen ter 
beschikking die voor een adequate beveiliging van het productiemiddel bij storingen 
vanuit het net noodzakelijk zijn 
De netbeheerder stelt standmeldingen ter beschikking zodat op eenjuiste wijze 
gesignaleerd kan worden of een productie-eenheid met het net is verbonden. 

Sterpuntsbehandeling 
De behandeling van het sterpunt van de productie-eenheid wordt bepaald door de 
netbeheerder in overleg met de beheerder van de productie-eenheid. 

Vit 2.8 Aanvullende voorwaarden voor netbeheerders onderling 

2.8.4 Beveiliging 
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2.8.4.1 

2.8.4.2 

2.8.4.3 

2.8.4.4 

2.8.5 
2.8.5.1 

2.8.6 
2.8.6.1 

2.8.6.2 

Bij onderlinge aansiuiting van netten stellen de netbeheerders na onderling overleg 
de toe te passen beveiligingsconcepten vast. 
Het beveiligingsconcept van de transformator wordt bepaald door de beheerder van 
de transformator. De netbeheerders stell en elkaar de uitschakelcommando' s voor 
het uitschakelen van de vermogenschakelaars aan weerszijden van de transformator 
ter beschikking. De voor het overbrengen van deze commando's benodigde 
verbindingen met toebehoren zijn eigendom van de eigenaar van de transformator. 
Instellingen van de beveiligingen, het type beveiliging en de inschakelvoorwaarden 
worden in de aansluitovereenkomst vastgelegd. 
De inschakelvoorwaarden worden vastgelegd in het aansluitcontract. 

Sterpuntsbehandeling 
De behandeling van het sterpunt en de eventuele regeling van de blusspoelinstelling 
wordt door de betrokken netbeheerders in onderling overleg bepaald. 

Standmeldingen en vergrendeling 
Ter voorkoming van schade ten gevolge van bedieningsfouten worden elektrische of 
mechanische vergrendelingen tussen scheiders en aarders en de 
vermogenschakelaars aangebracht. 
De netbeheerders stenen elkaar op verzoek aIle benodigde standmeldingen voor het 
realiseren van de vergrendelingen beschikbaar. 

Vit 5.1 Voorwaarden voor aile aangeslotenen: 

5.1.1. lOIn geval van dreigende grootschalige storingen is de netbeheerder bevoegd om 
belasting af te schakelen of om opdracht te geven om meer of minder te produceren 
of om een aangesloten netbeheerder te verplichten de transportvraag te verminderen. 

6.2 Systeemcode 

De volgende artikelen zijn relevant: 

Vil 2.1 Veiligheid en doelmatigheid van het transport van elektriciteit: 

2. 1.3 De artikelen 2.1.4 tot en met 2.1.13 zijn niet van toepassing op productie-eenheden 
die uitsluitend afhankelijk zijn van een of meer niet-regelbare energiebronnen. 
Beproevingen in bij lage 4 voor zover ze betrekking hebben op voorgaande 
uitzonderingen zijn niet van toepassing op voomoemde productie-eenheden. 

2.1.13 Een productie-eenheid moet in staat zijn om overeenkomstig de vier gebieden die in 
bijlage 3 zijn gedefinieerd voor productie-eenheden die zijn aangesloten op netten 
met een nominale spanning lager dan 110 kV onderscheidenlijk productie-eenheden 
die zijn aangesloten op netten met een nominale spanning hoger dan of gelijk aan 
110 kV: 
a. nominaal vermogen te leveren gedurende een onbeperkte tijd; 
b. nominaal vermogen te leveren gedurende 15 minuten, vervolgens gedurende 5 
minuten parallel aan het net in bedrijfte blijven; 
c. tenzij de productie-eenheid ingevolge onderdeel b reeds in uitsluitend 
parallelbedrijfis gegaan, 90% van nominaal vermogen te leveren gedurende 10 
seconden en vervolgens gedurende 5 minuten parallel aan het net in bedrijf te 
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blijven; 
d. parallel aan het net gedurende 5 minuten in bedrijf te blijven. 

2.1.14 Een productie-eenheid moet in staat zijn om in de in bijlage 3 gedefinieerde 
gebieden het blindvermogen te leveren overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 
2.5.4.2 tot en met 2.5.4.6 van de NetCode. 

2.1.15 Indien een productie-eenheid uitgerust is met meerdere generatoren die invoeden op 
netten met verschillende spanningsniveaus gelden de eisen die van toepassing zijn 
voor het hoogste spanningsniveau waarop de productie-eenheid invoedt. 

2.1.16 In geval van kortsluitingen in een net geldt: 
a. Voor productie-eenheden die zijn gekoppeld aan netten met een nominale 
spanning lager dan 110 kV, is ontkoppeling toegestaan bij een spanningsdip, 
waarbij de restspanning een waarde heeft tussen 0,8 Un en 0,7 Un, na 300 ms. 
Indien de restspanning een waarde heeft < 0,7 Un mag ontkoppeld worden na 300 
ms ofna 90% van de kritische kortsluittijd (KKT) indien 300 ms > 0.9 KKT. 
b. Voor productie-eenheden die zijn gekoppeld aan netten met een nominale 
spanning van 110 k V en hoger is ontkoppeling toegestaan bij een spanningsdip, 
waarbij de restspanning een waarde heeft < 0,7 Un, na 300 ms of na 90% van de 
kritische kortsluittijd (KKT) indien 300 ms > 0.9 KKT. 
c. Indien een productie-eenheid door een kortsluiting in het net van het net 
gescheiden wordt, dient de productie-eenheid binnen 30 minuten nadat de 
kortsluiting opgeheven is, stabiel bedrijf te kunnen voeren parallel aan het net met 
alle generatoren in bedrij£ Dit geldt niet indien het wederkeren van de netspanning 
langer duurt dan een uur. 

2.1.17 Indien de in 2.1.16, onderdeel c genoemde periode van 30 minuten technisch niet 
mogelijk is, dient desbetreffende producent dit aan de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet toe te lichten. Tevens dient vermeld te worden aan de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet binnen welke tijd het in 2.1.16, 
onderdeel c genoemde stabiel bedrijf in dat geval mogelijk is. 

2.1.23 De aangeslotene met een productie-eenheid die is aangesloten op een net met een 
nominale spanning groter dan of gelijk aan 110 kV toont voorafgaand aan de 
aansluiting en voorts telkens wanneer de eigen bedrijfsinstallatie van een productie
eenheid een belangrijke wijziging ondergaat door middel van beproeving ten 
genoege van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan dat de 
productie-eenheid voldoet aan de in 2.1.13 tot en met 2.1.17 neergelegde technische 
eisen. 

Uit 2.2 Handhaven van de energiebalans: 

2.2.5 In geval van onbalans tussen vraag en aanbod in Nederland neemt de netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet, na automatische activering van de primaire 
reserve, maatregelen vol gens onderstaande volgorde: 
d. indien de onder a. tot en met c. genoemde maatregelen met tot herstel van de 
balans leiden, schakelt hij belasting af dan weI draagt hij een of meer andere 
netbeheerders op om belasting af te schakelen, een en ander met inachtneming van 
het bepaalde in 2.2.13 tot en met 2.2.19. 

2.2.24 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ziet erop toe dat de afwijking 
van de uitwisseling met het buitenland ten opzichte van de geplande uitwisseling, 
onder normale omstandigheden, beperkt blijft tot een door hem vastgestelde grens. 

2.2.25 In geval van frequentiedalingen tot 49,0 Hz en lag ere waarden, doen de overige 
netbeheerders door middel van het frequentierelais automatisch een deel van de 
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belasting afschakelen vol gens het volgende schema: 
a. eerste afschakeling: bij 49,0 Hz 15% belasting afschakelen; 
b. tweede afschakeling: bij 48,7 Hz 15% belasting afschakelen; 
c. derde afschakeling: bij 48,4 Hz 20% belasting afschakelen. 
De genoemde percentages moeten worden gecumuleerd. 

2.2.26 Bij de bepaling van de af te schakelen belasting wordt rekening gehouden met 
eventueel mee af te schakelen productie-eenheden. 

2.2.27 Het frequentierelais is zodanig ingesteld, dat: 
a. binnen 100 ms na het overschrijden van de in 2.2.25 genoemde frequentiegrenzen 
een uitschakelbevel voIgt; 
b. de werking van het relais wordt geblokkeerd als de meetspanning daalt tot 
beneden 70% van de nominale spanning. 
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Beveiliging van Elektriciteitsnetten - PArO curs us april 200-1 

7 Betrouwbaarheid en beveiliging 

7.1 Inleiding 

De beveiliging van een elektriciteitsnet heeft drie belangrijke functies, te weten: 
• het voorkomen van hinder en onderbreking in levering bij verbruikers 
• het beperken van materiele schade 
• het zoveel mogelijk garanderen van persoonlijke veiligheid 

De werking van de beveiliging wordt gekenmerkt door het uitschakelen van netgedeelten. Uitscha
keling van een netgedeelte kan nodig zijn als gevolg van kortsluitingen of overbelastingen. 
Kortsluitingen ontstaan bijvoorbeeld door uitwendige oorzaken zoals mechanische beschadigingen 
of defecten in het isolatiemateriaal vanwege veroudering of montagefouten. Overbelastingen treden 
vooral op nadat andere componenten in het systeem uit bedrijf zijn genomen, bijvoorbeeld doordat 
een monteur een vergissing maakt en de verkeerde vermogenschakelaar laat uitschakelen. 

De stroom die als gevolg van een kortsluiting gaat lopen, veroorzaakt doorgaans een aanzienlijke 
warmteontwikkeling in de geleiders (I~-verliezen). De grootte daarvan is afuankelijk van de soort 
kortsluiting, het spanningsniveau en de impedantie van de kortsluitweg. Ook kunnen kortsluitingen 
mechanische belastingen veroorzaken (Lorenz-krachten). Beveiligingen dienen ervoor om dergeJijke 
grote strom en snel af te schakelen. 

Bovendien moeten de beveiliging slechts die netgedeelten uitschakelen, die direct met de storing 
betrokken zijn. Netgedeelten, die zich verder van de kortsluitplaats af bevinden, dienen namelijk 
niet te worden afgeschakeld. Dit wordt selectieve afschakeling genoemd. Selectief wil zeggen dat 
aIleen de gestoorde netdelen uit bedrijf worden genomen. 

7.1.1 Subsystemen 

De beveiligingen verkrijgen hun meetgrootheden door middel van spannings- en/of 
stroomtransformatoren. Deze transformeren de hoge spanningen en stromen naar waarden die 
geschikt zijn voor de beveiliging. Een gangbare secundaire waarde is 1 A of 5 A voor stroomtrans
fonnatoren en 100 V/i3 voor spanningstransfonnatoren. De beveiligingen beslissen op grond van 
de gemeten grootheden of een netgedeelte al of niet wordt afgeschakeld. De afschakeling geschiedt 
door een vennogenschakelaar, die door de beveiliging wordt aangestuurd. Afuankelijk van het type 
beveiliging, vindt er soms communicatie plaats tussen beveiligingen onderling (bijvoorbeeld bij 
differentiaalbeveiliging). De beveiliging bestaat dus uit meerdere Sub$ystemen, die allemaal 
essentieel zijn voor het correct functioneren van het beveiligingssysteem. Een en ander is 
weergegeven in figuur 7.1. 
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Vermogenschakelaar 
Stroomtransjormator 

Spann ingstram!orm alor 

Telecommunicatieverbinding 
Beveiligingsrelais 

Figuur 7.1 Diverse subsystemen waaruit een beveiliging is opgebouwd 

7.1.2 Soorten kortsluitingen 

Zoals eerder vermeld, is de werking van een beveiliging in de praktijk gewenst bij overbelastingen 
eniofkortsluitingen. Er zijn verschillende soorten kortsluitingen te onderscheiden, te weten: 
• enkelfasige aardsluiting 
• tweefasen kortsluiting zonder aarde 
• tweefasen kortsluiting met aarde 
• driefasen kortsluiting (at of niet met aarde) 

De procentuele verdeling van de verschillende soorten kortsluitingen voor een 400 kV-net is 
weergegeven in figuur 7.2. De driefasen kortsluiting is de meest emstige maar komt doorgaans het 
minste voor. Dit type kortsluiting wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de bepaling van maximaal 
mogelijke kortsluitstromen. De enkelfasige aardsluiting komt doorgaans het meeste voor. 

Enkele storinllsoorzaken, die aanleiding geven tot kortsluitingen, zijn: 
• isolatiedefecten (doorslag van het isolatiemateriaal als gevolg van veroudering of montagefouten) 
• dansende geleiders 
• blikseminslag in lijnen of masten 
• kranen ofhijswerktuigen tegen of in de buurt van lijnen 
• graafwerkzaamheden 
• (zweef)vliegtuigen, parachutes, vliegers, modelbouwvliegtuigjes 
• draadbreuk (van bliksemdraden) 
• boomtakken, afgewaaide daken 
• vervuiling van isolatoren met zout of chemische stoff en 

7.2 



Beveiliging van Elektriciteitsnetten - PATO cursus april 200-1 

Verschillende soorten kortsluitingen 

E Enkelfasig • Tweefasig ~ Driefasig 

Figuur 7.2 Procentuele verdeling van verschillende soorten kortsluitingen 
voor een 400 kV-net 

7.1.3 Aarding bij enkelfasige aardsluitingen 

De noodzaak tot uitschakeling van een enkelfasige aardsluiting is afuankelijk van de gekozen 
aardingsvonn van een elektriciteitsnet. Zowel bij een zwevend als bij een blusspoelgeaard net is 
afschakeling van enkelfasige aardfouten in principe niet nodig. Een andere naam voor blusspoelaar
ding is Petersenspoel-aarding. Bij een zwevend net dient dan weI de totale netcapaciteit naar aarde 
niet te groot zijn. Dit omdat anders de optredende laadstromen naar aarde in de twee gezonde (niet
gestoorde) fasen te groot worden. Dit Iaatste treedt met name op in kabelnetten, aangezien kabels 
een veel grotere capaciteit ten opzichte van aarde hebben. 

7.1.4 Toelichting op dit hoofdstuk 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening aan 
klanten wordt beinvloed door de beveiliging van elektriciteitsnetten. Het doe} van dit hoofdstuk is 
om de student een denkwijze aan te teren, waarin hij op een systematische wijze het gedrag van 
beveiligingen in elektriciteitsnetten kan analyseren. 

Voor een betrouwbare elektriciteitslevering is allereerst een juiste keuze van de in te stell en 
parameters van de beveiligingen van belang. Hierop wordt ingegaan in paragraaf7.2. 
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Ben beveiliging wordt altijd geinstalleerd vanuit het vertrouwen dat deze correct zal functioneren. 
Toch blijkt dit in de praktijk niet het geval te zijn. Het blijkt namelijk dat beveiligingen op twee 
manieren kunnen falen. In paragraaf7.3 wordt ingegaan op de twee faalwijzen van beveiligingen. 

Ais bekend is wat de mogelijke faalwijzen van beveiligingen zijn, dan is het ook mogelijk om de 
invloed van deze faalmanieren op de betrouwbaarheid van de elektriciteitslevering te bestuderen. 
Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf7.4. 

Tenslotte wordt in paragraaf 7.5 een vergelijking gemaakt tussen het functioneren van twee 
verschillende beveiligingssystemen, te weten differentiaalbeveiliging en distantiebeveiliging. In 
deze paragraaf zal duidelijk worden gemaakt dat vermaasd bedrijfsgevoerde netten beter kunnen 
worden beveiligd met distantiebeveiligingen dan met differentiaalbeveiligingen. 

7.2 Instellingen van beveiligingen 

Een "beveiligingsingenieur' binnen een elektriciteitsbedrijf of een grote industriele onderneming 
heeft onder meer tot taak om de te gebruiken soorten beveiligingen te kiezen en de instellingen van 
de gekozen beveiligingen te bepalen. Hij of zij doet dit enerzijds voor nieuwe, geplande system en 
en anderzijds voor bestaande system en, waarin veranderingen (wijzigingen als gevolg van 
vervangingen of uitbreidingen) worden aangebracht. 

De juistheid van beveiligingsinstellingen is essentieel voor een betrouwbare werking Van de 
beveiliging van een S}'steem. Onjuiste instellingen hebben een onjuist gebruik van de mogelijkbeden 
van een beveiliging tot gevolg. Ben eenvoudig voorbeeld kan dit verduidelijken. 

Voorbeeld 7.1 
Beschouw figuur 7.3. Deze figuur toont het een-lijn-diagram van een radiaal net met drie stations 
en twee verbindingen. Station 1 is het voedende knooppunt. Stel dat beide verbindingen een 
vermogenschakelaar hebben. zoals weergegeven in de figuur en dat in verbinding 2 een driefasen 
kor/slufting optreedt. Een en ander is weergegeven in de figuur 7.3. Voor deze figuur wordt verder 
aangenomen dat er in elke fase een kortsluitstroom loopt van 10 kA. Stel tenslotte nog dal de 
nominale (maximaal continu toelaatbare stroom) van de verbindingen gelijk is aan 500 A per fase. 
In dit geval wordt de continu maximaal toelaatbare stroom dus 20 maal overschreden, hetgeen een 
reden is om deze situatie snel op Ie heffen. 

Een selectieve instelling van de beveiligingen dient er voor te zorgen dat in dit geval aileen 
vermogenschakelaar 2 opent en dat vermogenschakelaar 1 in bedrijfblijft. Dit is bijvoorbeeld he! 
geval als de verbindingen worden beveiligd met zogenaamde maximaalstroomtijdbeveiligingen. 
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waarvan de karakteristieken gekozen zijn als is weergegeven in figuur 7.3. Op die manier 
ondervinden aileen de afoemers van elektriciteit die aangesloten zijn op station 3 langdurige hinder 
van deze storing. 

1 2 3 

6)~I~ z-, ~'----2 z---r------l,] ~ 

;: ----~ :~ ----L 
500 A ]--{> 500 A ]--{> 

Figuur 7.3 Voorbeeld van een beveiliging van een eenvoudig elektriciteitsnet 

Als daarentegen de karakteristieken omgewisseld worden (dus 1 s, 500 A hoort bij beveiliging 1 en 
2 s, 500 A hoort bij beveiliging 2), dan zal dezelJde ervoor zorgen dat de beide belastingen hinder 
ondervinden van deze storing gedurende een langere periode. Vermogenschakelaar 1 zal dan 
uitschakelen terwijl vermogenschakelaar 2 in bedrijf blijft. in dat geval is er geen sprake van een 
selectieve beveiliging van dit net. 0 

Tot op heden gebeurde het bepalen van de instellingen grotendeels middels vuistregels, iteratie en 
ervaring. De laatste jaren is er een trend waarneembaar om dit meer en meer met behulp van 
computers te doen. 

In de praktijk komen bij het instellen van beveiligingen een aantal verschijnselen te voorschijn, 
waarvan de aard hieronder kort zal worden toegelicht. Ze worden hier vermeld en beschreven om 
aan te tonen dat de werking van de beveiliging wordt belnvloed door tal van aspecten. Het correct 
instellen van beveiligingen is doorgaans een gecompliceerde taak, hetgeen zal blijken uit de 
volgende subparagrafen. Men dient namelijk met tal van aspecten rekening te houden. 

7.2.1 Aanspreekstromen 

Een beveiliging verkeert normal iter in rust. Deze rusttoestand wordt verlaten zodra de aanspreek
stroom wordt overschreden. Tijdens normaal bedrijf is dit dus niet het geval. De aanspreekstroom 
is een op de beveiliging in te stellen grootheid. Een gebruikelijke instelling van de aanspreekstroom 
is 1,1 a 1,2 maal de nominale stroom van een component, waarbij uiteraard wei rekening gehouden 
dient te worden met de overzetverhouding van de stroomtransformatoren. De nominate stroom is 

7.5 



Beveiliging van Elektrtciteitsnetten - P ATO cursus april 2004 

de continu maximaal toelaatbare stroom. Zodra de aanspreekstroom wordt overschreden, gaat de 
beveiliging over van de rusttoestand naar een alerte toestand. In vakjargon: • de beveiliging komt in 
de aangesproken toe stand terecht' . Zodra de beveiliging in deze toe stand verkeert, begint het met 
het meet- of vergelijkingsproces. In het geval van een distantiebeveiliging wordt bijvoorbeeld de 
impedantie bepaald uit de gemeten spanningen en gemeten stromen. In het geval van een 
differentiaalbeveiliging wordt een vergelijking gemaakt tussen de in- en uitgaande stromen. 

In de praktijk komen weI eens situaties voor, waarbij de aanspreekstroom ten tijde van een 
kortsluiting in eerste instantie niet wordt gehaald. Hierdoor kan het voorkomen dat kortsluitingen 
pas na langere tijd worden afgeschakeld ais men in eerste instantie bedoeld had. Een voorbeeid kan 
dit verduidelijken. 

Voorbeeld 7.2 
Beschouw de situatie als weergegeven in figuur 7.4. Hierin voedt knooppunt 1 middels een 
150/10 kV-transformator de knooppunten 2 en 3. De trans/ormator heefl een relatieve kortsluitreac
tantie van 20 procent en een nominaal schijnbaar vermogen van 63 MVA. Er wordt aangenomen 
dat het voedende 150 kV-net oneindig sterk is. Tussen de knooppunten 2 en 3 liggen twee even 
lange, identieke kabels. Stel dat de kabe/. .. 10 kilometer lang zijn en van het volgende type zijn: 
1 x3x95 mffll Cu. Dit betekent: het is een driefasige kabel waarvan elke fase een dwarsdoorsnede 
heefl van 95 vierkante millimeter met als geleidermateriaal koper. De normale impedantie van zo 'n 
kabel is 0,21 + jO, 088 Dkm en de nominale stroom bedraagt 240 A per fase. !:.:'r wordt verondersteld 
dat de kabels worden beveiligd door distantiebeveiligingen. 

150 kV 1.33 kV 939 V 
1 2 16.8 kA 3 

H~!1-=<l ====16==9 A :::::=::::::.)---'~ I 
----{> 5 6 
17 kA 

Figuur 7.4 Voorbeeld waarin niet aile beveiligingen in aangesproken toestand geraken 

Als er nu een driefasen kortsluiting op 200 meter vanaf station 2 optreedt, dan kunnen de 
optredende kortsluitspanningen en -stromen worden berekend als weergegeven is in figuur 7...1. In 
de praktijk worden aileen de stationaire spanningen en stromen gebruikt bij het instellen van 
beveiligingen. Indien de aanspreekstromen staan ingesteld op 1,2 maal de nominale stroom van de 
kabel (288 AJ. dan is het dUidelijk dat de distantiebeveiligingen 4, 5 en 6 in eerste instantie niet 
aanspreken. Zodra beveiliging 3 heefl uitgeschakeld, verandert de netwerktopologie. Op dat 
moment spreken deze beveiligingen wei aan en als de distantiebeveiligingen goed staan ingesteld, 
zal beveiliging -I als eerste tot uitschakeling overgaan. De uitschakeltijd van de kortsluiting is dan 
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gelijk aan de som van de uitschakeltijden van de beveiligingen 3 en 4. De lezer word! ertoe 
uitgenodigd om zelJ de kortsluitstromen en knooppuntspanningen voor de situatie na het 
uilschakelen van beveiliging 3 uit Ie rekenen. 0 

7.2.2 Meetbereikverlenging 

Beschouw het elektriciteitsnet uit figuur 7.5. Hierin worden twee belastingsknooppunten vanuit een 
voedingsknooppunt gevoed. De drie verbindingen in de figuur hebben impedanties van respectieve
lijk Zl> Z2 en Z3 Q. Veronderstel dat er een driefasen kortsluiting optreedt op lOOp %, Os,ps,l, in 
verbinding 3 (vanafhet voedende knooppunt gerekend). Stel vervolgens dat aIle drie verbindingen 
beveiligd worden door distantiebeveiligingen. De gemeten foutspanning, U gem.}) door distantiebevei
liging 1 is middels eenvoudige netwerktheorie op te lossen. Deze wordt gegeven door: 

(1) 

Figuur 7.5 Elektriciteitsnet ter illustratie van bet begrip meetbereikverlenging 

De (gemeten) kortsluitstroom, [gem.1> door distantiebeveiliging 1 is midde1s de stroomdelings-regel 
te berekenen en wordt gegeven door: 

(2) 

Combinatie van (1) en (2) levert de gemeten impedantie, Zgem.b voor distantiebeveiliging lop: 

Z ::: U gem, I 
gem,} 

Igem,1 

(3) 
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Indien Z I gelijk is aan z 2, dan blijkt dat de gemeten impedantie in verbinding 3 dubbel wordt 
gemeten. Oftewel: indien het meetbereik van de tweede trap van distantiebeveiliging 1 op 150 % 
is ingesteld en =1 = Z 2 = ::3' dan wordt een fout op 30 % in verbinding 3 door distantiebeveiliging 1 
gemeten als zijnde 160 % gelegen vanaf deze beveiliging. Deze fout wordt dus buiten de tweede trap 
van de distantiebeveiliging gemeten en zal dus niet in de bijbehorende tijd van de tweede trap 
worden afgeschakeld, maar pas op een later tijdstip. 

7.2.3 Meerdere invoedingen 

Een zelfde soort effect van meetbereikverlenging kan optreden als er meerdere invoedingen in een 
elektriciteitsnet aanwezig zijn. Een voorbeeld is gegeven in figuur 7.6. De totate kortsluitstroom, 
J, is geUjk aan de som van de invoedende kortsluitstromen op de knooppunten 1 en 2. Een 
distantiebeveiliging op knooppunt 1 meet dan wederom niet de volledige kortsluitstroom, waardoor 
de meting van de impedantie nadelig wordt betnvloed. Met dit soort aspecten dient men bij het 
instellen van beveiligingsbeveiligingen rekening te houden. 

Figuur 7.6 Voorbeeld van meerdere invoedingen bij een kortsluiting 

7.2.4 Meetbereikverkorting 

Beschouw het elektriciteitsnet uit figuur 7.7. Hierin worden twee belastingsknooppunten vanuit een 
voedingsknooppunt gevoed. De drie verbindingen in de figuur hebben impedanties van respectieve
lijk =1> =2 en Z3 Q. Veronderstel dat er een driefasen kortsluiting optreedt op lOOp %, 05.p~ 1, in 
verbinding 3 en dat aIle drie verbindingen beveiligd worden door distantiebeveiligingen. De 
gemeten foutspanning, Ugem,b door distantiebeveiliging 1 is middels eenvoudige netwerktheorie op 
te lossen. Deze wordt gegeven door: 

(4) 

De (gemeten) kortsluitstroom, 1gem.b door distantiebeveiliging 1 is: 

Igem,1 J (5) 
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Figuur 7.7 Elektriciteitsnet ter illustratie van het begrip meetbereikverkorting 

Combinatie van (4) en (5) levert de gemeten impedantie, Zgem.l, voor distantiebeveiliging lop: 

2 
2 Z3 

ZI + PZ3 - P --
(Z2 + Z3) 

(6) 

Indien p=O,6 en het meetbereik van de tweede trap van distantiebeveiliging 1 op 150 % is ingesteld 
enzj Z:z = Zj, dan wordt een fout op 60 % in verbinding 3 door distantiebeveiliging 1 gemeten als 
zij nde 142 % gelegen vanaf deze beveiliging. Deze fout wordt dus binnen de tweede trap van de 
distantiebeveiliging gemeten. 

7.2.5 Staffeltijden 

Beveiligingen en vermogenschakelaars reageren na het optreden van een kortsluiting nooit direct. 
Beveiligingen hebben bijvoorbeeld een bepaalde tijd nodig om vanuit de rusttoestand naar de 
aangesproken toestand over te gaan. Hetzelfde geldt om een verhoging in de gemeten stroom te 
detecteren. De minimale reactietijd om van de rusttoestand naar de aangesproken toestand over te . 
gaan bedraagt doorgaans een halve periodetijd van de netfrequentie, oftewel 10 ms. Dit noemt men 
de ollkom- of aansllreektijd van een beyeiliging. 

Daamaast heeft een beveiliging een bepaalde tijd nodig om te besluiten of er weI of niet zal worden 
uitgeschakeld. Deze tijd is nodig om de meting- of vergelijking correct uit te voeren. Bij een 
distantiebeveiliging is deze tijd nodig om de impedantie te bepalen. Bij een differentiaalbeveiliging 
moet een vergelijking worden gemaakt tussen de in- en uitgaande stroom. De tijd die hiervoor nodig 
is, bedraagt enkele tientallen milliseconden. Dit is de beslis- of meettijd van een beveiliging. 

Vervolgens heeft de beveiliging nog tijd nodig om de uitschakelcontacten te bedienen. De minimale 
tijd waarmee een beveiligingtot uitschakeling kan overgaan ligt doorgaans in de orde van zo'n 100 
milliseconden. Dit noemt men de eigentijd van een beveiliging. De eigentijd is de som van de 
opkomtijd, de beslistijd en de tijd van de uitschakelcontacten. 
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Verder moet er bij het instellen van beveiliging rekening mee worden gehouden dat een 
vermogenschakelaar doorgaans enige perioden nodig heeft om de kortsluitstroom af te schake len. 
Een goed onderhouden, modeme vermogenschakelaar heeft een schakeltijd van circa 70 ms, wat 
overeenkomt met circa drie en een halve periode van de netfrequentie. Tenslotte bezit een 
beveiliging een zogenaamde 'afvaltijd'. Dit is de tijd die nodig is om van de aangesproken toestand 
terug te keren in de rusttoestand. Om er zeker van te zijn dat andere beveiligingen niet voortijdig 
reageren, neemt men bij het instellen van de tijden op beveiliging nog een bepaalde veiligheidsmar
ge. 

In de praktijk dient men met al deze tijden rekening te houden. De verschillende tijden zijn 
weergegeven in figuur 7.8. Hieruit is afte leiden dat het verschil tussen de tijden van afzonderlijke 
beveiligingen doorgaans 250 a 300 ms bedraagt. Deze tijd staat bekend onder de naam staffeltijd. 
De staffeltijd dient in acht te worden genomen voor een selectieve beveiliging van elektriciteitsnet
ten. Een voorbeeld van tijdstaffeling is reeds behandeld in voorbeeld 4.1 (figuur 7.3). Hierin is een 
staffeltijd van 1 seconde gekozen. 

a 100 180 300 Tijd [msJ 

l' Veilighe;~smarge 
AjvailUd relais 2 

Uifschakeltijd vermogenschakelaar 
Eigenlijd relais 1 

Kortsluiting 

~----------------------~~ 
Staffeltijd 

Figuur 7.8 Onderdelen van een staffeltijd 

7.2.6 Combinaties van lange en korte verbindingen 

In de praktijk blijkt het dat men bij de impedantie-instelling van een distantiebeveiliging rekening 
moet houden met een veiligheidsmarge. Allerhande oorzaken, waaronder onnauwkeurigheden in 
de meettransformatoren, onnauwkeurigheden van beveiligingen en de invloed van lichtboogweer
standen als gevolg van kortsluitingen, zorgen ervoor dat de gemeten impedantie behept is met een 
zekere onnauwkeurigheid. De maximale fout blijkt in de praktijk zo'n 10 a 15 procent te bedragen. 
Derhalve wordt de impedantie van de eerste trap vaak ingesteld op de 85 procent van de impedantie 
van een beveiligde kabel. am er zeker van te zijn dat fouten binnen een station worden afgeschakeld 
in de tweede trap. moet de minimale impedantie-instelling van de tweede trap gelijk zijn aan 115 
procent. Dit kan in de praktijk problemen opleveren in situaties waarin een korte lijn omgeven 
wordt door een of meerdere langere verbindingen. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. 
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Voorbeeld 7.3 
Beschouw het eenvoudige elektriciteitsnet uit figuur 7.9. Lijn 1 is een lange verbinding. terwijl de 
verbindingen 2 en 3 aanmerkelijk korter zijn. De impedantie-instellingen van de tweede trappen van 
de distantiebeveiligingen 1 en 3 lopen van 85 procent tot 115 procent. Teneinde een overlap tussen 
de tweede trap van distantiebeveiliging 1 en die van distanfiebeveiliging 3 te voorkomen. moet 
gelden: 

o 

Figuur 7.9 Elektriciteitsnet fer illustratie van een mogelijke overlap tussen twee 
tweede trappen van distantiebeveiligingen 

(7) 

1nd/en niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, dan gaan de karakteristieken elkaar overlappen. 
Er is dan gerede kans, dat storingen binnen het overlappende gebied leiden tot uitschakeling van 
be/de distantiebeveiligingen. Er is dan dus sprake van niet-selectieve uitschakeling. 

Dit effoct wordt nog verder versterkt voor de situatie als weergegeven infiguur 7.10. Hierin is een 
lijn utI bedrijf voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden. De voorwaarde, waarbij het 
overlappende effoct dan gaat optreden, is nu (toepassing van parallelschakeling van circuits): 

(0,85z2'1,15z2) 
1,15=1 $, (=1 + - =1 ~ 3,26=2 

2=2 
(8) 
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Figuur 7.10 Elektriciteitsnet fer illustratie van een mogelijke overlap tU8sen twee 
tweede trappen van distantiebeveiligingen 0 

7.3 Faalwijzen van beveiligingen 

Stel dat iemand een dure auto bent, die beveiligd wordt door een auto-alarm. Dit alarm kan op twee 
manieren ongewenst gedrag vertonen. Allereerst kan het spontaan afgaan, zonder dat er een 
aanleiding voor is. De tweede vorm van ongewenst gedrag is dat het alarm niet functioneert op het 
moment dat een dief er met de auto van door gaat. 

In het algemeen kan men stell en dat een beveiliging doorgaans op twee manieren kan falen, 
namelijk: 
• de beveiliging werkt, terwijl dit niet gewenst is (onterechte werking) 
• de beveiliging werkt niet, terwijI dit gewenst is (weigerende werking) 

7.3.1 Onterechte werking 

Deze manier van falen kan voor de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening verschillend 
zijn. In vennaasd bedrijfsgevoerde netten vol gens het bekende (n-l )-criteriurn, leidt een onterechte 
werking van een beveiliging doorgaans niet tot onderbrekingen in de elektriciteitsvoorziening. Het 
(n-l )-criterium houdt in dat de klanten geen hinder ondervinden tijdens de uitval van een 
component. In radiaal bedrijfsgevoerde netten daarentegen, leiden onterechte uitschakelingen van 
beveiligingen altijd tot onderbrekingen in de stroomvoorziening. Beide situaties kunnen worden 
toegelicht aan de hand van een voorbeeld. 

Voorbeeld 7.4 
Veronderstel dat de drie verbindingen in figuur 7.11 elk een transportcapaciteit hebben van 240 A. 
Een onterechte uitschakeling door de beveiligingen 1. 2. 3 of 4 zal dan niet leiden tot een 
onderbreking in de stroomvoorziening. Na het uitschakelen als gevolg een storing in een van de::e 
beveiligingen. is er namelijk nog voldoende transportcapaciteit in het 5ysteem over om aan de 
belastingvraag te kunnen blijven voldoen. 
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Als beveiliging 5 of 6 echter een onterecht uitschakelcommando geeji, dan ondervindt knooppunt 
3 rechtstreeks een onderbreking als gevolg van deze fout. Dit is uileraard Ie wijten aan de radiale 
voeding van dit knooppunl. 

3 

~~IOOA 
Figuur 7.11 Elektriciteitsnet ler demonstralie van onterechte en weigerende werking van 

beveiligingen 0 

7.3.2 Weigerende werking 

Deze manier van falen heeft nagenoeg altijd aanzienlijke invloed op de betrouwbaarheid van de 
elektriciteitsvoorziening. Zowel in vermaasd bedrijfsgevoerde netten ais in radiaal bedrijfsgevoerde 
netten hebben zulke fouten doorgaans grote gevolgen. Ze komen pas aan het licht ais er een storing 
in de beveiligde component optreedt. Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld kan deze faalwijze 
nader worden toegelicht. 

Voorbeeld 7.5 
Beschouw wederom hel elektriciteitsnet uit figuur 7.11. Stel dat verbinding 3 beveiligd wordt door 
een differenliaalbeveiliging en de verbindingen 1 en 2 door distantiebeveiligingen. Veronderstel 
vervolgens dat in verbinding 3 tussen de knooppunten 2 en 3 een kortsluiting optreedt. Hierop 
dienen de schakelaars 5 en 6 te reageren. Als bijvoorbeeld schake/aar 5 niet uitschakelt, zullen 
andere schakelaars moeten afschakelen. Dil staat bekend on der de naam back-up beveiliging. In 
dit geval zijn dat de schakelaars 1 en 3. E'en weigerende werking van beveiliging 5 heeji dus tot 
gevolg dat niet alleen verbinding 3 wordt uitgeschakeld, maar ook de verbindingen I en 2. Beide 
belastingen ondervinden dus hinder van ::0 'n storing. 0 

7.3.3 Redundantie van beveiligingen 

Het effect van incorrecte werking en weigerende werking van een beveiliging kan worden bernvloed 
door het uitschakelcommando van een vermogenschakelaar afhankelijk te laten zijn van de werking 
van meerdere beveiligingen. Dit is ais voIgt in te zien. Stel dat de kans op een onterechte 
uitschakeling van beveiliging k gelijk is aan Pr/w en de kans op een weigerende werking gelijk is 
aanPr,:vw. 

Door de uitschakelcontacten van twee beveiligingen in serie te plaatsen, ontstaat een zogenaamde 
serieschakeling (zie figuur 7.12). Er wordt dan door het samengestelde systeem pas een 
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uitschakelcommando aan de verrooeenschakelaar geeeven indien beide beveiligingen besluiten tot 
uitschakeling. De kans op een onterechte uitschakeling wordt hiermee gereduceerd. De keerzijde 
van deze vooruitgang is dat de kans op weigerende werking van het totale samengestelde systeem 
toeneemt. Er hoeft immers maar een beveiliging de fout niet te 'zien' en er voIgt geen uitschakeling. 
Indien de beveiligingen onafuaokelijk van elkaar falen kan men schrijven voor de kans dat het 
samengestelde seriesysteem incorrect werkt of weI onterecht uitschakelt: 

iw P iWp iw 
PrSerieSysteem = r 1 r 2 (9) 

Aangezien een kans per definitie een getal is tussen 0 en 1, neemt de kans op incorrecte werking van 
zo'n serieschakeling af. De kans op een weigerende werking van het samengestelde seriesysteem 
wordt gegeven door: 

(10) 

De kans op weigerende werking van zo'n serieschakeling neemt dus toe. 

+ 

~ Uilschakelcomact relais J 

l Uitschakdco"lact relais 2 

~ 
Figuur 7.12 Serieschakeling van uitschakelcontacten van twee beveiligingen 

Door de uitschakelcontacten van twee beveiligingen parallel te schakelen, ontstaat dan een 
zogenaamde parallelschakeling (zie figuur 7.13). Er wordt dan door het samengestelde systeem pas 
een uitschake1commando aan de vermogenschakelaar gegeven zodra tenminste een van be ide 
beveiliLUngen besluit tot uitschakeling. De kans op een onterechte uitschakeling neemt hiermee dus 
toe. De keerzijde van deze achteruitgang is dat de kans op weigerende werking van het totale 
samengestelde systeem afueemt. Er hoeft immers maar een beveiliging de fout te 'zien' en er voIgt 
al een uitschakeling. Indien de beveiligingen onafuaokelijk van elkaar falen kan men schrijven voor 
de kans dat het samengestelde parallelsysteem onterecht uitschakelt of incorrect werkt: 

~ ~ ~ 

Pr parallelsysteem = Pr 1 + Pr 2 (11) 
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De kans op een weigerende werking van het samengestelde parallelsysteem wordt gegeven door: 

pWW pww ww 
r parallelsysteem = r I Pr 2 (12) 

In figuur 7.14 is aangegeven hoe de kansen op incorrecte werking en weigerende werking toe- dan 
weI afnemen voor een serie- en parallelsysteem ten opzichte van een systeem met een enkele 
beveiliging. 

Parallelschakeling van beveiligingen vindt doorgaans plaats bij de beveiliging van netten van hogere 
spanning (110, 150,220 en 380 kV-netten). Dit zijn over het algemeen vermaasd bedrijfsgevoerde 
systemen volgens het (n-I)-criterium. De toename van de kans op onterechte werking is in zulke 
netten derhalve niet zo erg en wordt geaccepteerd. 

+ 

Uttschakelcontact relats J n Uitschakelcontact relats 2 

~ 
Figuur 7.13 Parallelschakeling van uitschakelcontacten van twee beveiligingen 

Kana op incorrecte werking 

02 relais parallel 

02 relais in aerie 
o 

Pr,,"'''' Kana op weigerende werking 

Figuur 7.14 Toe- en afname van faalkansen bij parallel- en serieschakeling 
van beveiligingen 
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7.4 Betrouwbaarheidsberekeningen voor beveiligingssystemen 

Storingen in netdelen treden met een bepaalde kans en frequentie in de loop van de tijd op. Deze 
kans en freQuentie kunnen worden gekwantificeerd middels storin~sstatistieken. Deze statistieken 
worden in de loop van de tijd verzameld door de elektriciteitsbedrijven. 

7.4.1 Betrouwbaarheidskengetallen van componenten 

Men onderscheidt doorgaans drie verschillende kengetallen om de betrouwbaarheid van 
componenten uit te drukken. Dit zijn: 
• faaltempo, Ak [gebeurtenissen per jaar] 
• gemiddelde reparatietijd, rk [uren per gebeurtenis] 
• gemiddelde omschakeltijd, Sk [uren per gebeurtenis] 

Deze drie kengetallen worden aan de hand van figuur 7.15 toegelicht. Stel dat op een bepaald 
moment een storing in component k optreedt. Hierdoor gaat deze component over van de 'up'
toe stand naar de 'down' -toe stand. De bedrijfsvoerder van het elektriciteitsnet, waarin deze 
component zich bevindt, zal hier op de een of andere manier van op de hoogte worden gebracht 
(hetzij door automatische signalering, hetzij door klanten die als gevolg van de storing spannings
loos zijn geraakt). De bedrijfsvoerder zal hiema actie ondememen. Dit doet hij doorgaans door de 
gestoorde component middels scheiders zichtbaar te isoleren van de rest van het systeem en indien 
andere, gezonde componenten ook door deze storing uit bedrijf zijn geraakt, terug in bedrijf te 
nemen. Dit proces staat bekend onder de naam omschakelen in een elektriciteitsnet. Vervolgens kan 
de daadwerkelijke reparatie of vervanging van component k plaatsvinden. Pas als de reparatie of 
vervanging voltooid is, wordt de component wederom in bedrijf genomen en ontstaat de situatie van 
voor de storing. 

Toestand 

UP 

DN 

t<::I 
t i It, 

t . 
~ , , 

t¥J I .J 1>1 
\ , td' 

i , , , 
I , , , , 

t , ~ 
I 

storing i : reparatie klaar 

'f 
component zichtbaar 
gescheiden van systeem 

Figuur 7.15 Toestand-tijd-diagram van component k 
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Het is gebruikelijk in de praktijk om de voomoemde drie kengetallen als voIgt te bepalen (zie figuur 
7.15). Het faaltempo, AA;> (uitgedrukt in gebeurtenissen per jaar) wordt doorgaans bepaald middels 
de volgende uitdrukking: 

(13) 

Merk op dat deze grootheid in principe een frequentie is, namelijk het aantal storingen per 
tijdseenheid. 

De gemiddelde reparatietijd, rA;> (uitgedrukt in uren per gebeurtenis) kan worden bepaald middels: 

L td,i 
i (14) 

De gemiddelde omschakeltijd, S To (uitgedrukt in uren per gebeurtenis) kan worden bepaald middels: 

~t ' L...t S,l 

S - i k ---

F" 
(15) 

In deze uitdrukkingen is: 
Fir het aantal storingen van component k in een beschouwde peri ode 
111,1 de tijd in de 'up' -toestand (gezonde toestand) voordat de { storing optrad 
td.t de tijd in de 'down' -toestand (gestoorde toestand) nadat de l storing optrad 
(s,; de tijd die nodig is om component k van de rest van het systeem te isoleren 

en uit bedrijf te nemen voor reparatie of vervanging nadat de i e storing optrad 

Merk op dat de bovengenoemde kengetallen gemiddelde waarden over een bepaalde eindige 
beschouwde peri ode zijn. 

Een eenvoudig voorbeeld kan de bepaling van de hierboven genoemde parameters verduidelijken. 

Voorbeeld 7.6 
Slet dat een bepaald elektriciteitsbedrijf 20 jaar geleden 2 componenlen van type X in bedrijf heefi 
genomen. De geschiedenis (uitgedrukt in bedrijfSuren) van elke component a/zonder/ijk is hieronder 
weergegeven: 
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Component 1: 
o (20 jaar geleden) 
26270 (circa 17 jaar geleden) 
26271 
26290 
96340 (circa 9 jaar geleden) 
96342 
96380 
175200 (heden) 

Component 2: 
o (20 jaar geleden) 
87600 (circa 10 jaar geleden) 
87602 
87630 
175200 (heden) 

Inbedrijfname 
Storing (uitschakeling door beveiliging) 
Geisoleerd van de rest van het systeem 
Storing opgelost en opnieuw in bedryf genomen 
Storing (uitschakeling door beveiliging) 
Geisoleerd van de rest van het systeem 
Storing opgelost en opnieuw in bedryf genomen 
Nog steeds in bedrijf 

Inbedryfname 
Storing (uitschakeling door beveiliging) 
Gei"soleerd van de rest van het systeem 
Storing opgelost en opnieuw in bedrijf genomen 
Nog steeds in bedrijf 

Uit deze data zijn betrouwbaarheidskengetallen te abstraheren, met behulp van de uitdrukkingen 
(13) tot en met (15). Deze zijn hieronder weergegeven: 

AI = 2 gebeurtenissen /175200 uur 0,0000114 geb./uur 0, I geb.,jaar 
r1 (20 uur + 40 uur) /2 gebeurtenissen 30 uur/geb. 
Sl (1 uur 2 uur) 12 gebeurtenissen = 1,5 uur/geb. 

A1 = I gebeurtenis /175200 uur 0,00000571 geb./uur = 0,05 geb.ljaar 
r1 (30 uur) / 1 gebeurtenis = 30 uur/geb. 
82 (2 uur) /1 gebeurtenis = 2 uur/geb. 

Op grond van deze data kan men vervolgens de betrouwbaarheidskengetallen voor componenten 
van type X be palen, namelijk: Ax (AI + A)/2 = 0,075 geb./jaar, rx (r1 + r)/2 = 30 uur/geb. en 
Sx (sJ s.)/2 = 1,75 uUr/geb. 0 

7.4.2 Betrouwbaarheidskengetallen van de elektriciteitsvoorziening 

Beveiligingssystemen zijn ontworpen om optredende storingen in elektriciteitsnetten snel en 
selectief af te schakelen. Af en toe komt het echter voor dat een beveiligingssysteem niet correct 
functioneert. Bij een betrouwbaarheidsberekening voor een elektriciteitsnet wordt de betrouwbaar
heid van de elektriciteitsvoorziening gekwantificeerd. Daarbij is het gebruikelijk om de 
betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening uit te drukken in kengetallen voor onbetrouwbaar
heid, te weten: 
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• kans dat een bepaald knooppunt of een bepaalde belasting geisoleerd geraakt, Pr, uitgedrukt in 
bijvoorbeeld uren per jaar. Merk op dat deze grootheid dimensieloos is. 

• freQuentie waarmee een bepaald knooppunt of een bepaalde belasting gelsoleerd geraakt, Fr, 
uitgedrukt in bijvoorbeeld gebeurtenissen per jaar. 

• gemiddelde duur waarmee een bepaald knooppunt of een bepaalde belasting gelsoleerd geraakt, 
Du, uitgedrukt in bijvoorbeeld uren per gebeurtenis. 

Het is niet moeilijk om in te zien dat de relatie tussen deze drie kengetallen gegeven door: 

Pr = Fr'Du (16) 

Voorbeeld 7. 7 
Als een bepaalde belasting bijvoorbeeld 2 maal per jaar geisoleerd raakt en de gemiddelde duur 
van zo 'n storing 10 uur bedraagt, dan is de kans gelijk aan 2-10 20 uur per jaar. lndien men 
bedenkt dat een jaar uit 8760 uur bestaat, kan men ook zeggen: de kans of niet-beschikbaarheid van 
de levering is gelijk aan: 2018760 0,00228 (uur per uur), oftewel de beschikbaarheid is gelijk aan: 
1-0,00228 = 0.99772. 0 

De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening is te kwantificeren door middel van een 
combinatie van gezond verstand. eenvoudige rekenregels en betrouwbaarheidskengetallen van 
componenten in het te be schouwen systeem. 

In het hiema volgende voorbeeld wordt duidelijk gemaakt hoe de drie kengetallen waarmee de 
betrouwbaarheid van de elektriciteitslevering gekwantificeerd wordt, per storingssituatie kunnen 
worden bepaald. De kengetallen waar het dus om gaat, zijn: de kans Pr, de frequentie Fr en de 
gemiddelde duur Du. 

Voorbeeld 7.8 
Beschouw het elektriciteitsne/ van figuur 7.11. Er wordt aangenomen dat de nominale stroom van 
elke verbinding gelijk is aan 240 A. Knooppunt 2 wordt dan dus (n-1)-veilig gevoed voor wat be/reft 
de kabels. Stel nu dat er een kortsluiting optreedt op knooppunt 2. Dit zal tot uitschakeling van de 
verbindingen J en 21eiden en derhalve tot isolatie van de beide belastingen. Het is niet moeilijk om 
in Ie zien dat de frequentie waarmee deze storing optreedt. wordt bepaald door het tempo waarmee 
knooppunt 2faalt (zie vergelijking (13)). Dus: 

met: 

Fr = A 2 

1] het faaltempo van knooppunt 2 
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De beide befastingen op de knooppunten 2 en 3 kunnen niet van elektriciteit worden voorzien told at 
knooppunl 2 gerepareerd dan wei vervangen is. Deze storing duurt dus de gehele reparatie- of 
vervangingstijd van knooppunt 2, r1 (zie vergelijking (14)). In formulevorm kan dus voor de 
gemiddelde duur van deze storing geschreven worden: 

met: 

Du - r - 2 

r2 de reparatietijd van knooppunt 2 

(18) 

Met behulp van vergelijking (16) is dan de kans van optreden, Pr, van deze storing te berekenen, 
te weten: 

Pr = Fr . Du = A • r 2 2 (19) 

Stel dat knooppunt 2 weer gerepareerd wordt en dat er na verloop van tijd een kortsluiting optreedt 
in verbinding 2 in figuur 7. J J en dat beveiliging 4 weigert om een uitschakelcommando te geven. 
Dit dient te lelden tot een uitschakeling van verbinding 1, aangezien de kortsluttstroom ook via deze 
verbinding wordt gevoed. Het zij duidelijk dat dit wederom tot een onderbreking van de 
elektriciteitsvoorziening van de knooppunten 2 en 3 feidt. Een dergelijke storing is echter op te 
lossen middels omschakelhandelingen. Door de scheiders. waarmee vermogenschakelaar -/. omringd 
wordt (deze zijn overigens niet in figuur 7.11 weergegeven). te openen en verbinding 1 opnieuw in 
bedrijfte nemen, kan men de elektriciteitsvoorziening aan de belastingen op de knooppunten 2 en 
3 herstellen. Daarna kan reparatie of vervanging plaatsvinden van de defecte kabel en de 
weigerende vermogenschakelaar of beveiliging. De duur, frequentie en kans van een dergelijke 
storing kunnen dan worden bepaald middels: 

Du = S2 (20) 

(21) 

(22) 
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met: 
s] de omschakeltijd van verbinding 2 
Pr.t.. de kans op een weigerende werking van beveiliging-l 
A] het jaaltempo van verbinding 2 

De kans Prt'" is in het algemeen te definieren als: 

ww aantal weigeringen om te werken 
P~ = --------=-~=-------------

aantal cifschakelcommando's 
(23) 

De vermenigvuldiging met de kans, Prtw in de vergelijkingen (21) en (22) is geoorloofd indjen de 
weigerende werking van de beveiliging onajhankelijk is van het optreden van een kortsluiting in de 
beveiligde verbinding. Dit is in de praktijk doorgaans het geval. 0 

De betrouwbaarheid van de elektriciteitslevering 01' elk individueel knoo1'1'unt kan yervolgens 
worden verkregen door de afzonderlijke kansen en freQuenties van het o1'treden van allerlei 
mogelijke storingssituaties bij elkaar 01' te tellen. Uiteraard dienen slechts die storingen in de 
optelling te worden meegenomen, die leiden tot uitval van het betreffende knooppunt. Dit wordt 
nader uitgelegd aan de hand van het hierna volgende voorbeeld. 

Voorbeeld 7.9 
Beschouw het elektriciteitsnet uit figuur 7.16. Voor het gemak wordt ervan uitgegaan dat de 
verbindingen 1,2 en 3 identiek en even lang zijn, b~ivoorbeeld 2 kilometer van Jx3x95 mm2 Cu. 
De nominale stroom, /,1Olt1' van zo 'n kabel bedraagt 240 A. Vervolgens wordt verondersteld dat de 
verbindingen 1 en 2 worden beveiligd met distantiebeveiligingen met drie trappen en verbinding 
3 met een maximaalstroomtijdbeveiliging. De instellingen van de aftonderlijke beveiligingen zijn 
weergegeven in tabel 7.1 Daarbij zijn de impedanties uitgedrukt in procenten van de te beveiligen 
verbindingen. Een impedantie van 85% betekent dus dat het meetbereik staat ingesteld op 85% van 
de impedantie van de verbinding. Beveiliging 7 is eveneens een maximaalstroomtijdbeveiliging. 

Stel dat verder gegeven is dat de betrouwbaarheidskengetallen voor de componenten in het systeem 
er als voigt uit zien: 
faaltempo kabel • .Ak: 
reparatietijd kabel. rk : 

omschakeltijd kabel. Sk: 

jaaltempo railsysteem. Ar: 
reparatietijd railsysteem. r r : 

kans op weigerende werking beveiliging, Prbww : 
jaaltempo incorrecte werking beveiliging. Abtw 

: 

reparatietijd beveiliging. rb: 
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0.1 gebeurtenissen per jaar 
20 uren per gebeurtenis 
I uur per gebeurtenis 
0,001 gebeurtenissen per jaar 
40 uren per gebeurtenis 
0,05 
0,01 gebeurtenissen per jaar 
J 0 uren per gebeurtenis 
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~~lOOA 
Figuur 7.16 Elektriciteitsnet dat gebruikt wordt in een uitgewerkte 

betrouwbaarheidsberekening 

Aanspreekstroom [A] TiJden [s] Impedanties [%] 

288 (J,2xlno~ t/=O, 1 t2=J,l t:;=l, 4 ZJ=85 Z2=115 
288 (1,2xlno~ t1=O,J t2=O, 1 t3=0,J Z1=200 Z2=200 
288 (1,2xlno~ / 1=0,1 12= /, 1 /3=1,4 Z/=85 Z]=1l5 
288 (1,2 xl no"J //=0,1 12=0,1 13=0,1 Z1=200 Z2=200 
288 (1,2xlnoJ 0,8 --
288 (l,2 xIlIoJ 0,5 --
288 (l,2xlnoJ 1,7 --

Tabel 7.1 Beveiligingsinstellingen voor figuur 7.16 

Z:;=400 
Z3=200 
Z:;=400 
Z3=200 

De betrouwbaarheid van de knooppunten in dit systeem kan nu bepaald worden door systematisch 
allerhande storingen Ie evalueren en hel gedrag van de beveiligingen Ie be palen. De resultaten voor 
kortsluitingen op de knooppunten 1,2 en 3 zijn weergegeven in tabeI7.2. 

Knoop- Schakelaars Uitschakel- Gei:mleerde knoop-pun- Gefsoleerde knoop-pun-
punt uit tiJd [s] ten voor omschakelen ten na omschakelen 

1 7 1,7 1,2 en 3 1,2 en 3 
2 I en 3 1,1 2en 3 2en3 
3 6 0,5 3 3 

Tabel 7.2 Evaluatie van het beveiligingsgedrag voor kortsluitingen op knooppunten 

Uit tabel 7.2 blijkt bijvoorbeeld dat een kortsluiting op knooppunt 3 wordt afgeschakeld door 
vermogenschakelaar 6 met een tijd van 0,5 s. Verder blijkt uit inspectie van figuur 7.16 dat de 
gevolgen van:;o'n storing niet middels omschakelacties kunnen worden verzacht. Knooppunt 3 bliffi 
geisoleerd toldat het gerepareerd is. Pas na reparatie van het railsysteem kan dit knooppunt weer 
onder spanning worden gebracht. 

7.22 



Beveiliging van Elektriciteitsnelten - PArO cursus april 200.:1 

Uit de resultaten van de laatste twee kolommen van tabel7.2 en de betrouwbaarheidskengetallen 
voor de componenten in het systeem ::ijn de kans en frequentie waarmee de knooppunten geisoleerd 
raken ten gevolge van kortsluitingen op knooppunten Ie bepalen. Het ::ij dUidelijk dat knooppunt 
3 door drie kortsluitingen op knooppunten wordt gei:<;oleerd (namelijk door een kortsluiting op 

. knooppunt 1, een kortsluiting op knooppunt 2 en een kortsluiting op knooppunt 3). Vandaar de 
factor 3 in onderstaande uitdrukkingen voor knooppunt 3. Evenzo blijkt dat knooppunt 2 als gevolg 
van twee verschillende kortsluitingen op knooppunten kan worden geisoleerd (name/ijk door een 
kortsluiting op kooppunt 1 en door een kortsluiting op knooppunt 2). Vandaar de factor 2 in 
onderstaande uitdrukkingen voor knooppunt 2. Voor de aftonderlijke knooppunten geldt dan: 

Pr (knooppunt 1 gei:<;oleerd t.g. v. kortsluitingen op knooppunten) = Ar r r = 0,04 uurljaar 
Fr (knooppunt 1 gei:<;oleerd t.g. v. kortsluitingen op knooppunten) = Ar = 0,001 gebeurtenissenljaar 

Pr (knooppunt 2 geisoleerd t.g. v. kortsluitingen op knooppunlen) = 21r rr 0,08 uurljaar 
Fr (knooppunt 2 geisoleerd t.g.v. kortsluilingen op knooppunten) = 2Ar= 0,002 gebeurtenisse1l!jaar 

Pr (knooppunt 3 gefsoleerd t.g. v. kortsluitingen op knooppunten) 3 Ar rr 0,12 uurljaar 
Fr (knooppunt 3 geisoleerd t.g. v. kortsluitingen op knooppunten) = 3A r = 0,003 gebeurtenissenljaar 

Op dezelJde manter kan een label worden opgesteld voor het optreden van korts{uitingen in de 
verbindingen 1, 2 en 3. De resultaten van zo 'n analyse zijn weergegeven in tabel 7.3. Daarbij 
moeten de plaatspercentages van de verbindingen gelezen worden als gaande van links naar rechts 
in de figuur. Bijvoorbeeld 0-85 procent van verbinding 1 betekent: vanaf knooppunt I tot en met 85 
procent van de verbinding, gerekend vanafknooppunt 1. 

Kabel Plaats Schakelaars Uitschak. Geisol. kooppunten Gefsol. kooppunten 
[%] uit tijd [s] voor omschakelen na omschakelen 

1 0-85 1 en 2 0,1 -- --
85-100 1 en 2 1,1 -- --

2 0-85 3 en 4 0,1 -- --
85-100 3 en.:l 1,1 -- --

3 0-100 5 0,8 3 3 

Tabel7.3 "Evaluatie van het beveiligingsgedrag voor kortsluitingen in kabels 

Uit tabel 7.3 blijkt bijvoorbeeld dat een kortsluiting in verbinding I nabij station 1 wordt 
afgeschakeld door de vermogenschakelaars 1 en 2 met een tijd van 0,1 s. Verder blijkt dat de 
gevolgen van ::o'n storing niet worden gemerkt (afge::ien van een spanningsdip) bij de klanten. 
Tevens blijkt dat knooppunt 3 gedurende de reparatietijd van verbinding 3 geisoleerd raakt ten 
gevo/ge van een kortsluiting in de::e verbinding. 
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Uit de resultaten van de laatste twee kolommen van tabel 7.3 en de betrouwbaarheidskengetallen 
voor de componenten in het 5ysteem zijn de kans en frequentie waarmee de knooppunten gelsoleerd 
raken ten gevolge van kortsluitingen in verbindingen te bepalen. Het blijkt dat aileen knooppunt 3 
hierdoor wordt bernvloed. Voor dit knooppunt geldt dan: 

Pr (k:nooppunt 3 gersoleerd t.g.v. kortsluitingen in verbindingen) Ak rk = 2 uur /jaar 
Fr (k:nooppunt 3 geisoleerd t.g. v. kortsluitingen in verbindingen) = Ak = 0,1 gebeurtenissen / jaar 

Tevens dient men het effict van incorrecte en weigerende werking van de beveiligingen evalueren. 
De resultaten voor een analyse van weigerende bevei/igingen in combinatie met kabelstoringen zijn 
gegeven in tabel 7.4. 

Kabel 

1 

2 

3 

Plaats Weig. Schakelaars Uitschak. Gei'sol. koopp. Geisol. koopp. 
[%] beveil. uit tijd [s] voor omschakelen na omschakelen 

0-/00 / 7 1,7 1,2 en 3 --
0-85 2 3 /,4 2en3 --
85-100 2 3 1,1 2en3 --
0-/00 3 7 1.7 1,2 en 3 --
0-85 4 1 1,4 2 en3 --
85-100 4 1 1,1 2en3 --
0-7,5 5 I en3 1,1 2en3 3 
7,5-100 5 1 en3 1,-1 2en3 3 

Tabel 7.4 Evaluatie van het beveiligingsgedrag voor kortsluitingen in kabels 
in combinatie met weigerende beveiligingen 

Uit tabel7.4 is aIle lelden dat het begrip meetbereikverlengtng een rol speelt bij kortsluitingen in 
kabel3. Ondanks het felt ciat de tweede trappen van de beveiligingen I en 3 ingesteld staan op 1/5 
procent (zie tabeI7.I) enz1= ZrZj, worden toch slechts kortsluitingen op de eerste 7,5 pro cent van 
kabel3 in de tljd t 2 uitgeschakeld Uit de resultaten van de laatste twee kolommen van tabel 7.4 en 
de betrouwbaarheidskengetallen voor de componenten in het systeem zijn de kans en frequentie 
waarmee de knooppunten geisoleerd raken ten gevolge van kortsluitingen in verbindingen in 
combinatie met weigerende beveiligingen te bepalen. Voor de aftonderlijke knooppunten geldt dan: 

Pr (k:nooppunt I geisoleerd t.g.v. weigerende beveiligingen) = 2Prb
ww AkSk = 0,01 uurlJaar 

Fr (knooppunt 1 geiSoleerd t.g.v. weigerende beveiligingen) = 2Prb"~vAk O,OJ gebeurtentssenjaar 

De factor 2 in bovengenoemde uitdrukking wordt veroorzaakt door de twee paral/elle verbindingen 
die vanuit knooppunt 1 vertrekken (zie figuur 7.16). Indien beveiligtng I weigert om te werken zal 
een kortsluiting in verbinding 1 tot isolatle van knooppunt 1 lelden (beveiliging 7 zal dan 
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uitschakelen). Evenzo zal bi) een weigerende werking van beveiliging 3 een korts[uiting in 
verbinding 2 [eiden tol isolatie van knooppunt 1 (vergeli)k tabeI7A). 

Pr (knooppunt 2 gezsoleerd t.g.v. weigerende beveiligingen) 5PrtwAksk = 0,025 uur:jaar 
Fr (knooppunt 2 geisoleerd t.g. v. weigerende beveiligingen) 5Pr b -Ak 0,025 gebeurtenissenljaar 

De/actor 5 in bovengenoemde uitdrukkingen is het gevolg van de volgende 5 oorzaken (vergelijk 
tabeI7.4): 
" kortsluifing in verbinding I in combinatie met weigerende werking van beveiliging 1 
" kortslulting in verbinding I in combinatie met weigerende werking van beveiliging 2 
" korts/uiting in verbinding 2 in combinatie met weigerende werking van beveiliging 3 
" kortsluiting in verbinding 2 in combinatie met weigerende werking van bevei/iging 4 
" kortsluiting in verbinding 3 in combinatie met weigerende werking van beveiliging 5 

Pr (knooppunt 3 geisoleerd t.g. v. weigerende beveiligingen) = 4Prb ww Ak Sk + Prb ww Ak rk 0,12 
uur!Jaar 
Fr (knooppunt 3 geiso/eerd t.g.v. weigerende beveiligingen) = 5Prb .... wAk = 0,025 gebeurtenissenljaar 

De lezer wordt ertoe uitgenodigd om zelJ de /actoren in de twee hierboven gepresenteerde 
uitdrukkingen te verifieren. De resultaten voor een analyse van onterechte uitschakelingen door 
beveiligingen zijn gegeven in tabeI7.5. 

Onterechte werken- Schakelaars Geisoleerde knooppunten Geisoleerde knooppunten 
de beveiliging uit voor omschakelen na omschakelen 

I 1 -- --
2 2 -- --
3 3 -- --
4 4 -- --
5 5 3 3 
6 6 3 3 
7 7 1,2 en 3 ],2 en 3 

Tabel 7.5 Evaluatie van het bevei/igingsgedrag voor onterechte uitschakelingen door 
beveiligingen 

Uit de resultaten van de laatste twee kolommen van tabel 7.5 en de betrouwbaarheidskengetallen 
voor de componenten in het systeem zijn de kans en frequentie waarmee de knooppunten geisoleerd 
raken ten gevolge van onterechte uitschakeling door bevei/igingen te bepalen. Voor de aftonderli)ke 
knooppunten geldt dan: 
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Pr (knooppunt 1 geisoleerd t.g. v. onterechte werking beveiligingen) AbiW rb = 0,1 uurjaar 
Fr (knooppunt 1 geisoleerd t.g. v. onterechte werking beveiligingen) = Aoi .. = 0,01 gebeurtenissenl 
jaar 

Pr (knooppunt 2 geisoleerd t.g. v. onterechte werking bevei/igingen) = AbiW rb 0,1 uurlJaar 
Fr (knooppunt 2 geisoleerd t.g. v. onterechte werking beveiligingen) AbiW 0,01 gebeurtenissenl 

jaar 

Pr (knooppunt 3 geisoleerd t.g. v. onterechte werking beveiligingen) 3AbiW rb 0,3 uurljaar 
Fr (knooppunt 3 geisoleerd t.g. v. onterechte werking beveiligingen) 3/lb

1w 
= 0,03 gebeurtenissenl 

jaar 

In de tabel/en 7.2 tot en met 7.5 zijn de gevolgen samengevat van diverse soor/en storingen, die 
kunnen (}ptreden in het elektriciteitsnet van figuur 7.16. De individuele knooppunten kunnen dus 
spanningsloos worden ten gevolge van een breed scala van storingsoorzaken. Het zij dUidelijk dat 
de uiteindelijke, totale, kans en frequentie waarmee een bepaald knooppunt geisoleerd geraakt een 
optelling is van kansen en frequenties van aftonderlijke storingsoorzaken die tot isolatie van dat 
betreffinde knooppunt leiden. Een en ander is weergegeven in tabeI7.6. De zesde kolom vormt de 
sommatie van kolommen 2 tot en met 5. 

Railstoringen Kabelstoringen Weig. werking Incorr. werking Tolaal 
Knoopp. Pr Fr Pr Fr Pr Fr Pr Fr Pr Fr 

1 0,0-1 0,001 -- -- 0,01 0,01 0,1 0,01 0,15 0,021 
2 0,08 0,002 -- -- 0,025 0,025 0,1 0,01 0,205 0,055 
3 0,12 0,003 2 0,1 0,12 0,025 0,3 0,03 2,54 0,158 

Tabel7.6 Bijdragen van aftonderlijke storingsoorzaken aan betrouwbaarheidskenge
tallen voor knooppunten 

lnfiguur 7.17 is grafisch weergegeven hoe groot de procentuele bijdragen zijn van de aftonderlijke 
storingsoor=aken in de kans en frequentie waarmee de knooppunten geisoleerd geraken. Het zij 
dUidelijk dat falende beveiligingssystemen een belangrijke rol spelen in de betrouwbaarheids
keng2etallen van knooppunten. Met name de (n-1)-veilig gevoede knooppunten blijken relalief 
gevoe/ig te zijn voor falende beveiligingen. Hel radiaal gevoede knooppunt is meer gevoelig voor 
storingen in de hoogspanningscomponenten. 

De grootte van gemiddelde duur waarmee de knooppunten I, 2 en 3 gefsoleerd geraken kunnen 
tenslotte bepaald worden middels vergelijking (16): 
Du (knooppunt I getsoleerd) Pr(knooppunt 1 geisoleerd) Fr(knooppunt I geisoleerd) = 

0,15.0,021 = 7,1 uur/gebeurtenis 
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Du (knooppunt 2 geisoleerd) = Pr(knooppunt 2 geisoleerd) Fr(knooppunt 2 geisoleerd) 
0,20510,055 = 3,7 uurlgebeurtenis 
Du (knooppunt 3 gefsoleerd) = Pr(knooppunt 3 geiso[eerdj Fr(knooppunt 3 geisoleerd) 
2,54/0,158 = 16 uur;gebeurtenis 

Fr (knooppunt 3) ~~~~ummj~ O,158geb .. jaar 
! ~ 1 i ! I 

Pr (knooppunt 3) ~"~~~~~~""~II~ 2,54 uurJ]aar 
I ~ . TlThTTlTI' • 

Fr (knooppunt 2) --p:3nnUWI~1UmmmrqrnmrrrnlllUilwm~ 0,055 geb./jaar 

Pr (knooppunt 2) I ...... .... L ......... -- 0,205 uur!jaar 
I , I . I I 

Fr(knooppunt 1) -§]]]]JWJ]IIffiIJ]]mnIIffi~ 0,021 geb./jaar 
L-m I " Ii. .. 

Pr(knooppuntl) E_m~U~ O,15uur(jaar 
i I Ii! I 

o 20 40 60 80 100 
[procentenJ 

Rai!storingen 

~ Kabelstoringen 

\]]]] Weigerende werking beveiliging 

me /ncorrecte werking beveiliging 

Figuur 7.17 Procentuele bijdrage van verschillende sforingsoorzaken in betrouwbaarheidl)-
kengetallen voor knooppunten in figuur 7. J 6 0 

7.5 Vergelijking van twee beveiligingsconcepten 

Het zij duidelijk dat de werking van een differentiaalbeveiliging beduidend anders is dan de werking 
van een distantiebeveiliging. Op basis van de hiervoor besproken theorie is het interessant om eens 
te zien welk type beveiliging betere resultaten (voor wat de betrouwbaarheid betreft) oplevert. In 
deze paragraaf wordt aan de hand van een bestaand elektriciteitsnet geverifieerd welk van de zojuist 
genoemde beveiligingen nu betere resultaten oplevert. 
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Beschouw het een-lijn-diagram van het elektriciteitsnet dat weergegeven is in figuur 7.18. Dit net 
bestaat uit zeven knooppunten en negen verbindingen. Het systeem wordt vanuit een 150 k V-net 
gevoed middels een 150110 kV-transformator. Deze transformator wordt beveiJigd met een 
differentiaalbeveiliging in combinatie met parallelle maximaalstroomtijd-relais. Het beschouwde 
10 kV-net is (n-l)-veilig uitgevoerd. Dat wit zeggen dat de uitval van cen willekeurig gekozen 
verbinding geen problemen oplevert voor de continurteit van de elektriciteitsvoorziening. 

2 3 

6 

12 
7 

9 

6~~1~~ ________ ~ __ ~ ______ ~~1~O_ 

1,0 

Figuur 7.18 Een-lijn-diagram van een bestaand elektriciteitsnet 

Vanuit de knooppunten worden de radiale 10 kV-distributiekabels gevoed. Deze kabels zijn niet 
weergegeven in figuur 7.18. Van deze distributiekabels is aIleen de ingestelde tijd van hun 
beveiligingen van belang, aangezien een beveiliging in het weergegeven net niet eerder op een 
kortsluiting in een distributiekabel mag reageren dan de beveiliging van de betreffende gestoorde 
distributiekabeL Deze tijden zijn weergegeven door ze in een rechthoek te plaatsen in figuur 7.18. 
Aanvullende informatie over het distributienet uit figuur 7.18 is weergegeven in tabel 7.7. 
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Verbin- Van Naar Lengte Type Impedantie Nominale Faaltempo 
ding [m] [0] stroom [A] [geb./jaar] 

1 1 2 -- Transf jO,4228 3163 0,000 
2 2 3 11652 240Al 1,51+jO,86 320 0,174 

3,4 2 4 10128 240 Al 1,32+jO,75 320 0,151 
5 3 7 1796 95Cu 0,36+jO,15 240 0,027 
6 3 5 1224 95Cu 0,25+jO,10 240 0,018 
7 4 6 2317 95 Cu 0,47+jO,19 240 0,035 
8 4 7 1597 95Cu 0,32+jO,13 240 0,024 
9 5 9 988 95 Cu 0,20+jO,08 240 0,015 

Tabel7.7 Aanvullende informatie over het elektriciteitsnet uit figuur 7.18 

Voor het elektriciteitsnet uit figuur 7.18 worden de volgende aannames gedaan: 
• het faaltempo van een railsysteem is geJijk aan 1 storing per 2500 jaar (A. r= 0,0004 storingen/jaar) 
• de reparatietijd van een railsysteem is gelijk aan 12 uur (rr = 12 uur) 
• de omschakeltijd van een kabel is gelijk aan 1 uur (Sk = 1 uur) 
• de kans op een weigerende werking van de beveiliging op een weigerende vermogenschakelaar 

is gelijk aan 5 procent (P ww = 0,05) 
• de faaltempi van de verbindingen zijn weergegeven in tabel 7.7. 

7.5.1 Case studie 1 

In deze studie wordt verondersteld dat alle kabels in het gegeven elektriciteitsnet worden beveiligd 
met distantierelais. Aileen de 150/10 kV-transformator wordt beveiligd met een differentiaalbeveili
ging in combinatie met parallelle maximaalstroomtijdbeveiligingen. De beveiligingsinstellingen van 
de relais zijn weergegeven in tabel 7.8. 

V oor elk knooppunt zijn drie kengetallen voor de betrouwbaarheid bepaald, namelijk: 
• kans op isolatie van knooppunt k, Pr(k) 
• frequentie van isolatie van knooppunt k, Fr(k) 
• gemiddelde duur van isolatie van knooppunt k, Du(k) 

Deze indices zijn weergegeven in tabel 7.9. Ze zijn verkregen met behulp van computersimulaties. 
Het zal duidelijk zijn dat voor een dergelijke analyse veel kortsluitberekeningen moeten worden 
uitgevoerd om het gedrag van de beveiligingen te kunnen analyseren. Kortsluitberekeningen kunnen 
tegenwoordig gemakkelijk en sne! met behulp van computers worden uitgevoerd. Met behulp van 
de resultaten van deze berekeningen is vervolgens het gedrag van de beveiligingen nagebootst en 
geverifieerd welke knooppunten gelsoleerd zijn geraakt als gevolg van het gedrag van de 
beveiligingen. Als voor iedere storing bekend is welke knooppunten geisoleerd zijn geraakt, kan 
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men vervolgens de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening op de knooppunten bepalen. 
In voorbeeld 4.9 is dit uitgebreid toegelicht. 

7.5.2 2ease studie 2 

Uitgaande van het elektriciteitsnet uit figuur 7.18 wordt nu aangenomen dat alle verbindingen in het 
net worden beveiligd middels differentiaalrelais in combinatie met parallelle maximaalstroomtijd
relais. De instellingen zijn gegeven in tabel 7.10. Evenals in case studie 1 zijn drie kengetallen voor 
de betrouwbaarheid bepaald. Deze zijn weergegeven in tabel 7.9. 

Relais Stroom Tijden [s] Impedanties [%] 
[A] t\ t2 t3 t4 t5 ZI Z2 Z3 

1 390 0,1 1,6 2,5 2,5 2,5 85 96 287 
2 390 0,3 0,3 0,3 1,0 2,5 200 200 200 
3 .390 0,1 1,6 2,5 2,5 2,5 85 115 330 
4 390 0,1 0,1 0,1 1,0 2,5 200 200 200 
5 390 0,1 1,6 2,5 2,5 2,5 82 110 330 
6 390 0,1 0,1 0,1 1,0 2,5 200 200 200 
7 290 0,3 1,3 1,9 1,9 1,9 85 149 1282 
8 290 0,1 1,6 1,9 1,9 1,9 85 176 1282 
9 290 0,1 1,3 2,2 2,2 2,2 85 116 994 
10 290 0,1 1,6 1,6 1,6 2,2 85 994 994 
11 290 0,3 1,3 2,2 2,2 2,2 85 166 1442 
12 290 0,3 1,6 1,6 1,6 2,2 85 1442 1442 
13 290 0,1 1,3 1,9 1,9 1,9 85 254 2331 
14 290 0,1 1,6 1,9 1,9 1,9 85 175 2331 
15 290 0,1 1,6 2,2 2,2 2,2 85 143 1882 
16 290 0,1 1,6 1,6 1,6 2,2 85 754 1882 
17 3800 0,1 2,9 -- -- -- -- -- --
18 3800 0,1 2,9 -- -- -- -- -- --

Tabel7.8 Beveiligingsinstellingen voor case studie 1 
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Knooppunt Case studie 1 Case studie 2 
Pr(k) Fr(k) Du(k) Pr(k) Fr(k) Du(k) 

[geb.ljaar] [uur/geb.] [geb.ljaar] [uur/geb.] 

2 3,26e-6 2,42e-2 1,18e+0 3,26e-6 2,42e-2 1,18e+0 
3 5,06e-6 3,55e-2 1,25e+0 5,06e-6 3,55e-2 1,25e+0 
4 5,86e-6 4,26e-2 1,21e+0 5,86e-6 4,26e-2 1,21e+0 
5 4,00e-6 2,62e-2 1,34e+0 5,6ge-6 3,66e-2 1,36e+0 
6 4,0ge-6 2,70e-2 1,33e+0 6,50e-6 4,37e-2 1,30e+0 
7 4,10e-6 2,71e-2 1,32e+0 5,74e-6 3,71e-2 1,36e+0 

Tabel7.9 Kengetallen voor de betrouwbaarheid voor beide case studies 

Relais Stroom Tijden [s] 
[A] tl t2 

1 390 0,1 2,5 
2 390 0,1 2,5 
3 390 0,1 2,5 
4 390 0,1 2,5 
5 390 0,1 2,5 
6 390 0,1 2,5 
7 290 0,1 1,9 
8 290 0,1 1,9 
9 290 0,1 1,6 

210 290 0,1 1,6 
11 290 0,1 1,6 
12 290 0,1 1,6 
13 290 0,1 1,9 
14 290 0,1 1,9 
15 290 0,1 2,2 
16 290 0,1 2,2 
17 3800 0,1 2,9 
18 3800 0,1 2,9 

Tabe17.10 Beveiligingsinstellingen voor case studie 2 

7.5.3 Conclusies 

Uit tabel 7.9 is afte lezen dat de gemiddelde duur van isolatie van een knooppunt in de buurt ligt 
van 1 uur. Dit is het gevolg van de aanname dat de omschakeltijd van de kabels gelijk is aan 1 uur. 
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Aangezien het optreden van een railsluiting onwaarschijnlijk is (eens per 2500 jaar), zal de isolatie 
van een knooppunt voor het merendeel worden veroorzaakt door het optreden van kortsluitingen in 
kabels in combinatie met een weigerend relais of een weigerende vermogenschakelaar. Voor een 
dergelijke storing is aangenomen dat deze 1 uur duurt (Sk = 1 uur). 

Verder kan uit tabel 7.9 afgeleid worden dat de kengetallen voor de betrouwbaarheid in case studie 
1 voor de knooppunten 5, 6 en 7 betere resultaten opleveren dan in case studie 2. De verschillen 
worden duidelijk indien een aantal identieke kortsluitsituaties voor de beide case studies met elkaar 
worden vergeleken. 

Veronderstel dat er een kortsluiting optreedt op knooppunt 3. Volgens de instellingen van de relais 
in tabel 7.8, zullen de relais 1, 8 en 16 tot uitschakeling overgaan, waardoor knooppunt 3 wordt 
geIsoleerd van de rest van het systeem. In case studie 2 zullen echter andere beveiligingen tot 
uitschakeling overgaan, namelijk de relais 1,2, 11, 12, 13 en 14, hetgeen resulteert in de isolatie van 
de knooppunten 3,5 en 7. In case studie 1 raakt dus slechts een knooppunt gelsoleerd terwijl in case 
studie 2 drie knooppunten getsoleerd raken bij dezelfde kortsluiting. 

Een andere kortsluitsituatie kan dit effect nogmaals illustreren. Stel dat er een kortsluiting optreedt 
in kabel 8 op 20 % van de kabellengte vanaf knooppunt 4 en dat vermogenschakelaar 11 weigert 
om deze kortsluiting afte schakelen. Volgens de instellingen in tabel 7.8 zuHen dan de volgende 
vermogenschakelaars uitschakelen: 3, 5, 10 en 12. Hierdoor geraakt knooppunt 4 spanningsloos. 
Volgens de instellingen in tabel 7.10 zuHen de vermogenschakelaars 3, 4, 5,6, 12, 13 en 14 tot 
uitschakeling overgaan, hetgeen resulteert in isolatie van de knooppunten 4 en 6. Uit dit voorbeeld 
blijkt wederom dat in case studie 1 slechts een knooppunt gelsoleerd raakt, terwijl in case studie 2 
meerdere knooppunten gersoleerd raken bij dezelfde kortsluiting. 

Uit een vergelijking van de frequenties van isolatie van knooppunten in tabel 7.9 blijkt dat de 
faalfrequentie van knooppunt 6 circa 60 procent lager is in case studie 1 ten opzichte van case studie 
2. Hiermee is een systematische wijze gepresenteerd waarmee de relaties tussen beveiligingen 
enerzijds en de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening anderzijds in beeld kunnen worden 
gebracht. 

Vraagstukken 

1. Uit welke componenten is de staffeltijd opgebouwd? 

2. Beschouw figuur 7.4. Hoe groot is de stationaire kortsluitstroom die door beveiliging 4 gemeten 
wordt nadat vermogenschakelaar 3 heeft uitgeschakeld? 
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3. Wat houdt een (n-l)-veilige bedrijfsvoering van een elektriciteitsnet precies in? 

4. Op welke twee manieren kan een beveiliging falen? Beschrijfvervolgens de effecten van beide 
faalwijzen voor zowel radiale netten als (n-l )-veilig bedrijfsgevoerde netten. 

5. De betrouwbaarheid van componenten wordt doorgaans uitgedrukt in drie verschillende 
betrouwbaarheidskengetallen. Welke zijn dat? 

6. De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening wordt doorgaans uitgedrukt in drie 
verschillende kengetallen. Welke zijn dat en wat is de relatie ertussen? 
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1 Inleiding 

De taken en verantwoordeJijkheden van een beveiligingsingenieur zijn de laatste jaren aan~ 
zienlijk toegenomen. Enerzijds worden de eisen die gesteld worden aan het beveiligingssys~ 
teem steeds zwaarder. De Iiberalisering van de energievoorziening met de daarbij behorende 
leveringsverplichtingen samen met de eisen ten aanzien van de spanningskwaliteit leiden er 
toe dat de eisen aan de werking van de beveiliging steeds strenger worden. 
Anderzijds neemt de complexiteit van het hoogspanningsnet steeds verder toe. Voorbeelden 
hiervan zijn altematieve stationsontwerpen en actieve componenten in het net. De technologie 
die wordt toegepast in modeme beveiligingsmiddelen maakt nieuwe beveiligingsprincipes 
mogeJijk. Deze nieuwe beveiligingsmiddelen ondersteunen complexe functionaliteiten. De 
keuze voor een bepaald standaard beveiligingsconcept ligt niet meer voor de hand. Toch dient 
het beveiligingssysteem correct te functioneren onder a1le denkbare omstandigheden. 

De genoemde randvoorwaarden en eisen hebben tot gevolg dat het implementeren van een 
goed beveiligingssysteem steeds zwaardere eisen stelt aan de ontwerper en de middelen die 
hij tot zijn beschikking heeft. Het gebruik van digitale hulpmiddelen zoals kortsluit~ en simu
latie pakketten zijn hierbij essentieel geworden. 

In het navolgende wordt het ontwerp van een beveiligingssysteem beschreven voor een actie
ve component in het hoogspanningsnet. Het systeem wordt ontwikkeld op basis van simulatie 
berekeningen en testen aan relais. De gevolgde methodiek kan algemeen toegepast worden bij 
complexe netten. 

2 Stu ring van vermogen in hoogspanningsnetten 

Een hoogspanningsnet bestaat over het algemeen uit verbindingen en knooppunten. Op de 
knooppunten zijn productiemiddelen en verhruikers aangesloten alsmede koppelingen naar 
netten met een andere spanning. In figuur 1 wordt dit schematisch weergegeven. 

Figuur 1 Schematische weergave van een hoogspanningsnet 

De vermogenstromen over de verschillende verbindingen wordt bepaald door de aangesloten 
opwekkers en verbruikers sam en met de impedanties van de verbindingen tussen de knoop~ 
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punten. Met behulp van simulatie pakketten is deze natuurlijke verdeling onder de diverse 
bedrijfsvoeringsituaties te bepaten. 

Onder bepaalde omstandigheden kan het gewenst of zelfs noodzakelijk zijn deze natuurlijke 
verde ling te wijzigen. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

Verhoging van de transportcapaciteit bijvoorbeeld bij verbindingen tussen twee netbe
heerders 
Verlagen van de verliezen en daarmee de transportkosten 
Voorkomen van overbelasting in een of meer verbindingen 

Er is dan dus sprake van sturing van het vermogen. De gewenste mate van de sturing hangt af 
van de opbouw van het totale net en het effect dat bereikt moet worden. 

BeYnvloeding van het vermogen in verbindingen kan op verschillende manieren plaatsvinden: 
Wijziging van het productie schema van de diverse opwekkers 
Verandering van de impedantie van verbindingen door het plaatsen van serie spoelen of 
condensatoren 
Verandering van de spanning op de diverse knooppunten door het plaatsen van shunt 
spoeJen of condensatoren 
Introduceren van een spanning in serie met een verbinding waardoor kringstromen wor
den geYntroduceerd met behulp van dwarsregeltransformatoren 

Er is geen eenduidige voorkeur voor een oplossing voor te stellen. De keuze van het principe 
hangt af van de mogelijkheden die beschikbaar zijn en de kosten die hiervoor mogen worden 
gemaakt. 

3 De werking van dwarsregeltransformatoren 

De principieJe werking van een dwarsregeltransformator in een verbinding tussen twee 
knooppunten berust op het introduceren van een extra spanning tussen beide knooppunten. 
Dit wordt schematisch weergegeven in figuur 2. 

-

Figuur2a 

---1 :: : 
Figuur 2b 
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Figuur 2a toont twee parallelle verbindingen zonder dwarsregeltransformator. Figuur 2b toont 
dezelfde verbindingen nadat in de tweede verbinding een dwarsregeltransformator is opge
nomen. 

In de oorspronkelijke situatie geldt voor de stromen in de twee verbindingen: 

Voor de stromen in figuur 2b gelden de volgende vergelijkingen: 

Hieruit voigt dat de stroom door de individuele verbindingen kan worden geregeJd door de 
spanning uit de dwarsregeitransformator te varieren. 

Omdat de impedantie van verbindingen overwegend inductief is, wordt de effectiviteit van de 
regeling optimaal als de regelspanning (AE) 90° gedraaid is ten opzichte van de stroom door 
de verbinding. De formules worden dan: 

Vanwege de 90° fasedraaiing is er hierbij sprake van dwarsregeling. 

Het principe van de regeling kan worden gezien ais het veranderen van de impedantie van de 
verbinding. De impedantie van de verbinding waar de stroom toeneemt wordt kleiner terwijl 
de impedantie van de andere verbinding groter wordt. Bij een toenemende impedantie is spra
ke van inductiefbedrijf; bij een afnemende impedantie is sprake van capacitiefbedrijf. 

4 Opbouw van een dwarsregeltransformator 

Het principe van een dwarsregeltransformator berust op het induceren van een spanning in 
serie met de verbinding waarin de transformator is opgenomen. Deze spanning wordt in het 
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algemeen afgeleid van de drijvende spanning op de verbinding zelf. Hierbij worden twee 
principes toegepast: 

Direct geregelde regeltransformatoren 
Indirect geregelde regeltransformatoren 

Bij het eerste principe worden aile wikkelingen aangebracht op een enkelvoudige transforma
torkern per fase. Bij het tweede principe is er sprake van minimaal twee afzonderlijke kernen 
per fase te weten de regeltransformator en de serietransformator. Dit type wordt vooral toege
past bij grotere vermogens en bij hogere spanningen. In het navolgende wordt de indirect ge
regelde transfonnator nader besproken. 

Schematisch wordt de indirect geregelde transformator weergegeven in het eenling schema in 
figuur 3. Duidelijk zijn hierbij de twee onafhankelijke transformatoren per fase zichtbaar. 

De grootte van Vb bepaalt de mate van bernvloeding van de spanning. Om dit regelbaar te 
maken wordt de regeltransformator in het algemeen voorzien van een of meer regelschake
laars waardoor de amplitude van Vb geregeld kan worden. 

Regel
transformator 

serietransformator 

Figuur 3 schematische weergave van een dwarsregeltransformator 

Door de regelspanning Vb op te bouwen uit een combinatie van de spanningen op de verschil
lende fasen kan de hoek tussen Vb en Us worden gevarieerd zoals weergegeven in de volgende 
vectordiagrammen. 

In figuur 4a is de situatie weergegeven als de regelspanning afgeleid wordt van de fasespan
ning zelf (langsregeltransformator). De fasehoek tussen de spanning aan de voedende zijde en 
de regelspanning is in dit geval 0°, In figuur 4b is de regelspanning afgeleid van de gekoppel
de spanning van de twee andere fasen (dwarsregeltransformator). De fasehoek is nu 900 .Door 
andere combinaties te kiezen kunnen hiervan afwijkende fasehoeken worden verkregen 
(scheef- of schuinregeltransformatoren). 

Een volledig flexibele oplossing kan worden verkregen door de serietransformator te voorzien 
van twee voedende wikkelingen met daarop zowel een langsspanning als een dwarsspanning 
aangesloten. 
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Figuur4a Figuur4b 

De in het hovenstaande voorbeeld gegeven dwarsregeltransformator is asymmetrisch. De re
gelspanning wordt afgeleid van de spanning aan een van de zijden van de transformator. 
Hierdoor wordt de spanning aan de andere zijde hoger dan de voedingsspanning (zie figuur 
5). 

Figuur 5 Verhoging van de spanning aan de belastingszijde 

Voor de nullast uitgangsspanning UL geldt: 

Waarbij a de nullast regelhoek is. 

Als voorbeeld geldt dat bij een regelhoek van 30° de spanningsverhoging 15,5% is. Dit effect 
is ongewenst in hoogspanningsnetten met een spanning van 400 kV of hoger omdat daardoor 
het noodzakeJijke isolatieniveau hager moet worden gekozen. De oplossing wordt verkregen 
door te kiezen voor een symmetrische dwarsregeltransformator. Het principe hiervan is weer
gegeven in figuur 6 
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I 
Us 

serietransformator 

Regel
transformator 

serietransformator 

--
Figuur6a Figuur6b 

Figuur 6 schema en vectordiagram voor een symmetrische dwarsregeltransformator 

De serietransformator is hierbij gesplitst in twee helften. De regeltransformator wordt aange
sloten op de middenaftakking tussen de twee wikkelingen. De amplitude van de uitgangs
spanning is nu (in nullast) even groot als de amplitude van de ingangsspanning. Dit is te zien 
in figuur 6b. 

5 Belaste dwarsregeitransformatoren 

Bij de tot nu toe beschreven werking van de dwarsregeltransformator is geen rekening gehou
den met de inwendige impedantie van de dwarsregeltransformator zelf. De regelhoek van de 
dwarsregeltransformator is onafhankelijk verondersteld van de belasting van de transformator. 
In de werkelijkheid is dit niet het geval. Door de inwendige impedantie van de dwarsregel
transformator zal bij een belaste transformator de (externe) regelhoek afwijken. 

De inwendige impedantie van een dwarsregeltransformator is altijd inductief. De dwarsregel
transformator is immers opgebouwd uit spoelen. Het effect van een belastingsstroom door de 
dwarsregeltransformator kan worden afgeleid uit de figuur 7. 

regelspanning 

Figuur 7 principe belaste dwarsregeltransformator 

I 

• 

De werking van een dwarsregeltransformator kan worden gezien als het vergroten of verklei
nen van de impedantie van de verbinding waarin de dwarsregeltransformator is opgenomen. 
Dit betekent dat het effect van de impedantie van de dwarsregeltransformator zelf niet voor 
beide richtingen hetzelfde is. 
Bij het verkleinen van de circuit impedantie zal de interne impedantie tegenwerken terwijl bij 
het vergroten de inwendige impedantie juist meewerkt. 
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Het effect op de regelspanning is zichtbaar in de volgende vectordiagrammen. 

Figuur 8 veetordiagrammen belaste dwarsregeltransformator 

Het linker diagram toont de spanningen bij capacitief bedrijf. Door de inwendige impedantie 
wordt de regelhoek (0.\) kleiner dan de onbelaste regelhoek (no). Dit houdt in dat de dwarsre
geltransformator in deze mode minder effeetief werkt dan verwacht. Bij een onjuist ontwerp 
van de transfonnator (te hoge inwendige impedantie) kan het voorkomen dat de effectieve 
regelhoek 0.1 nauwelijks be"invloed wordt door het regelen. De dwarsregeltransformator is 
daardoor niet of nauwelijks bruikbaar. 

Het reehter diagram toont de spanningen bij inductief bedrijf. Door de inwendige impedantie 
wordt de regelhoek (0.1) groter dan de onbelaste regelhoek (no). Dit betekent dat de dwarsre
geltransformator in deze mode effectiever werkt dan verwaeht. 

6 Interne en externe kortsluitingen 

In het voorgaande zijn twee typen dwarsregeltransformator behandeld namelijk de symmetri
sche en de asymmetrische dwarsregeltransformator. Deze types beschrijven vrijweJ aIle 
dwarsregeltransformatoren. 

De werkelijke opbouw van de dwarsregeltransformator hangt echter sterk af van de toepas
sing. Met name de geeiste regelhoek en het doorgaande vermogen spelen hierbij een grote rol. 
De onderlinge wikkelingen in de transformator kunnen op verschiIlende manieren worden 
verbonden om de juiste regelspanning te krijgeri. Deze verbindingen bepalen hoe een interne 
kortsluiting zich manifesteert aan de externe klemmen. Het is daarom van belang dat de inter
ne opbouw van de dwarsregeltransformator goed bekend is als het beveiligingsconcept wordt 
bepaald. 

Mogelijke variabelen in het detailontwerp zijn: 
Eenfase of driefasen units 
Opbouw van de ijzerkern 
Opbouw en plaats van de wikkelingen in de dwarsregeltransformator 
Primaire wikkelingen in ster of in driehoek geschakeld 
Secundaire wikkelingen in ster of driehoek geschakeld 
Type en plaats van de regelschakelaars 
Soort en opbouw van de verbindingen tussen de verschillende wikkelingen 
Inbouwmogelijkheden voor stroomtransformatoren 
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Als voorbeeld is de opbouw van de serietransformator geschetst in figuur 9. 

RegeUxanstormatot 

Figuur 9 schematische weergave van de serietransformator 

Door de grote keuzevrijheid in het ontwerp van een dwarsregeltransformator is het niet moge
lijk algemeen geldende uitspraken te doen over de mogelijke interne kortsluitingen die op 
kunnen treden. Daardoor is het ook niet mogeJijk een algemeen geldend beveiligingsconcept 
op te stellen voor een dwarsregeltransformator. De navolgende beschouwing zal daarom be
perkt blijven tot problemen die in aile transformatoren op kunnen treden. De hierbij gebruikte 
voorbeelden zijn afgeleid van een symmetrische dwarsregeltransformator die door de lande
lijke netbeheerder wordt ingezet in de verbindingen tussen station Meeden en Duitsland. Deze 
transformator heeft een maximale regelhoek van + en - 300 en is ontworpen voor een door
gaand vermogen van 1000 MV A. 

6.1 Interne kortsluitingen 

Onder een interne kortsluiting wordt verstaan een kortsluiting die optreedt binnen de dwarsre
geltransformator of binnen de interne verbindingen tussen de verschillende spoelen in de 
dwarsregeltransformator. Het doel van het beveiligingssysteem is dat de transformator bij een 
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interne kortsluiting zo snel mogelijk wordt afgeschakeld. Het is daarom essentieel dat de be
veiliging in staat is de kortsluiting te detecteren. 

Mogelijke oorzaken van een interne kortsluiting zUn: 
een te hoge spanningsbelasting bijvoorbeeld door schakelhandelingen 
onjuiste dimensionering van isolatie materialen 
veroudering van het isolatiemateriaal door te hoge temperaturen 
mechanische belasting van het isolatiemateriaal bijvoorbeeld door trillingen 
ontwerp- en constructiefouten 

In de dwarsregeltransformator kunnen diverse soorten kortsluitingen ontstaan. Er kan onder
scheid worden gemaakt tussen de volgende fouten: 

Een kortsluiting tussen een wikkeling en aarde (aardfout) 
Een kortsluiting tussen twee wikkelingen 

Wikkelingen die betrekking hebben op een fase van de dwarsregeltransformator 
Wikkelingen die betrekking hebben op twee verschillende fasen 

Een kortsluiting binnen een wikkeling (windingsluiting) 

Een voorbeeld van een interne kortsluiting is gegeven in figuur 10. In deze figuur zijn de 
stromen aan de stationszijde van de dwarsregeltransformator gegeven bij een kortsluiting tus
sen een van de geleiders van de regelwikkeling naar aarde. 

15,-______________________________________________ , 

101-___ __ 

I phase 121 
'_phase 4 

2 l-phase8 i 

-15 l...-_____________________________________________ --' 

Figuur 10 Strom en tijdens een interne kortsluiting naar aarde 

6.2 Externe kortsluitingen 

Kortsluitingen in het hoogspanningsnet in de buurt van de dwarsregeltransformator veroorza
ken kortsluitstromen en daaraan gerelateerde kortsluitspanningen in een groot deel van het 
net. Het beveiligingssysteem van de dwarsregeltransformator zal deze kortsluitingen detecte
ren. Het is echter noodzakelijk dat het beveiligingssysteem van de dwarsregeltransformator 
geen uitschakeling van de dwarsregeltransformator veroorzaakt. De kortsluiting dient immers 
door de beveiliging van de gestoorde component te worden afgeschakeld. 
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De volgende kortsluitingen kunnen optreden: 
Kortsluitingen in de verbinding aangesloten op de dwarsregeltransformator 

Eenfase kortsLuitingen 
Tweefase kortsluitingen al dan niet met aardcontact 
Driefasen kortsluitingen 

Kortsluitingen in het station waar de dwarsregeltransformator is opgesteld 

In de figuren 11 en 12 zjjn de strom en aan beide zijden van een dwarsregeltransformator ge
geven tijdens een eenfase kortsluiting in het aangesloten lijncircuit. De strom en zijn berekend 
metEMTP. 
25,---____________________________________________ -, 

·10 '---______________________________________________ _ 

• 

Figuur 11 Strom en tijdens een externe eenfase kortsluiting gemeten aan de lijnzijde 

25,-____________________________________________ --, 

5 

·101...-_____________________________________ ---' 

s 

i---phase 12 , 
_phase4 . 

·_phase8 : 

Figuur 12 Stromen tijdens een externe eenfase kortsluiting gemeten aan de stationszijde 
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7 Extreme bedrijfsvoering 

Naast kortsluitingen kunnen in een hoogspanningsnet ook situaties voorkomen die met extre
me stromen en spanningen gepaard gaan welke niet direct het gevolg zijn van een kortslui
ting. Een voorbeeld hiervan is het ontstaan van een netfrequente overspanning door het uit
schakelen van een grote belasting. 

Twee fenomenen hebben grote invloed op het gedrag van grote transformatoren in hoogspan
ningsnetten. Deze zijn: 

Overbelasting 
Overbekrachting 

7.1 Overbelasting 

Overbelasting treedt op als de stroom door een transformator groter wordt dan de nominale 
stroom. Het verschijnsel treedt op als bijvoorbeeld ten gevolge van het uitvallen van een pro
ductiemiddel een te groot vermogen toegevoerd moet worden vanuit andere delen van het net. 

Bij een grotere stroom dan de nominale stroom is sprake van thermische overbelasting van de 
transformator. De verliezen in de wikkelingen nemen toe en hebben tot gevolg dat de tempe
ratuur van de wikkeling toeneemt. Deze wikkeling wordt gekoeld door de olie in de transfor
mator. Door de open bouw van de wikkelingen zal deze koeling effectief zijn. De thermische 
weerstand is laag. Voor transformatoren met een vermogen van meer dan 100 MY A ligt de 
thermische tijdconstante van de complete transformator in de orde van 60 tot 100 minuten. 
Een beperkte overbelasting kan daarom enige tijd worden toegestaan. Als richtlijn voor trans
formatoren in het koppelnet wordt rekening gehouden met een toegestane overbelasting van 
50% gedurende 1 uur. 

Gegeven de relatief lange toegestane tijdsduur voor overbelasting van een transformator is het 
niet noodzakelijk een autonome thermische beveiliging aan te brengen in het beveiligingssys
teem van de transformator. De overbelasting kan door ingrijpen in de bedrijfsvoering van het 
hoogspanningsnet door de operators "met de hand" worden teruggeregeld bijvoorbeeld door 
het opregelen van productie of bijschakelen van parallelle verbindingen of transform at oren. 

7.2 Overbekrachtiging 

Te hoge netfrequente spanningen kunnen gevaar opleveren voor transformatoren. In het al
gemeen heeft een netfrequente overspanning tot gevolg dat een transformator een te hoge 
spanning over de wikkelingen krijgt waardoor het magnetisch materiaal in de kern verzadigt. 
Er is dus sprake van een te hoge magnetische flux in het kernmateriaal. De temperatuur in het 
magnetisch materiaal neemt hierdoor snel toe. Omdat de opbouw van de kern zeer dicht is 
he eft de olie in de transformator nauwelijks een koelend effect. De thermische tijdconstante is 
daardoor klein en ligt in de orde van enige minuten. 

De genoemde tijdconstante is te kort om in te grijpen in de bedrijfsvoering. De transformator 
dient daarom door een beveiliging te worden uitgeschakeld na het overschrijden van de 
maximaal toegestane tijdsduur van de overspanning. 

Bij normale vermogenstransformatoren in het hoogspanningsnet is de kans op het optreden 
van overbekrachtiging gering. De overs panning waarmee gerekend moet worden bedraagt in 
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het aigemeen slechts 10 tot 20%. Door een goede dimensionering van de transformator zal 
deze overspanning slechts tot een geringe temperatuurverhoging leiden. Het is daarom niet 
noodzakeIijk een overbelastingsbeveiliging aan te brengen. 

Bij dwarsregeltransformatoren kan overbekrachtiging echter weI tot schade leiden. Deze spe
cifieke problematiek treedt op in de serietransformator. Zoals aangegeven in paragraaf 5 zal 
de interne spanning in de serietransformator bij capacitief bedrijf hoger zijn dan de spanning 
aan de klemmen. 

Uit figuur 8 voigt dat de inwendige spanning over de primaire wikkeling van de serie trans
formator gelijk is aan: 

De interne spanning hangt dus af van: 

RegeJboek (0.1) 
Stroom door de wikkeling (I load) 
Amplitude van de netspanning (Usource en Uload) 
Inwendige impedantie van de dwarsregeitransformator (Xinw) 

Hoewel de individuele waarden van de genoemde grootheden ruim binnen de ontwerpgrenzen 
van de transformator kunnen liggen kan de combinatie van de grootheden aanleiding geven 
tot boge overbekrachtiging. Een ongunstige combinatie zal ongetwijfeld vrijwel direct leiden 
tot aanzienlijke schade aan de serietransformator. 

Omdat de maximaal toegestane tijd van een grote overbekrachtiging relatief kort is (enige 
minuten) dient in het beveiligingssysteem van de dwarsregeltransformator een overspan
ningsbeveiliging te worden opgenomen. Deze beveiliging dient op basis van meting van de 
externe grootheden Usource, U10ad en Iload de interne spanning te bepalen. Bij overschrijding van 
een grenswaarde moet direct een uitscbakeling van de dwarsregeltransformator worden gege
ven. 

8 Opzet van het beveiligingssysteem 

Conceptueei gezien bestaat een dwarsregeltransformator uit twee transformatoren: 

De serietransformator 
De regeltransformator 

Het Jigt dus voor de hand de kortsluitbeveiliging voor beide transformatoren met differenti
aalbeveiJigingen op te bouwen. Deze voor de band Hggende oplossing is ecbter niet correct. 
Bij de regeltransformator is de overzetverhouding van de transformator niet constant. De re
gelwikkeling heeft een groot aantal aftakkingen waardoor een groot regelbereik wordt verkre
gen. Een conventionele differentiaalbeveiliging is gebaseerd op het vergelijken van de Ampe
rewindingen aan de primaire en secundaire zijde van de transformator. Deze vergelijking gaat 
bij de regeltransformator echter aileen op ais de stand van de aftakking wordt meegenomen in 
de bepaling. Die stand bepaaJt immers het aantal windingen aan de secundaire zijde. 

Het algemeen toegepast principe voor het opzetten van het beveiligingssysteem is gebaseerd 
op het separaat beveiligen van de primaire en secundaire wikkelingen van beide transformato-
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ren gelijktijdig. In figuur 6a is te zien dat in de dwarsregeltransformator een primair en een 
secundair circuit kan worden onderscheiden. Deze twee circuits worden afzonderlijk bevei
ligd. 

Een volledig overzicht van de dwarsregeltransformator met de daarin aangebrachte stroom
meettransformatoren is gegeven in de bijlage. Omwille van de duidelijkheid worden de ver
schillende elektrische beveiligingen in het navolgende nader toegelicht. 

8.1 Differentiaalbeveiliging van de primaire wikkelingen 

In figuur 13 wordt het primaire circuit weergegeven. De differentiaalbeveiliging voor dit cir
cuit is gebaseerd op de Kirchhoff wet die zegt dat de som van de stromen in een knooppunt 
gelijk is aan O. De vergelijkingen die door de beveiliging moeten worden opgelost staan ook 
vermeld. 

Bijkomend voordeel voor dit beveiligingsprincipe is dat het systeem niet meer gevoelig is 
voor inrush- en verzadigingsverschijnselen in de dwarsregeltransformator. De som van de 
stromen blijft "0" ongeacht het optreden van een inschakelverschijnsel in een of meer van de 
wikkelingen. 

US-12~:r--I •••• -I-t •••• -Er-- Ul-12 
1S-12 '1-12 

Vergelijkingen: 

Prlmaire differentiael beveiliging: 

'S-12 + '1-12 + '()"12 = 0 
184 + '1-4 + 1()..4 = 0 
1s-8 + 11-8 + 1()..8 = 0 

Figuur 13 Primair circuit van de dwarsregeltransformator 
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8.2 Differentiaalbeveiliging van de secundaire wikkelingen 

Voor de secundaire wikkelingen geldt een vergelijkbaar principe. Ook in het secundaire cir
cuit kunnen knooppunten worden vastgesteld waarvoor de Kirchhoff wet geldt. De opzet van 
het beveiligingssysteem voor de secundaire wikkelingen wordt schematisch weergegeven in 
figuur 14. 

Vergelijkingen: 

Secundaire differenliaal beveiliging: 

112 sec + 14-12 sec + 18-12 sec = 0 
14 sec + 18-4 sec + 112-4 sec = 0 

+ I = 0 

Figuur 14 Secundair circuit van de dwarsregeltransformator 

In deze figuur is het beveiligde gebied voor een van de fasen gemarkeerd. Door een geschikte 
keuze van de plaats van de stroomtransformatoren worden de wikkelingen van de serietrans
formator telkens door twee fasen beveiligd. Ook dit beveiligingssysteem is ongevoelig voor 
inrush en verzadigingsverschijnselen in de wikkeJingen. Het is dus niet nodig inrushblokke
ring aan te brengen in de differentiaalbeveiligingen. 

8.3 Beveiliging tegen kortsluitingen in een wikkeling 

De hierboven beschreven differentiaalbeveiligingen detecteren strom en die vanuit een wikke
ling vloeien naar een andere wikkeling of naar aarde. Kortsluitingen binnen een wikkeling 
(windingsluiting) worden niet door de differentiaalbeveiligingen gedetecteerd. Het is dus 
noodzakelijk hiervoor een extra beveiliging aan te brengen. 

Een kortsluiting in een wikkeling kenmerkt zich door een verhoogde stroom in de wikkeling 
zelf. Er is immers sprake van een gedeeltelijk kortgesloten wikkeling. Deze toename van de 
stroom treedt aileen op in de getroffen fase. De stromen in de drie fasen zijn dus niet meer 
gelijk. Er is een homopoJaire stroom component ontstaan door de windingsluiting. 

De hiervoor toe te passen beveiliging dient gevoelig te zijn voor de homopolaire stroom. 
Standaard wordt deze beveiliging gerealiseerd met een overstroom beveiliging die aIleen 
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werkt op de homopolaire stroom. Deze beveiliging kan worden geplaatst in het sterpunt van 
de primaire en secundaire wikkelingen of in de fase aansluitingen naar de sterpunten toe. Bei
de meetprincipes worden schematisch weergegeven in figuur 15. 

Figuur 15 Overstroombeveiliging voor windingsluitingen 

Ais gebruik gemaakt wordt van de fasestromen dan dient de beveiliging de homopolaire 
stroom te berekenen. Deze functie is eenvoudig realiseerbaar met digitale beveiligingen. 

Opgemerkt wordt dat bij het bepalen van de instellingen voor deze beveiliging rekening moet 
worden gehouden met de maximale homopolaire stroom die door de sterpunten kan vloeien 
bij een kortsluiting in het hoogspanningsnet buiten de dwarsregeltransformator. Deze stroom 
mag geen uitschakeling veroorzaken. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het in
schake len van de transformator. De hierbij optredende inrush verschijnselen gaan gepaard met 
homopolaire stromen die door de genoemde beveiligingen worden gedetecteerd. Het is daar
om noodzakelijk dat deze beveiligingen worden voorzien van een inschakelblokkering. 

9 Testen aan het beveiligingssysteem 

In het voorgaande is het volledige beveiligingssysteem beschreven voor dwarsregeltransfor
matoren. Dit systeem kan voor zowel symmetrische als asymmetrische dwarsregeltransforma
toren worden toegepast. Teneinde te onderzoeken of het systeem altijd juist functioneert bij 
een specifieke dwarsregeltransformator op een speeifieke loeatie in het hoogspanningsnet is 
het noodzakelijk het systeem te testen voordat het gelmplementeerd wordt. 

Gezien de complexiteit van een dwarsregeltransformator al dan niet in combinatie met het 
hoogspanningsnet is het niet mogelijk deze testen uit te voeren met eonventionele apparatuur 
zoals beproevingskoffers. Het is essentieel dat gedetailleerde kortsluitberekeningen uitge
voerd worden waarbij een zo goed mogelijk model van de dwarsregeltransformator en het net 
worden gebruikt. Vervolgens kunnen de resultaten van de berekeningen worden gebruikt om 
de theoretische werking van de beveiligingen te verifieren. Als voorbeeld is in figuur 16 een 
grafiek gegeven waarin vele tientallen kortsluitberekeningen zijn samengevat. Tevens is in 
deze figuur de uitschakelkarakteristiek van de differentiaalbeveiliging opgenomen. Het betreft 
hier de differentiaalbeveiliging voor de secundaire wikkelingen van eerder genoemde dwars
regeltransformator voor de nationale netbeheerder. 
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secundalre differentiaal 

8r-----------------------~----~------~----~----~~--~ 

i ! ____ + ___ "+i " ----------------1 , i 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Doorgaande stroomlln 

Figuur 16 Uitschakelkarakteristiek secundaire differentiaalbeveiliging 

' .. 16---
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I-karakteristiek i 

De hierboven beschreven methodiek van het simuleren en analyseren van kortsluitingen geeft 
theoretisch inzicht in het al dan niet kunnen toepassen van een specifiek beveiligingsconcept. 

Naast het vaststellen van het beveiligingsconcept is de keuze voor een bepaald type beveili
ging van een specifieke leverancier essentieel voor een goed beveiligingssysteem. Zeker bij 
complexe beveiligingsproblemen kan het van belang zijn beveiligingsrelais onder realistische 
condities te beproeven met de berekende kortsluitstromen en spanningen. 

In figuur 17 is schematisch een testopstelling weergegeven waarmee dit soort beproevingen 
kan worden uitgevoerd. 

Simu/atie
programma 

Stroom
versterkers 

Figuur 17 Schematische weergave van een testinstallatie 

Analyse 
apparatuur 

De kortsluitstromen (en eventueel spanningen) worden met een simulatieprogramma bere
kend. Deze digitate waarden worden via D/A converters omgezet in analoge waarden. Na ver
sterking worden deze toegevoerd aan de te beproeven beveiliging. De beveiliging "ziet" zo 
stromen en spanningen die in werkelijkheid ook zullen optreden. Door de uitgangen van de 
beveiliging terug toe te voeren aan de simulatie software kan het systeem volledig "real time" 
werken. Ter illustratie is in figuur 18 een foto van een dergelijke opstelling gegeven. 
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Figuur 18 Testopstelling 
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Bijlage 1 Weergave dwarsregeltransformator inclusief locatie stroomtransformatoren voor beveiliging 
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