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Samenvatting

Voor de volgende uitbreidingsfase van het 380kV-net is een verbinding van
Zwolle naar de Eemscentrale gepland. Op twee delen van het geplande trace
zullen combinatiemasten worden geplaatst. Deze voeren twee circuits van de
380kV en twee circuits van de 110kV.
Een van de parallelloopdelen ligt in het EGO verzorgingsgebied dat op dit
moment als een blusspoelgeaard net wordt bedreven. De beinvloeding van het
380kV-net op het blusspoelgeaarde 110kV-net is voor quasi-stationaire
verschijnselen onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat deze beinvloeding
geen probleem hoeft op te leveren voor het 110kV-net.
om de reacties van de distantiebeveiligingen te kunnen onderzoeken bij een
onderling kontakt tussen een star geaard 380kV-net en een star geaard
110kV-net is het EGO-net als een star geaard net gemodelleerd. Het blijkt dat
zowel de 380kV als de 110kV distantiebeveiligingen niet correct reageren. In
het 380kV-net reageren de distantierelais te traag en in het 110kV-net
spreken te veel relais aan. Door het toepassen van een zone beveiliging voor
de 380kV-lijn kan het probleem van te traag aanspreken worden opgelost. In
het 110kV-net kunnen de problemen van te veel uitschakelcommandos worden
opgelost door het introduceren van een extra spanningscriterium.



Summary.

The next extension of the 38)kV grid will be a connection from Zwolle to the
powerplant at the Eems harbo~r. On two parts of the circuit there will be
used combination towers. They carry two circuits of the 380kV and two
circuits of the 110kV.
One part lies in the EGD area where the 110kV system is grounded with
peterson coils. The effects of the 380kV line on the 110kV line has been
investigated for the 50Hz power frequency in normal and faulty conditions.
The findings are that there are no major problems.
This study also investigates the behaviour of the distance protection when
the solidly grounded 380kV and the solidly grounded 110kV create an
electrical contact. It turned out that the 380kV distance protection is too
slow and the selectivity in the 110kV grid will be lost. A differential
protection will solve the problem in the 380kV grid. The non selectivity
can be solved by the introduction cf an extra voltage criteria.
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Hoofdstuk 1 : Inleiding.

In Nederland wordt het 380kV en 220kV koppelnet door de Samenwerkende
elektriciteits-produktiebedrijven (Sep) beheerd. Door de recent, mei 1991,
vol tooide bouw van de 380kV verbinding van Doetinchem naar Hengelo is de
laatste schakel voor het sluiten van het 380kV ringnet tot stand gekomen. De
volgende uitbreidingsfase van het 380kV-net staat op dit moment al vast. Er
zal omstreeks 1996 een dubbelcircuit verbinding in gebruik worden genomen die
loopt van de Eemshaven in de kop van Groningen naar het nieuw te bouwen
tussenstation Hessenweg bij Zwolle in de l1jn van Hengelo naar Diemen. In
figuur 1 is een schets gegeven van het verloop van de nieuw aan te leggen
lijn. Eems

IiiiI

----- 380kV verbinding
------ 220kV verbinding
--- 110kV verbinding

••• _ geplande 380kV verbinding
- - - - geplande 110kV verbinding

Figuur 1 Trace van de nieuw aan te leggen dubbelcircuit lijn van Hessenweg
naar de Eemscentrale.

In Meeden wordt een koppeling met het Noordduitse 380kV-net tot stand
gebracht via een dubbelcircuit lijn naar het station Diele. De gehele lengte
van het trace l1gt rond de 150km. De verbinding wordt gereal1seerd met de
standaard vakwerkmasten van het Donau type. Op dit moment wordt er van uit
gegaan dat er op een tweetal delen van het trace 110kV circuits onder de
380kV circui ts komen te hangen. Het betreft een 110kV verbinding van het
IJsselmij-net tussen Hessenweg en Dedemsvaart en een 110kV verbinding van het
EGD-net (Energiebedrijf Groningen en Drenthe) die loopt van Meeden tot iets
ten zuiden van Musselkanaal. Het toepassen van combinatiemasten op de
genoemde traces heeft enkele voordelen zoals het beter benutten van de
beschikbare grond waardoor de noodzakelijke vergunningen eerder te
verkrijgen zijn en het in mindere mate optreden van "landschapsvervuil1ng".
Naast de voordelen zijn er echter ook een aantal nadelen: een grotere
nietbeschikbaarheid als gevolg van onderhoud; mogelijk onderling kontakt en
eventuele problemen als gevolg van de kapacitieve en induktieve beinvloeding.
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De gevolgen van onderl1ng kontakt kunnen aanzienl1jk zijn als de
selectiviteit van de beveiliging verloren gaat.
Daar het IJsselmij-net star geaard is en het EGD-net op dit moment als een
blusspoel geaard net wordt bedreven, moeten voor beide netten de
consequenties worden geanalyseerd. Om niet twee verschillende netten te
moeten modelleren zal de analyse betrekking hebben op het 110kV-net van de
EGD zowel in geval van blusspoelaarding als in het geval van starre aarding.
Deze studie onderzoekt de gevolgen van de kapacitieve en induktieve koppeling
van het 380kV-net op het 110kV-net. Het onderzoek richt zich vooral op de
bedrijfsvoering van het blusspoelgeaarde net, en verder op de reacties van de
bevelliging van zowel de 380kV- als de llOkV-netten bij onderl1ng kontakt.
Daartoe is een rekenprogramma ontwikkeld dat het quasi-stationaire gedrag van
een uitgestrekt net beschrijft.
In hoofdstuk 2 wordt een methode beschreven voor het opstellen en vereen
voudigen van admittantiematrices. Verder staat in hoofdstuk 2 een uitgebreide
beschrijving van aIle componenten (transformatoren, lijnen) die in het net
model voorkomen met de afleiding van de bijbehorende admittantiematrices.
Hoofdstuk 3 behandelt de gevolgen van de kapacitieve en induktieve beinvloe
ding van het star geaarde 380kV-net op het blusspoelgeaarde 110kV-net. Dit
gebeurt zowel in gestoord bedrijf als in de normale bedrijfstoestand.
De verschillende soorten beveiligingen in het hoogspanningsnet zijn in hoofd
stuk 4 vermeld. Voor de distantiebeveiliging wordt uitvoerig ingegaan op de
eigenschappen van het relais.
In hoofdstuk 5 worden de reacties van de beveiligingen geanalyseerd bij een
onderl1ng kontakt tussen het star geaarde llOkV-net en het star geaarde
380kV-net. De toegepaste bevelliging voor het 380kV-net is een distantie
relais en een differentiaalrelais. Voor het vermijden van optredende
onterechte schakelhandelingen in het 110kV-net bij faseoppositie fouten
worden enkele oplossingen aangedragen.
Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 een kwalitatieve beschouwing gegeven van de
gevolgen indien een llOkV blusspoel geaard net kontakt maakt met een star
geaard 380kV-net.
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Hoofdstuk 2 : Het modelleren van de netcomponenten en het ~etmodel.

2.1 Inleiding

Om het gedrag van de beveiliging en de invloed van de kap3citieve en induk
tieve beinvloeding in normaal en gestoord bedrijf te kunnen bepalen, moe ten
de transmissienetten rond de combinatielijnen w0rden gemodelleerd. Dit
betekent dat zowel een deel van de 380kV- en de 220kV-lijnen van de Sep als
een deel van de 110kV-lijnen van de EGD in de berekeningen moeten worden
meegenomen.
In eerste instantie zou men kunnen besluiten om met symmetrische componenten
te gaan rekenen. Hierbij moet gelden dat de impedanties van de fasen gelijk
zijn, en dat de mutuele koppelingen tussen de fasen gelijk zijn. Bij de
kombinatielijnen is de voorwaarde van gelijke mutuele impedanties beslist
niet meer aanwezig. Het is daarom niet toegestaan om met symmetrische compo
nenten te gaan rekenen.
Om de effecten van de ongelijke mutuele koppeling tt bepalen zal het gehele
net driefasig moeten worden gemodelleerd. Er zijn t",ee mogelijkheden om de
vergelijkingen van de transmissienetten op te stelJ en: m-=t de knooppunt
methode of de maasmethode. De eerste methode geeft e n ad~ittantiematrix en
de tweede methode een impedantiematrix. Afhankelij~ van de opbouw van een
schakeling heeft een van de methoden voordeel. ndien veel elementen
parallel geschakeld zijn vereist de knooppuntmethode C~ minste vergelijkingen
terwijl bij veel elementen in serie de maasmet lcde het minste aantal
vergelijkingen vereist.
Voor het modelleren van de transmissie lijnen is s,ekozen voor de knooppunt
methode. Voor het opstellen van de admittantiematri'< en het uitrekenen van de
knooppuntspanningen wordt gebruik gemaakt van het programma ATmatab. Met dit
programma is het mogelijk complexe matrices met een maximale afmeting van
90x90 op te lossen.

2.2 De knooppuntmethode voor het opstellen van de admittantiematrix.

De transmissie lijnen worden beschreven door in1uctiecoefficienten, kapaci
teiten en weerstanden. De admittantiematrix die wordt opgesteld zal dus een
complex karakter hebben.
De admittantiematrix geeft de relatie tussen de ;tromen en spanningen volgens
de formule 2.1 of 2.2.

[V] [V] = [1]
of

[

Y~'

Ynl
Y~n] [~1] = [ ~I]
Ynn Vn In

[A]

[A]

2.1

2.2

Hierin zijn VI zijn de knooppuntspanningen.

Voor het opstellen van de admittantiematrix en de stroomvector gelden de
volgende regels (lit 3):

- de hoofddiagonaal elementen zijn positief en gelijk aan:
Yjj =E admittanties verborjen met knooppunt j.

- de buiten diagonaal elementen zijn negatief n gelijk aan:
Ylj = -E admi ttanties tUSS{ '} knooppunt 1 en j.

3



- de stroomvector I is gelijk aan :
11 =Lgeinjecteerde stromen die naar knooppunt 1 toe

gericht zijn.

In een voorbeeld zal het e.e.a. worden toegelicht.

In figuur 2 is een eenvoudige schakeling met zelfinducties. weerstanden. een
capaciteit en een stroombron getekend.

Cl

11 L2

Figuur 2 Voorbeeld van een schakeling waarvan een admittantiematrix wordt
opgesteld.

Van deze schakeling kan met de voorgaande regels de admittantiematrix worden
opgesteld. In de figuur zijn de knooppunten genummerd van 1 tim 4. De vier
bijbehorende vergelijkingen in matrix notatie luiden:

G1+1/sL1 -1/sL1

-1/sL1 1/sL1+G2+SC1

o

-G1

-G2-sC1

o

o
-G2-sC1

1/sL2+G2+SC1

-l/SL2

-G1

o

-1/sL2

1/sL2+G1

V1

V2

V3

V4

=

11

o
o

-11

2.3

Een belangrijke eigenschap van de matrix voIgt uit het gegeven dat de som van
de matrixkolommen gelijk aan nul is. In formulevorm ziet dit er als voIgt
uit:

1=4

Vj L Yij =
1=1

1=4

L 11
1=1

[A] 2.4

De vergelijking van formule 2.4 zegt niets anders dan de eerste wet van
Kirchhoff n.l. dat de som van de stromen in een knooppunt gelijk aan nul moet
zijn. Deze eigenschap heeft echter tot gevolg dat de determinant van de
admittantiematrix gelijk aan nul is. De matrix uit formule 2.3 wordt de
onbepaalde knooppunt admittantiematrix genoemd. Ret nul zijn van de
determinant van de admittantiematrix wordt veroorzaakt door de vergelijking
van knooppunt 4; deze is namelijk afhankelijk. Dit knooppunt fungeert als een
referentieknooppunt en moet om het stelsel vergelijkingen op te lossen worden
weggelaten.

2.3 Ret vaststellen van de grenzen voor het netmodel.

Voordat de admittantiematrix kan worden opgesteld zullen eerst de grenzen van
het te modelleren net moeten worden vastgesteld. Door de begrenzing van het
programma ATmatlab mogen er maximaal 90 knooppunten gedefinieerd worden.
Omdat het geheel driefasig gemodelleerd wordt betekend dit dat er maximaal 30
stations kunnen worden gemodelleerd. Om een zo goed mogelijk model te maken.
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worden van het 110kV-net aIle liJnen gemodelleerd die een verbinding met het
220kV-net hebben. De ui tlopers van het 110kV-net die alleen een belasting
vormen kunnen als zodanig worden gemodelleerd. De 220kV liJnen in de kop van
Groningen en de liJn van Zeyerveen naar Ens worden ook in het geheel
gemodelleerd. Van het 380kV-net wordt aIleen het stuk uit de ringverbinding
van Ens naar Hessenweg en het nieuw te bouwen circuit gemodelleerd. In figuur
3 is een overzicht gegeven van het net zoals dat gemodelleerd is .

STAND I'"

Wew 70:72

.IO..V

220kV

ItOkV

&8:80

'----"~_........._78:78

..-

Kwcl
82:84

St.

28:38.:1& 18:27

oIlk

H,." IJ~~~=====:::j====:::::::-il......-~'-1 1:3 _

Dlele

Figuur 3 : Netconfiguratie van het net voor het Jaar 1996.

Het station Groningen is niet opgenomen omdat de Hunze centrale voor 1996 uit
bedriJf wordt genomen waardoor het invoedingspunt dat nu nog aanwezig is zal
ziJn verdwenen. Verder is er in vergeliJking met 1991 een 110kV verbinding
van Musselkanaal naar Bargermeer biJgekomen. De capaci tei ten C1 tIm C6 en
spoelen L1 tIm L4 die in figuur 3 ziJn aangebracht ziJn uiteraard aIleen voor
het blusspoelgeaarde net (zie hoofdstuk 3) gemodelleerd.
Het opstellen van de admittantiematrix is niet in een keer mogeliJk omdat men
dan totaal geen overzicht meer heeft biJ het opstellen van een matrix die een
formaat heeft van 84x84.
Er zal een andere manier moeten worden gevonden om de volledige admittantie
matrix van het netmodel op te stellen.

5



2.4 Opstellen van een grote admlttantlematrlx.

L2

Voor het opstellen van de volledlge admlttantlematrlx van het netmodel wordt
het gehele netwerk opgedeeld in klelne deelnetten. In flguur 4 staat het
zelfde netwerk als in flguur 2 maar nu opgesplltst in twee deelnetten.

Cl

Flguur 4 : In twee deelnetten opgespltste netwerk van flguur 2.

Voor belde deelnetten is een admlttantlematrlx op te stellen volgens de
regels van §2.2. De twee admlttantlematrlces die dan gevonden worden lulden:

[

Gl+lIsLl
YI = -lIsLl

-lISL1]
lIsLl [

G2+SCl
Y2 = -G2-sCl

-G2-sCl ]

G2+SC1+I/sL2
2.5

De vergelljklng van het knooppunt dat op aardnlveau 11gt is nlet meegenomen
omdat dlt een afhankelljke vergelljklng opleverd. Door het samenvoegen van de
twee matrices ontstaat de volgende 4-4 matrix:

Gl+lIsLl -1/sLl 0 0

-1/sLl lISLl 0 0
Y = [51 2.6

0 0 G2+SCl -G2-SCl

0 0 -G2-sCl G2+SCl +lISL2

e e eVoor de knooppunten 2 en 3 geldt dat V2=V3. Door nu de 2 en 3 kolom en 2 en
e3 rlj op te tellen ontstaat de zelfde 3x3 admlttantle matrix als blj flguur

2. Op deze manler kan het gehele netmodel van flguur 3 worden opgedeeld in
deelmatrlces. Er worden deelmatrlces voor de verschllende transformatoren.
lnvoedadmlttantles en 11jnen en een deelmatrlx voor de parallelloop opgesteld
en vervolgens wordt door het samenvoegen van de matrices de totale adml t
tantlematrlx van het netmodel bepaald.

2.5 Hodelleren van de hoogspannlngslljnen.

Ult het netmodel blljkt dat er veel dubbelclrcult 11jnen moeten worden gemo
delleerd. Een drlefase hoogspannlngslljn is te beschrljven als een gekoppeld
systeem van lmpedantles. In flguur 5 is een drlefase l1jn getekend met de
bljbehorende lmpedantles.

Flguur 5 Drlefasehoogspannlngslljn met de daarbljbehorende lmpedantles.
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Er is verondersteld dat de lijn getransponeerd is waardoor de gekoppelde of
mutuele impedanties Zm aan elkaar gelijk zijn. De impedantie Zs is de eigen
impedantie van de lijn die gevormd wordt door de geleider en de aardretour.
Het stelsel vergelljkingen dat de relatle tussen de stromen en spanningen
weergeeft wordt dan gelijk aan:

[
~:] = [= ~: :] [~:]
Vt Zm Zm Zs It

[V] 2.7

Van de lijnen zijn echter niet de eigen impedantie Zs en de mutuele impedan
tie Zm gegeven maar de bedrijfs impedantie Zb en de homopolaire impedantie
Zoo Voor de homopoaire impedantle kan een ultdrukking in Zs en Zm worden
gevonden door het uitschrijven van de eerste vergelijking van formule 2.7

Vr = ZsIr + Zm(Is + It) [V] 2.8

Voor een homopolaire stroom- en spanningsstelsel geldt dat Ir=Is=It=Io en
Vr=Vs=Vt=Vo. Ingevuld in formule 2.8 ontstaat de vergelijking:

Vo = (Zs + 2Zm)Io [V] 2.9

Ui t formule 2.9 blljkt dat de homopolaire impedantle Zo gelljk is aan
Zs+2Zm.
De eerste vergelijking van formule 2.7 kan ook geschreven worden als:

Vr = (Zs - Zm)Ir + (Ir + Is + It)Zm [V] 2.10

Voor een symmetrisch stroomstelsel is Ir+Is+It gelijk aan nul. Derhalve is de
bedrijfsimpedantie Zb gelijk aan Zs-Zm.
Door in formule 2.7 Zs en Zm uit te drukken in Zb en Zo en deze impedantie
matrix vervolgens te inventeren ontstaat de admittantiematrix van de
hoogspanningslijn volgens formule 2.11.

[

2Zo+Zb

Ylijn = 3Z~Zb Zb-Zo

Zb-Zo

Zb-Zo

2Zo+Zb

Zb-Zo

[5] 2.11

Voor het bepalen van de admittantiematrix van de lijnen hoeft aIleen Zo en Zb
te worden ingevoerd in matlab waarna door het aanroepen van het programma
lljnadm. m de admi ttantlematrix van 2.11 wordt opgesteld. De naam van de
admlttantiematrix die als ultvoer door het programma "lljnadm. m" wordt
gegeven heet Ylijn. In bijlage I zijn de bedrijfs- en homopolaire grootheden
van de gemodelleerde lijnen weergegeven.

2.6 Hodellering van de parallelloop.

De parallelloop van de 380kV circuits en 110kV circuits vindt plaats tussen
het station Heeden en de plaats van inkoppeling van de 110kV lljn in de
verbinding Beilen-Bargermeer bij Emmen. De lengte van de parallelloop
bedraagt circa 38km. De 380kV lijn bestaat uit 2 circuits van bundelgeleiders
die opgehangen zijn in de bekende driehoeksvorm. De bundel bestaat ui t 4
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geleiders van het type AMS 600mmm2
• De 110kV lijn bestaat uit 2 circuits die

horizontaal onder de 380kV circuits hangen. )p dit moment is nog niet bekend
wat voor type geleiders zullen worden toegep.st. Door de grote veldlengte van
480m zal waarschijnlijk de st/al geleider valwege zijn te srringe treksterkte
afvallen. Voor de simulaties is gekozen V001' een AMS 600mm geleider. Verder
zijn er nog twee aarddraden boven de circujts geplaatst. Ook hi~rvan is het
type nog niet bekend er is gekozen voor ern StlAl van 39/242mm. In totaal
hangen er 2(3x4+3)+2=32 geleiders aan de ma~;ten.

Om van dit gekoppelde systeem de admittar tiematrix te bepalen is de hulp
ingeroepen van het programma EMTP (Electric Magnetic Transient Program). Het
programma EMTP heeft een sUbprogramma Line Constants waarmee de impedantie
en admittantiematrix van hoogspanningslijnen kan worden bepaald.

2.6.1 Berekening van de impedantiematrix met Line Constants.

Om de impedantie- en admittentiematrix te kunnen berekenen zijn een aantal
invoergegevens noodzakelijk:

- gelijkstroomweerstand van een geleider v.n de bundel
- verhouding (dikte buisvormige geleider)/ buitendiameter geleider)=Td
- aantal geleiders van de bundel
- onderlinge afstand van de geleiders in d€ bundel
- buitendiameter van de geleider
- positie van de geleiders t.o.v. een referentiepunt
- soortelijke weerstand van de aarde
- netfrequentie

Een AMS geleider heeft geen stalen kern zeals de eerder toegepaste St/Al
geleiders.De AMS geleider is opgebouwd uit ~eslagen draden van een Aluminium,
Magnesium en Silicium legering. De verheud.ng Td is dus gelijk aan 0.5 ( een
massieve geleider). De diameter van de geleider is 32,4mm. De gelijk
stroomweerstand van een AMS 600mm2 is gelijk aan 0.Os1Q/km. In figuur 6 is
een standaard combinatiemast getekend met de pest ties van de verschlllende
fasegeleiders. De onderl1nge afstand van df! geleiders in de bundel bedraagt
40cm.

1 = sm
l~~ = Sm
13 = 6.sm
14 = 7m
15 = 9.1m
16 = 12.6
17 = 4m
18 = 27.sm
19 = 14.sm
110 = 11. 3m

f

I
:L

I.,
-t

!

•
~i

•
11'

~~@i"'~ T
: I : :

11. l' ~ ~~!
t .( - -I-t':T. '
• If " IS V"J\ •. ~

!7"l

Figuur 6 Standaard combinatiemast voer de parallelloop 380kV/110kV lijnen.
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Met deze gegevens zijn voor de 32 geleiders de eigen en mutuele impedanties
berekend. De eigen impedantie Zll wordt gevormd door geleider I en de aard
retour. De mutuele impedantie Zlj wordt gevormd tussen de geleider I en de
aardretour en de geleider j en de aardretour. De formules die hierbij
gebruikt worden luiden (lit 2):

Z'll = R' l-lnlern + ~'ll + j (w flo Ln 2hl + X'l-lnlern + f.X' ll) [C/km] 2.12
2n rl

Z'lj = Z'jl =~'lj + Jew ~; Ln ~~~ + f.X'lj) [c/km] 2.13

R'l-lnlern = ac weerstand van de geleider in C/km
X'l-lnlren = interne reactantie van de geleider C/km

flo 2hlw --2 Ln --- = externe reactantie van de geleider voor een verlies vrije aarde.n rl
~'ll ,f.X'II, ~'lj en f.X'ij = de carson correctietermen in C/km

De termen R'l-lnlern en X'l-lnlern verdisconteren de invloed van het
skineffect op de geleiders. Bij 50Hz is de invloed van het skineffect nog
klein Rac=::l.lxRdc en Llnlern-ac=::O.95xLlnlern-dc. Voor de hoger frequenties
wordt de invloed echter steeds belangrijker.
De Carson correctietermen brengen de niet ideale eigenschappen van de aarde
in rekening. De geleiding van de aarde is niet oneindig en niet homogeen
verdeeld zodat de aarde niet als verliesvrij mag worden verondersteld (lit
1).
Zijn voor aIle 32 geleiders de eigen en mutuele impedanties bepaald dan kan
de impedantiematrix opgesteld worden. Hierdoor ontstaat een 32x32 matrix.
Doordat de vier draden in een bundel op regelmatige afstanden met elkaar
verbonden zijn, wordt door het programma line constants automatisch een
vereenvoudiging toegepast. De vereenvoudigings procedure is identiek aan de
methode besproken in paragraaf 2.4. De vier vergelijkingen van de geleiders
die een bundel vormen worden door het optellen van de vier bijbehorende rijen
en kolommen vereenvoudigd tot een vergelijking. Op deze manier ontstaat een
14x14 matrix met de volgende vorm:

[ :~U] = [[Z'UUJ

:~q [ Z' quJ

[Z'UqJ ] [IU]

[ Z' qqJ Iq

[V/km] 2.14

Z'UU =
Z' qq =
Z' uq =

12x12 matrix van de fasegeleiders in C/km
2x2 matrix van de aarddraden in C/km
[Z'qu]l= 12x2 matrix van de mutuele koppeling tussen aarddraden en

fasegeleiders in C/km

Omdat de aarddraden op elke mast met aarde zijn verbonden is het toegestaan,
voor frequenties tot ±250kHz, de potentiaal over de gehele aarddraad op nul
te stellen (lit 2). Voor het stelsel vergelijkingen betekent dit dat dVq/dx
gelijk aan nul is. Door middel van de ~~us-Jordan reductie (vermenigvuld~~

eerste stelsel vergelijkingen met [Z' uq] en het tweede stelsel met [Z' qq]
en elimineer Ig) ontstaat er het uiteindelijke stelsel vergelijkingen:

dVu (Z' z' Z' -1 Z' ) I Z' Idx = uu - uq qq qu u = qer u [V/km] 2.15

Hierin is Z'qer de gereduceerde 12x12 impedantie matrix. Deze matrix geeft een
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beschrijving van het gekoppelde systeem van geleiders.

2.6.2 Berekening van de admittantiematrix.

bJ

Ql/Ij
... -... _--

: ::'?
,,

QIII
i p- .....::::::-_._._... __ .__ .._...~~! __ .__ ..-..-

••••••• c11IJ'
bl

Naast de impedantiematrix die een beschrijving van het inductief gekoppelde
systeem geeft wordt ook nog een admittantiematrix bepaald die de kapacitieve
koppeling beschrijft. 5tel een geleider i hangt op een bepaalde hi boven de
grond met op een afstand dlJ een geleider j die op een hoogte hJ hangt; zie
figuur 7.

Figuur 7

bl
, .-

j,b- ... --QIII

Kapacitieve koppeling

,,,

: bJ
. 'ej' _QJII

tussen de geleiders i en j.

De aarde mag bij benadering ( als deze goed geleidend is ) vervangen worden
door spiegelbeeld ladingen -QI/I en -QJ/I van de hoogspannings11 jn. Dit
levert het zelfde veldlijnen patroon op als met de aarde. Vit de configuratie
van figuur 7 kunnen niet rechtsteeks de kapaciteiten CII', CJJ' en CIJ worden
bepaald. Het is weI mogelijk om de potentiaal van een geleider te bepalen.
Deze is gelijk aan:

VI = all'QI + alJQJ

met all' = In(2hl/rl )/2ncocr
en alJ = In(dIJ'/dIJ)/2ncocr

[V/kml 2.16

De grootheden all' en alJ worden de potentiaalcoefficienten genoemd. Voor een
stelsel van k geleiders kan de volledige potentiaal coefficientenmatrix
worden opgesteld.

all'

akl
[V/kml 2.17

2.17a

2.17b[F/kml

[Ql = [Kl [Vl

Door het inverteren van de potentiaal coefficientenmatrix ontstaat een kapa
citeitencoefficientenmatrix van formule 2. 17a.

_ [ k~l .. k~k ]
met [Kl -. .

ku . . kkk

De elementen van de matrix K hebben de dimensie van een kapaci tei t per
kilometer maar het zijn slechts mathematische grootheden. De kapaciteit van
een geleider i naar aarde is gelijk aan:

9=k

CI =r kl9
9=1

De koppelcapaciteit tussen de geleiders i en j is gelijk aan CIJ = -kIJ.
Het programma met de invoergegevens van de lijnen voor Line Constants en de
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parallelloop. Door met de
draaien kan de geinverteerde
staat de invoer voor Line

berekende gereduceerde impedantie- en admittantiematrix staan vermeld in
bijlage II.

2.7 Modelleren van de 380kV lijn buiten de parallelloop.

Het te bouwen trace van Hessenweg naar de Eemscentrale bestaat niet aIleen
uit combinatiemasten. Het grootste gedeelte bestaat uit normale dubbelcircuit
lijnen. Het parallelloop gedeelte in het IJsselmij-net wordt niet meegenomen
in de berekeningen omdat dit geen invloed heeft op het gedrag van de 380kV
lijnen in Groningen. De lengte van het circuit van Hessenweg totaan de
parallelloop is ongeveer 77km. In figuur 8 is een afbeelding opgenomen van
een standaard vakwerkmast van het Donau type die voor de bouw van het trace
gebruikt wordt.

H. 13 ~

11 = 8.7m
12 = 7.0m
13 = 12.2m
14 = 4.0m
15 = 33. Om
16 = 11. 3m

Figuur 8 : Standaard vakwerkmast van het Donau type.

De geleiderdata zijn identiek aan die van de
veranderde data het programma Line Constants te
impedantiematrix worden bepaald. In bijlage III
Constants en de uitvoer vermeld.
In matlab staat deze geinverteerde admittantiematrix in het programma
"hswaadm.m" waar tevens een bewerking wordt uitgevoerd om de 2 circuits in
Hessenweg met elkaar te verbinden.
Voor de verbinding van Meeden naar Robbenplaat wordt dezelfde circuit
configuratie aangenomen als bij de verbinding van Hessenweg naar de parallel
loop. De lengte van deze verbinding is ongeveer 35km.

2.8 De invoedingen in het netmodel.

Doordat slechts een deel van het 380kV/220kV-net is gemodelleerd ontstaan er
op verschillende plaatsen in het netmodel invoedingspunten vanuit andere
stations die niet gemodelleerd zijn. Voor de 380kV en 220kV vinden de
invoedingen plaats in de stations vermeld in tabel 1:

Invoedingspunt

Hessenweg
Ens
Meeden
Ens220
Vierverlaten

Invoedende station

Hengelo
Diemen
Diele (0)
Dude Haske
Bergum

Tabel 1 Invoedingspunten en de biJbehorende invoedende stations die in het
netmodel zijn aangebracht.
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Om de juiste bijdrage van deze invoedende stations aan de eenfase en driefase
kortsluitstromen te bepalen moet de invoedende kortsluitreactantie Xl (voor
de symmetrische driefase kortsluitstromen) en de invoedende homopolaire
kortsluitreactantie Xo (voor de eenfase kortsluitstromen) worden bepaald. Uit
de kortsluitberekeningen voor het planjaar 1998 van de SEP kunnen de driefase
invoedende kortsluitstromen worden ontleend waarna de kortsluitreactantie Xl
vanuit een invoedend station kan worden bepaald met de formule:

2.18[0]Un
Xl =v3 Ik3f

Hierin is Un de gekoppelde spanning en Ik3f de invoedende driefasekort
sluitstroom in een station. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, is in
de kortsluitberekeningen uitgegaan van een nominaal gekoppelde spanning van
380kV resp. 220kV. Omdat de spanning in een hoogspanningsnet mag varieren van
+10Y. tot -lOy' van de nominale spanning worden de kortsluitberekeningen
meestal bij 1.lxUn uitgevoerd.
In deze studie zal daarom steeds worden uitgegaan van een spanning die gelijk
is aan 1. lxUn.

Het bepalen van de homopolaire kortsluitimpedantie van de invoedingen is niet
zonder meer mogelljk. In de kortslui tberekeningen zijn aIleen de eenfase
kortslui tstromen in de stations gegeven. Deze gegevens bleken echter niet
betrouwbaar omdat voor enkele stations de eenfase kortsluitstroom groter was
dan de driefase kortsluitstroom. In het 380kV net moe ten de eenfase
kortsluitstromen altijd kleiner zijn dan de driefase kortsluitstromen. Bij de
stations waar di t niet het geval was, is voor de eenfase kortslui tstroom
aangenomen dat deze 90Y. van de driefasekortsluitstroom bedraagt.
Om toch een redelljke schatting te krijgen van de homopolaire kortsluit
impedanties van de invoedingen zal in het nu volgende voorbeeld een oplossing
worden gegeven voor het station Hessenweg. In flguur 9 zijn het station
Hessenweg en Hengelo met de tussenliggende lijn getekend.

Gronau Dim

Hgi Hsw

Dtc mee

Figuur 9 : Netconfiguratie rond Hessenweg en Hengelo

Er van uit gaande dat Hessenweg aIleen via de lijn Hessenweg-Hengelo met het
station Hengelo is verbonden (dit is natuurlljk niet waar want het is een
ringverbinding) wordt het deel rond Hengelo voorgesteld als een deelnet met
een ZOdeelholen een deelnet rond Hessenweg met een ZOdeelh8w. De homopolaire
kortslui timpedantie van de stations Hengelo en Hessenweg wordt met formule
2.19 uit de gegevens van de kortsluitberekeningen gehaald.

2Xl + Xo = 3Uf
Iklf 2.19

In figuur 10 is het vervangschema getekend voor het net van figuur 9.
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Zohglhsw

~ ZOdeel~gl I gzodeelhSW

Figuur 10 : Vervangschema voor de netconfiguratie van figuur 9.

Uit figuur 10 kunnen twee vergelijkingen worden gehaald :

ZOhgl •

ZOhllw =

ZOdeelhql (ZOhqlhllw+ZOdeelhllw)
ZOdeelhql +ZOhglhllw+ZOdeelhllw

ZOdeelhllw (ZOhqlhllw+ZOdeelhql )
ZOdeelhsw+ZOhglhsw+ZOdeelhql

[0]

[0]

2.20

2.21

Door het oplossen van deze vergelijkingen wordt een waarde voor ZOdeelhsw en
voor ZOdeelhql gevonden. De invoedende homopolaire kortsluitimpedantie in het
station Hessenweg is dan gelijk aan de som van ZOdeelhql en ZOhqlhBw. Op deze
manier is voor de stations Hessenweg, Ens, Ens220 en Vierverlaten de
invoedende homopolaire kortsluitimpedanties bepaald.
Voor het station Meeden is de Zo voor de invoeding gemakkelijker te bepalen
omdat het invoedende kortslui tvermogen te Diele bekend is. Het driefase
invoedende kortsluitvermogen is 14.5GVA en het eenfase invoedende kort
sluitvermogen 11.5 GVA. Voor de stromen komen we dan uit op Ik3f=22.03kA en
Iklf=17.47kA. In figuur 11 zijn de bekende gegevens in de tekening vermeld.

Mele Diele Ik3f Xo/X1

==============1-1k~(1-f-"""c=:J-

Figuur 11 : Invoeding vanuit het station Diele in Meeden.

De verbinding van Meeden naar Diele is ±26km. Met het gegeven van §2.7 waar
de Zo van een dubbelcircuitlijn gelijk is aan 0.178+0.78j Qlkm wordt voor de
verbinding een waarde voor de Zo gevonden van 4.628+20.28j . De verhouding
XolXl voor de invoeding in de lijn Diele-Meeden is gelijk aan:

Xo = 3 ( Ik3f _ ~ )
Xl Iklf 3 2.22

Dit geeft een verhouding voor XolXl van 1.78. De invoedkortsluitimpedantie
van het station Meeden is dus de som van ZOmeedlele en ZOdlele wat gelijk is
aan 4. 628+37. 99j waarbij het reele deel verwaarloosd kan worden.
In bijlage IV staan de gegevens welke gebruikt zijn om de kortsluit
impedanties te bepalen. In het programma matlab worden de Zo en Zl ingevoerd
waarna met het programma "invoedadm.m" de 3x3 admittantiematrix wordt
berekend volgens de vergelijkingen zoals die in §2.5 formule 2.11 vermeld
staan.
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2.9 De transformatoren in het te simuleren netmodel.

In het te simuleren netdeel komen relatief gezien veel transformatoren voor.
Dit wordt veroorzaakt door de vele spanningsniveau's die er aanwezig zijn. Er
is een 380kY en 220kY koppelnet, een 110kY distributienet en een 10kY midden
spanningsnet. Deze netten zijn door transformatoren met elkaar verbonden. De
volgende transformatoren moeten worden gemodelleerd:

- 110kY/IOkY en 220kY/20kY distributietransformatoren
- 220kY/IIOkY koppeltransformatoren
- 380kY/220kY autotransformatoren
- 380kY/20kY en 220kY/20kY machinetransformatoren.

Yoor de verschillende typen transformatoren zal een voor een besproken worden
hoe ze door een admittantiematrix kunnen worden gerepresenteerd.

2.9.1 De distributietransformatoren.

In het 110kY distributienet en 220kY koppelnet zijn op verschillende plaatsen
110kY/IOkY resp. 220kY/20kY distributietransformatoren geplaatst. Dit zijn
allemaal transformatoren van het type Yd met een nominaalvermogen dat ligt
tussen de 15MVA en 30MVA.
Afhankelijk van de grootte van het voorzieningsgebied zijn er per station 2
dan weI 3 distributietransformatoren geplaatst. In een star geaard net worden
niet aIle sterpunten van de distributietransformatoren geaard. De homopolaire
impedantie zou te klein worden wat tot gevolg heeft dat de eenfase
kortsluitstromen veel te groot worden. De homopolaire impedantie moet een
waarde hebben zodanig dat de eenfase kortsluitstromen door de beveiliging te
detecteren zijn. Om deze waarde te bereiken moet ongeveer 40 procent van de
sterpunten van de distributietransformatoren (lit 5) geaard worden. In de
praktijk komt het er op neer dat slechts een transformator per onderstation
geaard is.
De distributietransformatoren kunnen worden voorgesteld als een belasting
voor het 110kY-net. Er vindt geen vermogensuitwisseling plaats tussen het
10kY-net en 110kY-net omdat er geen opwekeenheden in het 10kY-net zitten.
De belasting is voor te stellen als een gekoppeld systeem met een eigen
impedantie Zs en een mutuele impedantie Zm. De vergelijkingen dle hlerult
ontstaan zijn hetzelfde als blj paragraaf 2.5 dle de transmisslelljnen
beschrljven.
Er wordt dezelfde procedure gevolgt om dlt stelsel om te werken naar een
ultdrukklng in bedrijfsgrootheden en homopolalregrootheden. De gevonden
vergelljkingen zijn dan:

[

yr] [ZO+2Zb Zo-Zb ZO-Zb] [ Ir]
Ys =~ Zo-Zb Zo+2Zb Zo-Zb Is

Yt Zo-Zb Zo-Zb Zo+2Zb It

[V] 2.23

Hlerin bestaat Zb ult de bedrljfsimpedantle die gelijk is aan de kortslult
impedantle van de transformator In serle met de naar de prlmalre zijde
getransformeerde belasting. De belasting van de transformatoren wordt ge
steld op 50% van het nomlnaal vermogen met een cos~ van 0.8. De naar de
primaire zljde getransformeerde weerstand en de reactantle zljn dus gelljk
aan:
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Rbel Un2
[D] 2.24= 0.5Sn coslp

Xbel Un2

sinlp [0] 2.25=---0.5Sn

2.26[D]

De spanning Un is de gekoppelde spanning van de primaire zijde van de trans
formator en Sn het nominaal schijnbaarvermogen.
De kortsluitimpedantie van de transformatoren wordt bepaald uit de gegevens
door het EGD verstrekt. De kortsluitreactantie is gelijk aan :

crUn2

Xtr = 100Sn

Hierin is Cr de relatieve kortsluitspanning, Un de gekoppelde spanning en Sn
het schijnbaar vermogen.
De homopolaire impedantie van de transformatoren met een zwevend sterpunt is
oneindig want er is geen verbinding met aarde. Voor de transformatoren met
een geaard sterpunt is de Zo gel1jk aan kortslui timpedantie van de trans
formator.
De admittantiematrix is nu eenvoudig te bepalen uit de vergelijking 2.23 door
het inverteren van de impedantiematrix. De admittantiematrix is gelijk aan:

Ydis 1
= 3ZoZb

[

2Zo+Zb Zo-Zb ZO-Zb]
Zo-Zb 2Zo+Zb Zo-Zb

Zo-Zb Zo-Zb 2Zo+Zb

[S] 2.21

In bijlage V is het programma "distrafoadm. mil opgenomen waarmee de
admi ttantie matrix Ydis wordt bepaald en de gegevens van de verschlllende
110kV/10kV en 220kV/20kV distributietransformatoren.

2.9.2 De 220kV/110kV koppeltransformatoren.

In de onderstations Heeden, Vierverlaten en Zeyerveen staan twee 220kV/110kV
koppeltransformatoren opgesteld. Dit zijn transformatoren van het type
YNY2d1.
Deze bezitten op 220kV-niveau een in ster geschakelde wikkeling met
uitgevoerd sterpunt en op 110kV-niveau een in ster geschakelde wikkel1ng

ozonder uitgevoerd sterpunt met een klokgetal van 2 (fasedraaiing van 2x30 =
60

0
) tussen beide schakel1ngen en als laatste een driehoekswikkel1ng met

klokgetal 1 tussen de sterschakeling op 220kV-niveau en de driehoekswikkeling
of tertiaire wikkeling.
De 220kV kant van de transformatoren is star geaard en de 110kV kant heeft
een zwevend sterpunt. Ook wanneer het 110kV-net star geaard is, heeft de
koppeltransformator al tijd een zwevend sterpunt. Dit is wensel1jk opdat er
geen overdracht plaatsvindt van een homopolaire stroomkomponent van het
220kV-net naar het 110kV-net en omgekeerd. Vanuit de 110kV-zijde gezien is de
homopolaire impedantie zeer hoog. Vanui t de 220kV-zijde zorgt de tertiaire
wikkeling er voor dat de eenfase kortsluitstromen beperkt blijven. De
homopolaire stroom die in de 220kV sterschakeling loopt induceert een
spanning in de tertiaire wikkeling waardoor er een rondgaande stroom in de
driehoek gaat lopen die een veld opwekt dat tegengesteld is aan het veld
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t.g.v de homopolaire stroom. Dit heeft tot gevolg dat de homopolaire
impedantie kleiner is dan wanneer er geen tertiaire wikkeling wordt
toegepast. In figuur 12 zijn de vervangschema' s getekend voor de
normale, inverse en homopolaire componenten.

Z1 Z2' Z1 Z2'

u::E
Figuur 12a Normaal en invers vervang- 12b

schema voor YNY2d7 transformator.
Homopolair vervangschema
voor YNY2d7 transformator

De impedantie Z1 is de kortsluitimpedantie van de primaire wikkeling, Z2' de
naar de primaire kant getransformeerde kortsluitimpedantie van de secundaire
wikkel1ng en Z3' is de naar de primaire kant getransformeerde kortsluit
impedantie van de tertiaire wikkeling. Om deze impedanties te kunnen
berekenen moe ten een aantal gegevens van de transformator bekend zijn. Dit
zijn de relatieve kortsluitspanningen Chm, ChI en Cml en het schijn
baarvermogen van de transformator. De indices h, • en I slaan op de primaire,
secundaire en tertiaire wikkel1ng. Er is voor deze indices gekozen omdat
hiermee de spanningsniveau's worden aangegeven n.l. hoog(220kY), midden
(110kY) en laag(20kY of 10kY). Met deze gegevens kunnen de kortsluit
impedanties Zhm, Zhl en Zml' worden berekent volgens de formule 2.28 tim 2.30.

2
Zhm ChmUn [0] 2.28= 100Sn

2
Zhl ChlUn [0] 2.29= 100Sn

2
Zml' CmlUn [0] 2.30= 100Sn

De spanning Un is de gekoppelde spanning van de primaire zijde; hierdoor is
Zml' direkt naar de primaire kant getransformeerd. De impedantie Zhm is opge
bouwd ui t de impedanties Zh en Zm van de primaire en secundaire wikkel1ng.
Hetzelfde geldt voor de kortsluitimpedanties Zhl en Zml'. Hierdoor ontstaan
drie vergel1jkingen met drie onbekenden waaruit Zh, Zm' en ZI' kan worden
bepaald:

Zhm Zh+Zm ,
Zh = Z1 = Zhm+Zh I-Zm I ' [0] 2.31= 2

Zhl Zh+ZI' Zm' Z2'= Zhm+Zml' -Zhl [0] 2.32= = 2

Zml' = Zm' +ZI' ZI' Z3'= Zhl +Zml ' -Zhm [0] 2.33= 2

Er bestaat vaak onduidel1jkheid over het schijnbaarvermogen Sn dat in de
formules 2.28 tim 2.30 moet worden ingevuld. De tertiaire wikkeling van een
driewikkel1ngs transformator is meestal bemeten op 1/3 van het schijnbaar
vermogen van de primaire wikkeling. De waarden voor ChI en Cml worden bepaald
bij het nominaal schijnbaarvermogen van de tertiaire wikkeling( anders is de
transformator direkt vernield als de tertiaire wikkel1ng met het maximaal
vermogen van de primaire wikkeling wordt belast) maar worden omgerekend naar
het hoogste schijnbaar vermogen. Daarom moet in de formules 2.28 tim 2.30
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steeds het hoogste schijnbare vermogen worden ingevuld.
Ui t figuur 12 bl1jkt dat er twee verschlllende overdrachten zijn; voor de
symmetrische driefasen stromen tussen de primaire, de secundaire en tertiaire
zijde en voor de homopolaire stromen van de primaire zijde naar de tertiaire
zijde. Het is dus mogelijk om de driewikkelings-transformator op te splitsen
in twee transformatoren. Een YNY2 voor de overdracht van de symmetrische
driefasestromen in de veronderstelling dat de tertiairen wikkeling onbelast
zijn en een Yd7 voor de overdracht van homopolaire stromen.

2.9.2.1 De transformator voor de overdracht van de homopolaire stromen.

De transformatorschakeling is gelijk aan die van de distributietransformator
en voor de model beschrijving kan formule 2.27 toegepast worden. De bedrijfs
impedantie 2b is oneindig want de tertiaire wikkel1ng is niet belast. De
homopolare impedantie is gelijk aan de primaire kortsluitimpedantie 21 en de
naar de primaire zijde getransformeerde kortsluitimpedantie van de tertiaire
wikkeling 23'. De admittantiematrix ziet er dan als voIgt uit:

Yhom 1
= "37';:(Z=l~+Z::;-;3='~) [5] 2.34

In bijlage VI zijn de gegevens van de koppeltransformatoren en de berekende
waarden van de kortsluitimpedanties vermeld.

2.9.2.2 De transformator voor de overdracht van de symmetrische stromen.

Het is nu niet meer mogelijk een beschrijving van de transformator te geven
met een drie maal drie matrix. Er kan overdracht plaatsvinden van primair
naar secundair of omgekeerd. Het driefase vervangschema ziet er als voIgt
ui t: lEun lEll:

Vun ~Vll:
lEy

Figuur 13 : Driefase vervangingsschema van een YNY transformator.

In figuur 13 is 2tot geliJk aan de som van de primaire kortsluitimpedantie Zl
en de naar de primaire kant getransformeerde secundaire kortsluitimpedantie
22'. Uit figuur 13 kunnen de volgende vergelijkingen worden opgesteld.

Vu-IuZtot = Eu nEx = Eu Ix = -nIu 2.35
Vv-IvZtot = Ev nEy = Ev Iy = -nIv 2.36
Vw-IwZtot = Ew nEz = Ew Iz = -nIw 2.37

Ais er aIleen een symmetrische overdracht plaatsvindt, geldt dat:

Iu+Iv+Iw = 0 en Ix+Iy+Iz = 0 2.38

Door het oplossen van deze formules naar een stelsel vergelijking uitgedrukt
in de 6 verschillende liJnstromen stromen ontstaan de volgende relaties:
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Iu 2 -1 -1 -2n n n Vu
Iv -1 2 -1 n -2n n Vv
Iw 1 -1 -1 2 n n -2n Vw [A] 2.39= 3Ztot 222Ix -2n n n 2n -n -n Vx
Iy -2n 2 2 2 Vyn n -n 2n -n

2 2 2Iz n n -2n -n -n 2n Vz

Met dit stelsel vergelijkingen is het klokgetal nul gerealiseerd. De klok
getallen 4 en 8 zijn eenvoudig te real1seren door het verwisselen van de
spanningen Vx, Vy en Vz. De klokgetallen 2, 6 en 10 kunnen slechts gereali
seerd worden door de wikkelzin van de primaire of secundaire wikkeling om te
keren. Voor de vergel1jkingen van 2.39 betekent di t dat n in -n verandert
moet worden. In bijlage VI staan de gegevens van de koppeltransformatoren
vermeld en het programma "koppel trafo. m" waarin de admi ttantie matrix van
vergelijking 2.39 wordt opgesteld.

2.9.3 De autotransformatoren.

In het station te Ens staan nu reeds twee autotransformatoren. Voor 1996 moet
er in Meeden en Robbenplaat elk een autotransformator staan. De autotrans
formatoren verbinden het 380kV-net en het 220kV-net met elkaar. De meest
toegepaste basisschakeling voor een autotransformator is een Yyd schakeling.
Een autotransformator heeft slechts een wikkeling voor zowel de primaire als
secundaire zijde. In figuur 14 is het driefase schema van een YNyo auto
transformator getekend zonder de tertiaire wikkeling.

1lJ~--+------,
h Z¢C~

11JIr ----i----1L---.......J
He Z¢C~

1lJ1--+---iL-_----J~
U Z~@~ 1lJw-----+------,

1lJ~ -+-----1 ~

Figuur 14: Driefase schema van een autotransformator zonder tertiaire wikke
ling en een klokgetal 0 tussen primaire en secundaire zijde.

In het gemeenschappelijke deel is de stroom Ip=-Ir-Iu=Ir(n-1). Hieruit blijkt
het voordeel van een autotransformator; door de geringere stroom in het
gemeenschappelijke deel van de wikkeling kan de koperhoeveelheid verminderd
worden. Een ander voordeel is de geringere hoeveelheid blik van de kern. Er
zijn ook een aantal nadelen,zo moet zowel het net aan de primaire als aan de
secundaire zijde star geaard zijn en mag de overzetverhouding tussen de
primaire en secundaire zijde niet te groot zijn. Om de eigenschappen van de
autotransformator te beschouwen is het nuttig om uit te gaan van de
vervangschema's van de autotransformator voor de symmetrische componenten. In
figuur 15 zijn deze afgebeeld.
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Ir Z1 Z2' lu/n

a

Iro Z1 Z2' luo/n

u=:-JE?o.:
Figuur 15 a vervangschema autotransformator voor normaal en invers stelsel

b vervangschema voor homopolair stelsel.

Het vervangschema voor het normale en inverse spanningsstelsel is identiek
aan de 220kV/110kV koppeltransformatoren. Voor de symmetrische stromen is het
dus mogelijk om het stelsel vergelijkingen te gebruiken van formule 2.39. Het
enige verschil zit in de getransformeerde secundaire kortsluitimpedantie Z2'.
Deze in nu niet gelijk aan n2xZ2 maar door de stroomreduktie in het samen-

2loopdeel is Z2' gelijk aan (n-1) XZ2.
Uit het vervangschema voor het homopolaire stelsel valt op te maken dat er
een homopolaire overdracht plaatsvindt tussen primaire en secundaire zijde en
omgekeerd. Deze homopolaire overdracht wordt bepaald door de grootte van Z3'
de kortslui timpedantie van de tertiaire wikkeling. Uit figuur 15b kan de
modelbeschrijving worden gehaald. Voor de drie fasen geldt dat:

Uro Iro (ZI+Z3')+ IUOZ3' [V] 2.40= V3

USO Iso (ZI+Z3')+ IVOZ3' [V] 2.41= V3

Uto = Ito (ZI +Z3' )+ IWOZ3' [V] 2.42
V3

en

Uuov3 Iuo IroZ3' [V] 2.43= ~(Z2' +Z3') +

Uvov3 Ivo + ISOZ3' [V] 2.44= ~(Z2'+Z3' )

Uwov3 Iwo + ItoZ3' [V] 2.45= V3"(Z2'+Z3' )

Door het invullen van de formules 2.40 tIm 2.42 in 2.43 tIm 2.45 en omgekeerd
ontstaa t er voor de overdracht van de homopolaire componenten de volgende
uitdrukking:

Iro
Iso
Ito
Iuo
Ivo
Iwo

1= 3Ztot

(Z2' +Z3') (Z2' +Z3') (Z2' +Z3' )
(Z2' +Z3') (Z2' +Z3') (Z2' +Z3' )
(Z2'+Z3') (Z2'+Z3') £Z2'+Z3')
-nZ3' -nZ3' -nZ3' n (ZI+Z3')
-nZ3' -nZ3' -nZ3' n2 (ZI+Z3')
-nZ3' -nZ3' -nZ3' n2 (ZI+Z3')

-nZ3' -nZ3' -nZ3'
-nZ3' -nZ3' -nZ3'
-nZ3' -nZ3' -n23'

n2 (ZI+Z3') n2 (ZI+Z3')
n2 (ZI+Z3') n2 (ZI+Z3')
n2 (ZI+Z3') n2 (ZI+Z3')

Uro
Uso
Uto
Uuo
Uvo
Uwo

met Ztot = (ZI+Z3')(Z2'+Z3')-Z3,2

In bijlage VII staan de gegevens van de autotransformatoren en het programma
"autotrafoadm. mil voor het opstellen van de bijbehorende admi ttantiematrices
van het symmetrische en homopolaire deel.
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2.9.4 De machinetraniformatoren.

13 V3

11
\..-L.---E'--V1

12 V2

Vir

De machinetransform,toren transformeren de generatorspanning naar de gewenste
transportspanning. :n Robbenplaat zal 1200MVA op de 220kV worden ingevoed en
700MVA in het 380kV·net. De generatorspanning is 20kV. Er zijn dus 380kV/20kV
en 220kV/20kV machi~etransformatoren vereist. De machinetransformatoren zijn
van het type YNd . Door de driehoekswikkel1ng aan de generatorzijde zal de
generator geen homo~olaire stroom voeren bij een fout in het transportnet. De
transformator wordt daarom net als bij de koppeltransformator opgesplitst in
een transformator '-'oor de symmetrische stromen en een transformator voor de
homopolaire stromer. In figuur 16 is het driefase schema van de transformator
getekend. Err

Figuur 16 : Drief seschema van een Ynd machinetransformator.

Ztot is weer geli ,k aan de som van de primaire kortsluitimpedantie en de naar
de primaire kant ~etransformeerde secundaire kortsluitimpedantie. Uit figuur
16 kunnen de volg~nde betrekkingen worden bepaald.

Vr = IrZtot + l:r } Er = nEt } let = -nlr }Vs = IsZtot + ;~s 2.47 Es = nE2 2.48 Ie2 = -nIs 2.49
Vt = ItZtot + ~~t Et = nE3 Ie3 = -nIt

Vt-V2 = Et

}
It = Iet-Ie3 }V2-V3 = E2 2.50 12 = Ie2-Iet 2.51

V3-Vt = E3 13 Ie3-Ie2

Door het invuller van de formules 2.48 en 2.50 in 2.47 en door het invullen
van formules 2.4' • 2.48 en 2.50 in 2.49 ontstaan de stelsels vergelijkingen
van formule 2.52 resp. 2.53:

[!~ ] 1 [2-1 -1] [ vr-n(VI-v.)]
= 3Ztot -1 2 -1 Vs-n(V2-V3)

-1 -1 2 Vt-n(V3-Vt)

[ leI] 2 [2 -1 -1] [ V,-V.-Vr/n ]
Ie2 n -1 2 -1 V2-V3-Vs/n= 3ZtotIe3 -1 -1 2 V3-Vt-Vt/n

[A]

[A]

2.52

2.53

De stromen It, 12 en 13 worden gevonden door het invullen van de formules
2.51 in 2.53. Door het geheel samen te voegen ontstaat het volgende stelsel
vergel1jkingen

Ir
Is
It
It
12
13

-= 3Z'ot

2 -1 -1
-1 2 -1
-1 -1 2
-3n 0 3n
3n -3n 0
o 3n -3n

-3n 3n 0
o -3n 3n
3n 0 -3n
6n2 -3n2 -3n2
-3n2 6n 2_3n2
_3n2 _3n2 6n2

Vr
Vs
Vt
Vt
V2
V3

[A] 2.54
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Het klokgetal kan net zoals bij de koppel transformator worden veranderd.
Omdat het 380kV station nog moet worden gebouwd is niet bekend wat voor
transformatoren en generatoren er geplaatst gaan worden. Daarom zijn er ook
nog geen gegevens bekend van de transformatoren en generatoren en wordt
uitgegaan van de driefase invoedende kortsluitstromen uit de kortsluit
berekeningen die door de KEMA zijn uitgevoerd.

2.10 Het opstellen van de admittantiematrix voor het gehele netmodel.

Nu aIle elementen van het netmodel d.m.v. een admittantiematrix zijn gerepre
senteerd kan de totale admittantiematrix voor het netmodel worden opgesteld.
Bij het opstellen van de admlttantiematrix van het netmodel wordt in het
invoerprogramma voor matlab zoveel mogelijk met de stationsnamen gewerkt. Het
netmodel wordt opgespltst in 4 deelnetten waarvan eerst afzonderlljk de
admlttantiematrix wordt bepaald. De vier deelnetten bevatten de volgende
stations:

- Hessenweg, Heeden, Stadskanaal en Husselkanaal.
- Hessenweg, Ens380, Vierverlaten220, Ens220 en Zeyerveen220, Bargermeer en

Bellen.
- Weiwerd, Robbenplaat220, Meeden220, Vierverlaten220 en Robbenplaat380.
- Vierverlatenll0, Kropswolde en Meedenll0.

Het samenvoegen van deze matrices geschiedt met de methode zoals deze
besproken is in § 2.5: twee dezelfde knooppunten worden vervangen door een
knooppunt door het optellen van de rijen en kolommen van de twee knooppunten.
Het aanroepen in matlab van het programma sepnet is voldoende voor het
opstellen van de matrix van het netmodel omdat binnen sepnet alle andere
deelnetten worden aangeroepen.

Om het model te kontroleren, kunnen op enkele plaatsen driefasekortsluitingen
in een station worden aangebracht en de Ik3f worden vergeleken met de kort
slui tberekeningen van de Kema. Hiertoe moet eerst de autotransformator in
Heeden naar Robbenplaat worden verplaatst (De kortsluitberekeningen zijn
ui tgevoerd met twee autotrafos in Robbenplaat). In tabel 2 zijn enkele
resultaten van de berekeningen gegeven.

Station Ik3f Ik3f Ik3f

2 autotrafos Rbp Kema berekeningen autotrafo Hee en Rbp
Hessenweg 36.SkA 37.SkA 36.SkA
Heeden380 3S.6kA 36.8kA 36.0kA
Weiwerd 24.4kA 2S.6kA 28.0kA
Heedenll0 19.4kA 18.9kA 21. 7kA

Tabel 2 : Driefasekortsluitstromen in de stations.

De resultaten voor de eerste drie stations liggen iets onder de Kema bereke
ningen en voor Heedenll0 iets er boven. Dit wordt veroorzaakt door de nieuwe
verbinding van Stadskanaal naar Bargermeer die niet in de Kema berekeningen
is meegenomen. Er vindt uit Bargermeer een invoeding van 1.lkA naar Heeden
plaats. De afwijkingen zijn zo gering dat mag worden aangenomen dat het
netmodel een goede representatie van het net is.
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2.11 Bet bepalen van de stromen in het netmodel.

V1

I
Figuur 17 : Element Ll uit figuur 2 voor bepalen van de stroom.

Voor dit element kan de admittantiematrix worden opgesteld.

[ 11] [1/SL1
12 = -1/sL1

-1/sL1 J[ V1]
1/sL1 V2 [AJ 2.55

Rbp

61:63

WI

49:51

Dicle

...................._Mee

4:6

HI"

HIW
-I..orI-I- 1:3

B,lDr

25:27

Indien de knooppuntspanningen V1 en V2 ziJn berekend kunnen direkt 11 en 12
worden bepaald. Uit dit eenvoudige voorbeeld bliJkt meteen dat 11=-12. Op
dezelfde manier worden voor een deel van het netmodel de stromen in de liJnen
bepaald. In figuur 18 is aangegeven op welke punten de stromen in de lijnen
ziJn bepaald.

Figuur 18 : Lijnstromen in het netmodel die bepaald worden.

De nummers bij de lijnen duiden op de plaats in de uitvoer van de stromen.
Het programma voor het berekenen van de stromen heet "stroomber.m".
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Hoofdstuk 3 : Beinvloeding van het blusspoel geaarde net door het 380kV net.

3.1 Inleiding.

In de afstudeeropdracht werd er in eerste instantie van ui tgegaan dat het
elektriciteitsbedrijf van Groningen-Drenthe de sterpuntsaarding van het
110kV-net zou wijzigen van blusspoelaarding naar starre aarding. Toen met het
afstudeerproject werd begonnen had de EGD in deze nog geen besluit genomen.
In de loop van het afstuderen kwam vanui t het EGD de vraag of het niet
mogelijk is om de blusspoelaarding te handhaven. In de nu volgende paragrafen
zijn verschillende berekeningen uitgevoerd m.b.t de kapacitieve en induktieve
beinvloeding tussen de beide netten in normaal en gestoord bedrijf. Hiervoor
is het eerder beschreven netmodel op enkele punten aangepast.

3.2 De beinvloedingsmechanismen in het blusspoel geaarde net.

De beinvloedingsmechanismen kunnen worden opgespl1 tst in een kapaci tief en
induktief gedeelte.
Door de ongel1jke afstanden tussen de fasedraden van het 380kV-net en het
110kV-net op het samenloopdeel zijn de koppelkapaci tei ten niet aan elkaar
gelijk. Zelfs bij symmetrische spanningen in beide netten zijn de kapacitieve
stromen in de 110kV fasen verschlllend en hun resultante ongel1jk aan nul.
Deze resulterende kapacitieve stroom zal in het 110kV-net via de sterpunts
blusspoelen parallel aan de aardkapaciteiten naar aarde vloeien. Afhankelijk
van de verstemming en de kwal1 teitsfactor van de parallelle sl1ngerkring
(blusspoelen en aardkapaciteiten) kan een hoge sterpuntspanning worden
gegenereerd.
Ook de magnetische koppel1ngen tussen de fasedraden van het 380kV-net en
110kV-net zijn niet gelijk. Deze zijn echter niet zo sterk verschillend als
de kapacitieve koppelingen. Door de magnetisch koppeling worden in de 110kV
fasedraden ongelijke langsspanningen in amplitude en fasehoek geinduceerd. In
symmetrisch bedrijf is de geinduceerde langsspanning in de 110kV fasen
relatief klein. Echter bij sterke asymmetrische stromen, b.v. bij een eenfase
aardsluiting in het 380kV-net kunnen de geinduceerde langsspanningen
aanzienlijk zijn.
De verschillen in de geinduceerde langsspanningen in een circuit geven
aanleiding tot omloopstromen via de transformatorwikkelingen. De verschillen
tussen gelijknamige fasen van twee circuits veroorzaken omloopstromen via de
stations waar de circuits met elkaar gekoppeld zijn. De gemeenschappel1jke
term in alle geinduceerde langsspanningen, de homopolaire spanning, geeft
aanleiding tot omloopstromen via de blusspoelen, aardkapaciteiten en de aarde
zelf. Afhankelijk van de momentele toestand van het net kunnen hoge
sterpuntspanningen optreden. Indien het 110kV-net een ringstructuur heeft dan
treden de omloopstromen in de ring op.

3.3 Aanpassen van het netmodel naar een blusspoel geaard 110kV-net.

Om de sterpuntsverschuivingen in het 110kV-net te kunnen bepalen t. g. v de
induktieve en kapacitieve koppeling moeten de aardkapaciteiten, blusspoelen
en de koppelkapaciteiten tussen de fasen in het netmodel worden opgenomen.
Allereerst worden de aardkapaciteiten aangebracht. Uit de gegevens van het
EGD bl1jkt dat de totale aardkapaciteit van het hele 110kV - net
4337nF/fase/circuit is zonder de toekomstige verbinding Musselkanaal naar
Bargermeer. In de aanname dat nooit het gehele 110kV net in bedrijf is,wordt
er 2x4000nF in het netmodel ondergebracht. Doordat aIleen de stations
knooppunten ter beschikking staan worden de aardkapaciteiten als
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geconcentreerde elementen aangebracht. De aardkapaciteiten zijn verdeeld over
6 stations (zie ook figuur 3) en hebben de volgende waarden gekregen:

Zeyerveen
Heeden

C1 =200nF Beilen
C4 = 1200nF Kropswolde

C2 = 100nF
CS = lS00nF

Bargermeer
Vierverlaten

C3 = 1000nF
C6 =4000nF

Vervolgens moeten de blusspoelen nog worden aangebracht. Dit is echter niet
zonder meer mogelijk. Doordat de distributietransformatoren niet zijn gemo
delleerd zijn er geen sterpunten peschikbaar. Het aansluiten van een
blusspoel zoals in figuur 19a is dus niet mogelijk. Het is weI mogelijk om de
blusspoelen naar de fasen te verplaatsen en aldus de kapaciteit per fase te
compenseren zoals in figuur 19b is aangegeven. De resonantiefrequentie in
figuur 19a is gelijk aan 1/(2nsqrt(3CoL»,die van figuur 19b 1/(2nsqrt(CoL').
Door L' gelijk aan 3L te kiezen zijn deze frequenties aan elkaar gelijk.

Ux

Ux

;rco
Uy

Uy

R Co Uz

uzT Co

Co
l

T
Co

Figuur 19a Plaats van de blus
spoel in het net.

Figuur 19b Plaats van de blusspoel
in het netmodel.

De blusspoelen L1 tIm L4 zijn aangebracht in resp. de stations Zeyerveen,
Bargermeer, Heeden en Kropswolde; zie figuur 3.
Als laatste en belangrijkste punt moet de kwaliteitsfactor van de resonant ie
kring bepaald worden. Deze kwaliteitsfactor is aIleen door meting te bepalen
omdat deze o.a afhankelijk is van de aardretourweerstand. Op 18 juni 1988 is
er door het EGO de resonantie kromme voor het gehele net bepaald. In figuur
20 is het meetresultaat van deze meting afgebeeld.

kV12.----------------------.
10

•

21=--........---

470

blusspoelstroom van het 110kV

410 450

IJlulSpoelltroom(A)

als functie van de
het EGO.

.I-~...L.._....I.__f_----L---l.----JL--+_...L-.....L.-....L_+---'-----JL--.L......+_.....L.--l

"0 410

Sterpuntspanning
net gemeten door

Figuur 20

De sterpuntspanning is uitgezet als functie van de blusspoelstroom. Door het
bepalen van de bandbreedte kan de kwali teitsfactor worden berekend met de
formule:

met We = 1/sqrt(3CoL)
Q = we/B 3.1
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Voor het bepalen van de bandbreedte zal eerst de horizontale as van figuur 20
vertaald mceten worden naar hoeksnelheid.
De formulE; en deflni ties die in de energietechniek en in de elektronica
gehanteerd worden voor de verstemming zorgen voor enige verwarring. In de
energietecaniek wordt de verstemming van de resonantiekring meestal
gedeflnieerd als het verschll tussen de blusspoelstroom en de kapaci tieve
aardstroom (dit verschil heet de reststroom) in verhouding tot de kapacitieve
aardstroom. Hierbij wordt uitgegaan van een drijvende spanning die gelijk is
aan de nominale fasespanning.

hierin i~ Ie = Ufx(3wCo) en
It = Uf/(wL)
W = 2n50

v = (It-Ie)/Ie 3.2

door het invullen van Ie en It in formule 3.2 ontstaat de volgende relatie:

2 2 2
V = (We-W )/w

In de elektronica wordt de verstemming echter gedefinieerd als

3.3

of anders geschreven

W We
V = --

We W
3.4

v =
2 2

W -We
WWe

3.5

3.6

Dit heeft tot gevolg dat in de energietechniek een verstemming van +0.1 een
induktlef circuit aangeeft terwijl dit in de elektronica een kapaci tief
circuit aangeeft. Verder levert de verstemming volgens relatie 3.3 een
volledig symmetrische resonantiecurve op. Voor relatie 3.5 is di t niet het
geval want er wordt gedeeld door de resonantiefrequentiexbedrijfsfrequentie.
De grafiek van figuur 20 is omgewerkt naar de sterpuntspanning als functie
van de frequentie. De formule om dit te berekenen is:

! wxIt '
We = UfCo

In figuur 21 is de gemeten sterpuntspanning als functie van de hoeksnelheid
uitgezet. kV

12~-------------------'

10

•,
4

of-"'---+--'---t-....I.--+---'---+----l.-t--'-I--"'---+--'--_+_-'
291 3'4.5 301.2 311.U 314 316.1. J1Ul 32'.7' 32'

boeksnelbeld(rad/scc:)

Fifuur 21 : Sterpuntspanning als functie van de frequentie voor het EGD-net.

De bandbreedte wordt gevonden door de -3dB punten te bepalen en de hoogste
fnquentie met de laagste te verminderen. De twee -3dB punten llggen bij
w=J11 en 311 rad/sec, de bandbreedte is dus 6.0 rad/sec. Door invulling in
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3.7R
d = 1/Q =wL

formule 3. 1 wordt een kwal1 tei tsfactor van S2 gevonden. Om di t naar het
netmodel te vertalen moet de kwaliteitsfaktor nog naar een weerstand worden
omgewerkt. De kwal1 tei t van een kring kan ook aangegeven worden door de
demping, die gelijk is aan de inverse van de kwaliteisfactor. Deze demping is
weer gelijk aan:

met L = de zelfinductie van de blusspoel.
en R = het ohmse deel van de blusspoel.

Aldus is voor elke blusspoel de serieweerstand te berekenen.
In de rest van dit hoofdstuk wordt steeds de sterpuntspanning als functie van
de verstemming volgens formule 3. S beschouwd. Di t betekent dat er met de
blusspoel van een induktief net (v = negatief. It > Ie) naar een kapacitief
net (v = positief, It < Ie) wordt geregeld.

3.4 Kapacitieve beinvloeding in normaal bedrijf.

De kapaci tieve beinvloeding is afhankel1jk van het aantal circuits dat in
bedrijf is. Om te beginnen wordt slechts een circuit van het 380kV-net en een
circuit van het 110kV-net in bedrijf verondersteld. Het mastbeeld is getekend
in figuur 22 en figuur 23 toont de onderlinge posities van de fasespanningen
voor een klokgetal van 2uur. Ul

Xu. XUy Xuz

Faseposities in
het mastbeeld.

Figuur 22

XUl

XUr

Xus

Uz

UYf--*-__~Ur

Us
Figuur 23 Spanningsstelsel met

klokgetal 2.

2S

20

30

10

15

2S

30

20

15

10

Er zijn een aantal berekeningen uitgevoerd met steeds 3 blusspoelen vast en
een regelbaar. In de figuur 24a/b is de sterpuntspanning als functie van de
verstemming weergegeven. In figuur 24a is L3 in Meeden geregeld en in figuur
24b is L2 in Bargermeer geregeld. De demping is gel1jkgesteld aan 2%.
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Figuur 24a Sterpuntspanning Uo met Figuur 24b
L2 regelbaar

-0.1 0 0.1 ~ 0.2

Sterpuntspanning Uo met
L3 rege1baar .
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Uit deze berekeningen blijkt dat het geen verschil uitmaakt met welke blus
spoel er geregeld wordt, wat ook overeenstemt met de theorie. Verder hebben
aanvullende berekeningen aangetoond dat de faseposi tionering van het 110kV
circuit slechts een geringe invloed heeft op de sterpuntspanning.
Om de netmodel uitkomsten te kontroleren wordt de sterpuntspanning nog op een
andere manier bepaald. In figuur 25 is het parallelloopdeel van de 110kV- en
380kV circuits schematisch weergegeven. De impedantie van de lijnen is
verwaarloosd.

Ur

Ut

Us

Figuur 25 : Vervangingsschema van het netmodel.

De capaciteit Co is gelijk aan 8000nF en de demping is ook hier 2X . De ster
puntspanning kan vervolgens worden bepaald door het opstellen van de
netwerkvergelijkingen.

Ix = jwCo (Ux+Uo ) + jwC17(Ux+Uo-Ur) + jwC27(UX+UO-Us) + jwC37(UX+UO-Ut) 3.8

Iy = jwCo(Uy+Uo) + jwC1S(Uy+Uo-Ur) + jwC2S(Uy+Uo-Us) + jwC3S(Uy+Uo-Ut) 3.9

Iz = jwCo (Uz+Uo ) + jwC19(Uz+Uo-Ur) + jwC29(UZ+UO-Us) + jwC39(UZ+UO-Ut) 3.10

-Uo = (Ix + Iy + Iz) (R + jwU 3.11

Door het oplossen van de vergelijkingen van 3.8 tim 3.11 wordt de sterpunt
spanning Uo als functie van de spanningen gevonden. In bijlage 8 zijn deze
vergelijkingen uitgewerkt en in een invoerfile voor matlab verwekt.
Met dit model zijn berekeningen uitgevoerd met klokgetal 2,6 en 10 hetgeen
overeenkomt met een cycl1sche wissel1ng van de faseposi ties in het 110kV
circuit. Het bleek dat er slechts verschillen tot maximaal 5X optraden.
In figuur 26a staat de sterpuntspanning als functie van de verstemming bij
een demping van 2X en in figuur 26b bij een demping van lOX afgebeeld. Het
klokgetal en de faseconfiguratie bij deze berekeningen zijn gelijk aan die
van figuur 22 en 23.
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Figuur 26a Sterpuntspanningen Uo bij
een demping van 2Y. .
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Sterpuntspanning Vo bij
een demping van lOY.

Bij het in bedrijf zijn van twee 110kV circuits en een 380kV circuit is de
sterpuntspanning nog iets groter. Door de relatief grote afstand tussen het
tweede 110kV circuit en het 380kV circuit zijn de koppelkapaciteiten klein
en niet zo sterk asymmetrisch. De toename t.o.v. een 110kV circuit in bedrijf
is daarom relatief gering; deze ligt in de orde van grootte van de lOY. .
Ais aIle vier circuits in bedrijf zijn kan door het geschikt kiezen van de
faseposi ties van de 380kV circuits een veel geringere kapaci tieve
beinvloeding worden bereikt (lit 5). In figuur 27 is de positionering van de
380kV lijnen geschetst waarbij de geringste kapacitieve koppeling optreedt.
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Figuur 27

Conclusies:

Meest ideale faseposi tionering van de 380kV fasen bij het in
bedrijf zijn van aIle twee de 380kV circuits.

Het verschil in de grootte van de sterpuntspanning tussen figuur 24a/24b en
figuur 26a wordt voor een deel veroorzaakt door de weerstand van de lijnen.
Hierdoor is de demping in het netmodel iets groter dan in het vervangings
schema waar de weerstand van de lijnen verwaarloosd is.
Een grotere demping in het 110kV net heeft een sterke reductie van de
maximale sterpuntspanning tot gevolg. Dit kan worden gereal1seerd door het
parallel schake len van een weerstand over de blusspoel. Bij een demping van
lOY. is de sterpunt spanning 7. 5kV (zie fig. 26b) en het 110kV-net kan
bedreven worden rond verstemming v=O. De vermogensdissipatie in de parallel
weerstand is bij een circuit van de 380kV en een circuit van de 110kV in
bedrijf dan gelijk aan l4kW.
Een nadeel is dat bij een eenfase aardfout in het 110kV-net de sterpuntspan
ning gelijk wordt aan de fasespanning. De reststroom die gaat lopen heeft een
ohms karakter en wordt bij v=O door de weerstand bepaald. De vermogens
dissipatie in de weerstand ligt nu in de orde grootte van de megawatts. Omdat
de fout lang (enkele uren) kan blijven staan moet de parallel weerstand na ±
1 sec worden ui tgeschakeld. Het gevolg hiervan is dat de sterpuntspanning
sterk kan toenemen door de kapacitieve koppeling. Indien een circuit van de

28



1'
300kV
250

380kV en een circuit van de 110kV in bedrijf is dan is bij verstemming v=o en
normaal bedrijf de sterpuntspanning t.g.v. de kapacitieve koppeling rond de
37kV (fig 26a). Bij een eenfase aardfout is de spanning in de gestoorde fase
klein en de niet gestoorde fasen komen op de gekoppelde spanning. De
kapacitieve beinvloeding door het 380kV-net kan hierdoor sterker worden. De
sterpuntspanning t.g.v. de kapacitieve koppeling en de eenfase aardfout
moeten vervolgens vectorieel worden opgeteld. Indien gekozen wordt voor een
parallelweerstand over de blusspoel dan zal er ook voor de 110kV-lijen een
meest ideale faseposi tionering zijn waarbij een eenfase aardfout op een
willekeurige 110kV-fase een zo gering mogelijke extra sterpuntverhoging tot
gevolg heeft.
Indien als eis gesteld wordt dat de sterpuntspanning niet hoger mag zijn dan
lOr. van de systeemspanning bij 2r. demping. dan is een verstemming van rond de
lOr. nodig. Di t komt overeen met een reststroom in de orde van groot te van
SOA. Voor het blussen van een eenfase aardfout zal di t geen problemen
opleveren.
Een andere mogel1jkheid om de kapaci tieve koppel1ng te verlagen is het
transponeren van de 380kV fasegeleiders in het parallelloopdeel. Deze
oplossing is het beste maar de kosten zullen ook het hoogste zijn. Het
transponeren van de 110kV geleiders heeft geen of bijna geen effect.

3.S Induktieve beinvloeding in gestoord bedrijf.

Voor het bepalen van de induktieve beinvloeding wordt het zelfde netmodel
gebruikt als voor de kapacitieve koppeling. De beinvloeding is het grootst
als de homopolaire stroom in de 380kV fasen zo groot mogelijk is bij een zo
groot mogelijk parallellooptraject.
Daartoe wordt een eenfase aardsluiting aangebracht in het 380kV-net op het
zuidel1jkste deel van de samenloop. Door de sterke invoeding ui t Diele en
Robbenplaat is de homopolaire stroom relatief groot en de beinvloeding vindt
plaats over de gehele lengte van de samenloop. De kapacitieve koppeling is
uit het netmodel gehaald omdat we aIleen de induktieve beinvloeding wensen te
bepalen. In de nu volgende figuren zijn sterpuntspanningen afgebeeld als
functie van de verstemming van het 110kV-net. De demping is gelijk aan 2r. en
de eenfase aardslui ting vindt plaats op fase S. In de figuren 28a/b zijn
Ll.L3 en L4 vast en bedragen resp. 33. 76H. 10.lH en 2.02H terwijl L2
regelbaar is van 2.SH tot lS.9H.
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Figuur 28a Sterpuntspanning in
het station Meeden.
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Figuur 28b Sterpuntspanning in het
station Bargermeer.



Bij deze instelling van de blusspoelen zou theoretische een zeer hoge ster
puntspanning bij verstemming nul kunnen optreden. Men dient weI rekening te
houden met het feit dat dit statische analyses zijn. Ten gevolge van
mogelijke verzadiging van de blusspoelen en de tijdsafhankelijkheid van het
opslingeren van een resonantiekring is het mogelijk dat het maximum van de
sterpuntspanning niet zo dramatisch hoog wordt. Alleen met een transH~nte

analyse zijn deze invloeden te bepalen.
Om het verloop van de figuren te kunnen verklaren moet eerst het gevolg van
de induktieve koppeling duidelijk zijn. De door de 110kV-lijnen omvatte flux
ten gevolge van de homopolaire stroom in de 380kV-geleiders zal een
langsspanning induceren in de 110kV-geleiders. In figuur 29 is het eenfasige
vervangschema gegeven van het 110kV-net voor de induktieve koppeling.

Ik

'Deelnet Bergermeerbeelne,'l.4eeden

Figuur 29 : De induktieve inkoppeling in het 110kV-net.

Gezien de locatie van de inkoppeling kan het 110kV-net in twee delen opge
splitst worden: een deelnet rond de stations AKU, Bargermeer, Beilen,
Harsdijk en Zeyerveen en een deelnet gevormd door de rest van de 110kV
stations van het EGO-net. Deze deelnetten zullen in het vervolg worden
aangeduidt met deelnet Bargermeer en deelnet Heeden. Een meer gedetailleerd
schema geeft figuur 30. Met di t vervangschema voor het netmodel kunnen
kontrole berekeningen worden uitgevoerd.
Het deelnet waar de blusspoelen niet geregeld worden, kan worden vervangen
door een impedantie. Het deelnet waar een van de blusspoelen wordt geregeld,
wordt vervangen door een variabele spoel en een impedantie die de rest van
dat deelnet voorstelt. De spanningsbron Uf is de open gelnduceerde spanning
in de 110kV-lijn en is gemiddeld over de fasen SOkV bij een eenfase aardfout
in het 380kV-net op het zuidelijkste punt van de samenloop. Met het programma
in bijlage 9 zijn de vervangings impedanties berekend bij een instelling van
de blusspoelen zoals die gebruikt zijn voor het berekenen van de
sterpuntspanningen van figuur 28.

ZY'l BI Bgrm UI loAee Kwd V'll

L1 ~~~~~ce

Figuur 30 : Gedetailleerd vervangingsschema van het 110kV-net voor induktieve
inkoppeling.

Door het opstellen van de impedantie matrix kunnen de stromen i1 en i2 be
rekend worden en vervolgens de knooppuntspanningen U1 en U2. Het programma
dat hiervoor opgezet is staat in bijlage 9. De gevonden spanningen zijn in
figuur 31 afgebeeld.
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Bij het vergelijken van figuur 28 en figuur 31 valt op dat in eerst genoemde
de spanningsmaxima iets lager zijn en dat de curven iets minder slank zijn.
Dit duidt er op dat in het netmodel iets meer demping optreedt dan in het
vervangingsnetwerk. Deze demping is zeer waarschijnlijk afkomstig van de
homopolaire weerstand van de lijnen. Vervolgens moet worden afgevraagd waarom
de resonantiekrommen zo sterk asymmetrisch zijn en waarom zulke hoge
sterpuntspanningen optreden. Bij de gehanteerde instelling van de blusspoelen
is het deelnet Heeden kapaci tief: de blusspoelen L3 en L4 compenseren te
weinig capaci tei t. er blijft 675nF over dat niet gecompenseerd wordt. Als
voor het gehele net de verstemming nul is. compenseren de blusspoelen van het
deelnet Bargermeer de 675nF van deelnet Heeden. Het deelnet Bargermeer is dan
inductief. De twee deelnetten vormen in deze si tuatie een serieresonantie
kring voor de geinduceerde 50Hz spanningen met als gevolg een sterke
opslingering van de sterpuntspanningen. Wordt de verstemming vervolgens posi
tief geregeld dan zal het deelnet Bargermeer minder inductief worden totdat
het deelnet in parallelresonantie gaat. In figuur 32 is dit geillustreerd.

deel net Barger meer v-a

675nF

deelnet Meeden

Figuur 32 : Parallelresonantie van het deelnet Bargermeer.

Door de parallelresonantie van het deelnet Bargermeer bij v=O.l is diens
impedantie zeer hoog vergeleken met de impedantie van de kapaciteit van 675nF
van deelnet Heeden. Het lijkt alsof de spanning Uf bij het deelnet Heeden aan
aarde ligt. Vandaar dat bij v=O.l in figuur 28a de sterpuntspanning zeer laag
is en deze in figuur 28b gelijk is aan de open gelnduceerde spanning.

3.6 Kapacitieve en induktieve belnvloeding in gestoord bedriJf.

In gestoord bedriJf is naast de inductieve belnvloeding ook de kapaci tieve
belnvloeding werkzaam. Daarom ziJn in het model de koppelkapaci tei ten weer
aangebracht tussen een circuit van de 110kV en een circuit van de 380kV. Er
is voor slechts een kapacitief gekoppeld circuit gekozen omdat dit de
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grootste kapaci tieve koppeling geeft. Bij een eenfase aardsluiting in de
3S0kV zullen de fasespanningen ook veranderen. Het 3S0kV-net is effectief
geaard met een aardingscoefficient van O.S. Dit betekent dat de niet
gestoorde fasen ten hoogste op een spanning van ± O. S-gekoppelde spanning
komen te liggen en dat de gestoorde fase sterk in spanning daalt. De fasehoek
tussen de niet gestoorde fasen wordt ook kleiner. In figuur 33 zijn de
spanningsvectoren in Meeden en op de foutplaats gegeven bij een
eenfase aardfout in de 3S0kV-lijn op de plaats waar de parallelloop met de
110kV-lijn begint (bij Emmen).

Us ·141k VUI

___:7k:--__A..:... Meeden
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__-----:::::::-+---A•.:.... loulpl881S

Figuur 33 Fasespanningen bij een eenfase aardfout op de foutplaats en in
het station Meeden.
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Het spanningstelsel van figuur 33 heeft tot gevolg dat de kapacitieve
koppeling van het 3S0kV-net naar het 110kV-net meer invloed krijgt. De
spanning van de gestoorde fase loopt van nul op de foutplaats op naar 141kV
in station Meeden. Doordat de geconcentreerde koppelkapaci tei ten in Stads
kanaal zijn aangebracht wordt er geen rekening mee gehouden dat de koppel
kapaciteiten verdeeld zijn over de gehele parallelloop en dat de kapacitieve
inkoppeling op de foutplaats groter is dan in de buurt van station Meeden.
In de nu volgende voorbeelden ziJn enkele situaties doorgerekend bij eenfase
aardsluitingen op fase 5 resp. fase T van het 3S0kV-net op de plaats waar het
110kV-net ingekoppeld wordt in de lijn Bargermeer naar Beilen en bij
verschillende blusspoelinstellingen in de deelnetten. De instelling van de
blusspoelen van figuur 34a/b is gelijk aan die van figuur 2S. In figuur 35a/b
zijn de instelling van de blusspoelen dusdanig gekozen dat dit een normale
bedrijfssituatie kan voorstellen. De instelling zijn als voIgt U=33.76H.
L2=7.25H en L3=4.6SH en L4 is regelbaar. Het deelnet Bargermeer is in deze
situatie overgecompenseerd. De blusspoelen in dit deelnet kunnen 1700nF
compenseren maar er is slechts 1300nF aanwezig. Uit figuur 35 blijkt dat bij
een verstemming van -0.07 deelnet Meeden in parallelresonantie is. De
sterpuntspanning in Bargermeer is bij deze verstemming minimaal.
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(110
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Figuur 34a Sterpuntspannlngen in stations Meeden en
eenfase aardslulting in fase S.
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Bargermeer bij een
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eenfase aardsluiting in fase T.
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Vlt de flguren blljkt dat blj volledlge afstemmlng van het Il0kV-net, v=O, de
opsllngerlng het grootste ls als ~~n der deelnetten sterk verstemd ls. Dlt
wordt veroorzaakt doordat de kwal1 tel tsfactor van de serleresonantie krlng
afhankel1jk ls van de mate van verstemmlng van ~~n der deelnetten. Is een
deelnet mlnder sterk verstemd (flg. 3S) dan ls de opsllngerlng nlet erg groot
maar er ls weI een stellere overgang van serleresonantie van het hele net
naar parallelresonantle van het deelnet waar de spoel geregeld wordt. Blj een
sterke verstemmlng van de deelnetten (flg. 34) maakt het nlet veel ult of de
slultlng In fase S of T plaatsvlndt omdat de kapacltleve belnvloedlng kleln
ls vergeleken met de lnduktleve belnvloedlng. Blj gerlnge verstemmlng heeft
dlt dUldelljk meer lnvloed.
Vl t figuur 3S bl1jkt dat lndlen ~~n van de deelnetten lnduktief ls en weI
dusdanlg dat 400nF overgekompenseerd wordt er een vrlj groot regelgebled ls
voor het andere deelnet. Deze kan zonder bezwaar lopen van parallelresonantle
(v=-0.07) tot overcompensatie van ± SOOnF (v=-O.IO) zle flg 3Sa.
3.7 Induktieve belnvloedlng in normaal bedrljf.

Door de asymmetrlsche posltionerlng van de Il0kV gelelders t.o.v. de 380kV
geleiders ls er In normaal bedrijf reeds enlge induktleve koppeling. Vit het
voorgaande verhaal blljkt weI dat de grootte van de sterpuntspannlng sterk
afhankel1jk ls van de lnste111ng van de deelnetten. De beinvloedlng In
normaal bedrijf ls per kA bedrijfss~room In het 380kV net ongeveer lr. van de
sterpuntspanning dle ontstaat blj een ~~nfase aardslultlng in het 380kV-net.
Dlt ls t.o.v. de kapacltleve koppeling In normaal bedrljf kleln.

3.8 Samenvattlng.

Ult de voorgaande berekenlngen blljkt dat de lnduktleve koppellng In normaal
bedrljf zeer gering ls. De kapacitleve beinvloedlng In normaal bedrijf kan
bij het In bedrijf zijn van aIle vler de clrcuits door geschlkt kiezen van de
380kV fasepositles op de mast lager zljn dan blj het in bedrljf hebben van
een circuit van de 110kV en ~~n circuit van de 380kV. In deze laatste
sltuatie kan door een lOr. verstemming de sterpuntspannlng worden terug
gebracht tot beneden de 10kV.
De grootste problemen treden op bij gestoord bedrljf. Uit de berekeningen
blijkt dat de sterpuntspannlng aanzlenlljk boven de geinduceerde spannlng kan
ultkomen als belde deelnetten een serleresonantiekrlng vormen. Dlt doet zlch
voor als het ene deelnet overgekompenseerd is en het andere deelnet onder
gekompenseerd. Om deze toestand te voorkomen is het aan te raden de beide
deelnetten In gelljke richtlng te verstemmen. Omdat het blusspoel geaarde net
meestal l1cht lnduktief wordt verstemd ls het aan te bevelen om dit voor
beide deelnetten te doen. Een verstemmlng van -0. I ls mogel1jk gezien de
beperkte reststroom die dan optreedt (ca SOA).
Een praktlsch probleem ls de wljze waarop de bovenstaande aanbevellng in de
dagelljkse bedrljfsvoerlng kan worden gereallseerd. Door schakelhandelingen
kan de verstemmlng van een deelnet sterk veranderen en zal door het regelen
van de blusspoelen In dat betreffende deelnet weer moeten worden terugge
bracht naar de oorspronkelljke verstemming.
De In dl t hoofdstuk beschouwde induktieve- en kapacl tieve belnvloeding van
het Il0kV-net ls beperkt tot stationalre verschljnselen. Door de elektro
magnetische koppellng zullen ook transiente verschljnselen In het 380kV-net
overgedragen worden naar het II0kV-net. Daarnaast is er ook nog het rlslco
van dlrekt onderllng kontakt.
Mocht worden besloten de blusspoelaardlng te handhaven dan ls het zeker aan
te bevelen om de gevolgen van translente verschijnselen en onderllng kontakt
en de eventueel te nemen maatregelen nader te onderzoeken.
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Hoofdstuk 4 : De beve111g1ngsm1ddelen 1n de hoogspann1ngsnetten.

4.1 Inle1d1ng

De hoogspann1ngsnetten z1jn op verschlllende man1eren beve1l1gd tegen sto
r1ngen. Voor de beve1l1g1ng van de 380kV hoogspann1ngsl1jnen tegen kort
slu1t1ngen worden op d1t moment aIleen d1stant1ebeve111g1ngen toegepast.
In de 150kV/110kV hoogspann1ngsnetten worden de 11jnen meestal door
d1stant1erela1s beve111gd. Voor enkele korte 11jnstukken worden ook weI
d1fferent1aalrela1s toegepast.
Naast de beve1l1g1ng van de hoogspann1ngsl1jnen worden 1n de stations de
ra1lsystemen nog extra beschermd. H1ervoor past men een ra1ld1fferen
t1aalbeve111g1ng toe. Deze controleert of de som van de 1nkomende en
u1tgaande stromen van het ra1lsysteem gel1jk aan nul 1s.
De transformatoren 1n de stat1ons, de duurste componenten 1n het hoogspan
n1ngsnet, z1jn op versch11lende man1eren beve111gd. De belangr1jkste
beve1l1g1ngen z1jn het Buchholzrela1s op de transformator en het
d1fferent1aalrela1s. Het Buchholzrela1s spreekt aan als er te veel gasvorm1ng
1n de transformator plaatsv1ndt. Door de gasbellen wordt het 1solerende
vermogen van de ol1e aangetast. De werk1ng van het dlfferentiaalrela1s 1s
hetzelfde als b1j de ra1ld1fferent1aalbeve111g1ng, het rela1s meet de
stroom aan de pr1ma1re en secunda1re kant en vergel1jkt deze met elkaar na
correctie van de overzetverhoud1ng en het klokgetal. Een derde mogel1jke
beve111g1ng 1s nog een max1mum stroom rela1s d1e controleert of de
transformator n1et wordt overbelast.
B1j een blusspoel geaard net wordt nog een max1mum stroomrela1s b1j de
blusspoel geplaatst om te kontroleren of de stroom door de blusspoel n1et te
groot wordt.
Om de react1es van de beve111g1ngen op de versch11lende stor1ngss1tuat1es te
bepalen moet de exacte werk1ng van de meetorganen nader worden beschouwd.
In de volgende paragrafen wordt eerst het d1fferent1aalrela1s voor de
beve1l1g1ng van een transformator nader bekeken en vervolgens een
d1stant1erela1s voor de beve111g1ng van een hoogspann1ngsl1jn.

4.2 Het d1fferent1aalrela1s voor de beve111g1ng van een transformator.

Het different1aalrela1s vergel1jkt de stroom d1e het te beve111gen object 1n
gaat met de stroom d1e het object weer verlaat. Stel men heeft een 110kV/lOkV
YNd2 d1str1butietransformator. Door het klokgetal van de transformator moe ten
de opnemers van de d1fferent1aalbeve111g1ng n1et aIleen de overzetverhoud1ng
van de transformator compenseren maar ook het faseversch11 tussen pr1ma1re
en secunda1re zijde. In f1guur 36 1s schemat1sch een d1fferent1aalbeve111g1ng
van een YNd2 transformator weergegeven.

(If -1)11+ 8-1)i2

Flguur 36 D1fferent1aalbeveil1ging van een transformator.
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Om de berekening van de stromen in figuur 36 te vereenvoudigen is voor de
transformator een overzetverhouding van 1 aangenomen.
Stel dat aan de primaire kant een verstoring ontstaat ( b.v. contact met een
380kV fase ) waardoor er in het 110kV-net stromen gaan lopen die opgebouwd
zijn uit normale, inverse en homopolaire componenten. In de driehoeks
wikkeling van de stroomopnemer van de differentiaalbeveiliging vindt de
homopolaire component van de stroom een gesloten circuit. De stromen la, Ib
en Ie bevatten aIleen componenten van het normale en inverse stroomstelsel.
Aan de secundaire kant van de transformator gaat een homopolaire stroom lopen
in de driehoekswikkel1ng van de transformator. De stromen Id, Ie en If
bestaan daarom aIleen maar uit normale en inverse componenten. Naar het
aanspreekorgaan van de differentiaalbeveiliging lopen de stromen Id, Ie en If
die gelijk zijn aan respectievelijk la, Ib en Ie.
Het verschil van de stromen la-Id, Ib-Ie en Ie-If is gelijk aan nul en de
beveiliging zal geen uitschakelsignaal aan de vermogensschakelaar geven.
De differentiaalbeveiligingen van de transformatoren leveren geen problemen
op indien de fout buiten het te beveiligen object plaatsvindt. Treedt evenwel
een fout op in de transformator dan zal het verschil tussen de primaire en
secundaire stromen, die het distantierelais meet niet langer nul zijn.

4.3 De distantiebeveiligingen van de hoogspanningslijnen.

In het 380kV-net worden de hoogspanningsl1jnen door distantiebevelligingen
beveiligd. Om het beveiligingssysteem een grotere bedrijfszekerheid te geven
is de gehele beveiligingsinrichting dubbel uitgevoerd. Hierdoor is het
mogel1jk dat twee verschlllende fabrikaten van distantierelais voor een
hoogspanningslijn worden toegepast. Door de Sep wordt het type Hicromho van
G.E.C. en het type YTG van Siemens gebruikt. De werking van de relais kan in
een zin worden samengevat.
Het distantierelais "meet" de impedantie vanaf het station tot aan de
foutplaats en als deze lager is dan de nabootsimpedantie van de te beveiligen
lijnsectie voIgt een uitschakelkommando naar de vermogensschakelaar.
De realisatie van een distantierelais is niet zo eenvoudig als de omschrij
ving doet vermoeden. Omdat de werking van de distantierelais van de verschil
lende fabrikaten ongeveer hetzelfde is wordt aIleen een relais van ASEA type
Razoa nader beschreven.

4.3.1 De aanspreekelementen van een distantierelais.

Het distantierelais voert in normaal bedrijf van de hoogspanningslijnen geen
distantiemeting ui t. Er zijn weI een aantal aanspreekorganen die stand-by
staan om het optreden van een fout te detecteren. Deze aanspreekorganen be
staan uit een minimum impedantierelais en uit een maximum stroomrelais. Hun
taak is om afhankelijk van het type fout en de wijze van bedrijfsvoering van
het net, de juiste meetgrootheden door te schakelen naar het meetorgaan.
Het maximum stroomrelais detecteert of de lijnstroom een ingestelde waarde
overschrljdt. Bij de Sep wordt deze voor de lijnstromen op 2.5xlnom ingesteld
en voor de homopolaire stromen moet gelden dat 3xlo>O.5xlnom. Het is echter
best mogel1jk dat er fouten optreden waarbij de foutstroom kleiner is dan
2.5xlnom. Bij dit soort fouten moet het minimum impedantie relais aanspreken.
Het minimum impedantie relais vergel1jkt de gemeten open driehoeksspanning
(vectorieele som van de fasespanningen) met de lijnstromen. In figuur 36a is
het aanspreekgebied van het minimum impedantie relais gegeven.
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Figuur 36a : Aanspreekgebied van het minimum impedantierelais.

Bij de Sep is het minimum impedantie relais dusdanig ingesteld dat bij een
stroom van O.SxInom de open driehoeksspanning minimaal SOr. van Unom moet zijn
voordat een distantiemeting wordt uitgevoerd. Bij een foutstroom die groter
is dan 2.SxInom zal het maximum stroomrelais het vrijgeven van een
distantiemeting verzorgen.

Het Razoa relais heeft slechts een meetorgaan. De meetgegevens van de
gestoorde fase moeten naar het meetorgaan worden doorgeschakeld.
In tabel 3 staan de verschlllende fouten die kunnen optreden in het hoog
spanningsnet met de bijbehorende meetlussen voor de impedantlemetlng zoals
deze in het Razoa relais kunnen worden gekozen. Afhankelijk van de instelling
van de phase selector (PS) kan worden gekozen voor verschlllende meet
methoden. De keuze is afhankelljk van de sterpuntsaarding en de gewenste
fasese lectle.

soort fout geselecteerde meetmethode( afhankelijk van de
stand van PS schakelaar)
0 1 2 3 4 5

RS SR SR SR SR SR SR
TR RT RT RT RT RT RT
ST TS TS TS TS TS TS
RST SR SR SR SR SR SR
RN RN RN RN RN RN RN
SN SN SN SN SN SN SN
RSN SN SN RN RN SR SR
TN TN TN TN TN TN TN
TRN RN RN RN RN RT RT
STN TN TN TN TN TS TS
RSTN SR SR SR SR SR SR

Tabel 3: Mogelijke meetlussen bij het optreden van fouten in het net.

Uit tabel 3 blijkt dat bij de eenfase aardfouten (RN, SN en TN) de meetlus
wordt gevormd door de gestoorde fase en de aarde. Voor meerfasefouten zonder
aarde wordt de meetlus gevormd door twee fasen. Bij tweefase aardfouten (RSN,
TRN en STN) kan de meetlus zowel worden gevormd tussen twee fasen als tussen
fase en de aarde.
Bij de Sep worden in de distantlerelais meerdere meetorganen toegepast en
niet een meetorgaan zoals in het Razoa relais. Van de twee distantierelais is
er een met 4 meetorganen uitgevoerd en het andere relais met 6 meetorganen.
Het voordeel van meerdere meetorganen is het niet hoeven omschakelen van de
meetopnemers naar het meetorgaan. De tijdwinst die hiermee kan worden bereikt
is ongeveer 20msec.
De twee verschillende principes van meten, fase-aarde meetlus en een
fase-fase meetlus, worden in de volgende paragrafen behandeld.
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4.3.2 Meerfasefouten in een hoogspanningsnet.

Voor twee- en driefasefouten zonder aarde worden afhankel1jk van de fasen
waarin de fout optreedt, de in tabel 4 vermelde grootheden gemeten.

meetlus

RS
ST
TR

stroom If

Ir-Is
Is-It
It-Ir

spanning Uf

Urs
Ust
Utr

spanning Up

-Ut
-Ur
-Us

Tabel 4 : Meetgrootheden bij de betreffende meetlus.

Bij twee- en driefasefouten zonder aarde is de homopolaire stroom gelijk aan
nul vandaar dat deze niet voorkomt in de stroommeting. De gemeten spanning Uf
spreekt voor zich. De gemeten spanning Up, is later nodig voor het uitvoeren
van een richtingsmeting. De richtingsmeting moet er voor zorgen dat geen
achterwaartse fouten worden afgeschakeld.

4.3.3 Eenfase- en tweefase aardfouten.

Bij de eenfase- en de tweefase aardfouten wordt een andere meet Ius gekozen
als bij de fouten zonder aarde. Er is een homopolaire component in de stroom
aanwezig. Voor de fouten waarvan de meetlus gevormd wordt door de gestoorde
fase en de aarde worden de stromen en spanningen gemeten zoals deze in tabel
5 zijn vermeld.

meetlus stroom If spanning Uf spanning Up

RN Ir+koxIm Urn Ust
SN Is+koxIm Usn Utr
TN It+koxIm Utn Urs

Tabel 5 : Meetgrootheden bij de betreffende meetlus.

De stroom 1m is gelijk aan 3xIo (de z.g. somstroom). De factor ko verdient
een nadere ui tleg. Als gevolg van de homopolaire stroom die er gaat lopen
bestaat de spanning Urn niet alleen ui t de spanningsval over de
bedrijfsimpedantie van de lijn maar ook uit de spanningsval over de
homopolaire impedantie van de lijn. Indien Urn gedeeld wordt door Ir dan is
de gevonden waarde van de impedantie groter dan de werkel1jke bedrijfs
impedantie van de lijn vanaf het station tot aan de foutplaats. Bet gevolg
hiervan is dat de fout veel verder weg wordt gezien door het distantie
relais. De ko-factor kan worden gevonden door uit te gaan van formule 2.10 in
paragraaf 2.5. Voor een eenfase aardfout in fase R geldt:

Urn = (Zs-Zm)Ir + Zm(Ir + Is + It)

Met Zb=Zs-Zm ontstaat de formule:

Urn
Zb = Ir + 3Io(Zm/Zb)

De ko factor is gelijk aan Zm/Zb. Met het gegeven dat Zm
ko-factor gelijk aan :
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4.3Zo - Zb
ko = 3Zb

De homopolaire impedantie is sterk afhankelijk van de toestand van het net
(een circuit uit bedrijf welke wel of niet geaard is ) met als gevolg dat de
ko-factor ook afhankelijk is van de toestand van het net.
Voor de instell1ng van het distantlerelais zal bl1jken dat beide gegevens
komax (twee circuits in bedrijf) en kOlDln (een circuit tweezijdig geaard)
bekend moeten zijn.
De kOmax waarde wordt verkregen als beide circuits in bedrijf zijn. Ui t de
gegevens van de lijnen in bijlage I kan door het invullen van de bedrijfs- en
homopolaire impedanties in formule 4.3 de komax waarde worden berekend.
De kOlDln wordt gevonden als het neven circuit tweezijdig geaard is. In figuur
37 is een schets gegeven van de si tuatle bij tweezijdige aarding van een
circuit.

Z11 Z12 Z12 Z13 Z13 Z13
Z12 Z11 Z12 Z13 Z13 Z13

Z Z12 Z12 Z11 Z13 Z13 Z13
= Z13 Z13 Z13 Z11 Z12 Z12

Z13 Z13 Z13 Z12 Z11 Z12
Z13 Z13 Z13 Z12 Z12 Z11

Figuur 37 : Een circuit tweezijdig geaard en de bijbehorende impedantiematrix

Door er van uit te gaan dat de lijnen getransponeerd zijn, zijn de mutuele
koppel1ngen Z12 tussen de fasen onderl1ng gel1jk en ook de mutuele koppe
l1ngen Z13 tussen de fasegeleiders van de twee circuits zijn aan elkaar
gel1jk. Ui t flguur 37 zijn de volgende vergel1jkingen voor de homopolaire
spanningen en homopolaire stromen te herleiden.

c5V01 _
~-

c5v02
=

~

(Z11 + 2Z12)i01 + 3Z13xi02

(Z11 + 2Z12) i02 + 3Z13Xi01

[Vim)

[Vim)

4.4

4.5

Vanwege de tweezijdige aarding is vergelijking 4.5 gelijk aan nul. Door i02
ui t te drukken in i01 en in formule 4.4 te substl tueren wordt de volgende
spanningsrelatie gevonden:

c5V01
- ~ = (Z11 + 2212 - 9Z13 2

Z11 +2Z12) i01=Zooxi01 [Vim) 4.6

De homopolaire impedantle Zoo is kleiner dan bij twee circuits in bedrijf.
Omdat bij formule 4.4 en 4.5 is uitgegaan van volledige symmetrie wordt er
een geringe fout gemaakt vergeleken met de werkel1jke si tuatle. Met het
programma Line Constants kan de exacte waarde van de homopolaire impedantie
berekend worden als het tweede circuit geaard is. Door het invullen van de
lijndata uit bijlage III in formule 4.6 wordt voor de betreffende 38okV-lijn
voor de homopolaire impedantie een waarde gevonden van Zoo = O. 0734+0. 602j.
Het programma Line Constants geeft een waarde van Zoo = 0.0703+o.637j.
In bijlage IX zijn de komax en de kOlDln waarden van de l1jnen vermeld zoals
deze in het programma "kofactor.m" zijn opgeslagen.
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4.4 Het bepalen van de impedantie tot de foutplaats.

Bij een distantierelais wordt steeds gesproken van het vergelijken van
impedanties. In het relais wordt echter de foutspanning Uf vergeleken met de
spanning Un die ontstaat door de foutstroom If door een nabootsimpedantie Zn
te sturen. In principe is dit hetzelfde als dat de foutspanning Uf gedeeld
door de foutstroom If wordt vergeleken met de nabootsimpedantie.
Ais de foutspanning aIleen in amplitude met de spanning Un wordt vergeleken
ontstaat de afschakelkarakteristlek van figuur 38a. Er wordt ultgeschakeld
als geldt dat IUfl~IUnl. Zoals eerder vermeld heeft het Razoa distantierelais
een mho-karakteristiek. Dit betekent dat de uitschakelkarakteristiek van
f iguur 38a verschoven is t. o. v. de oorsprong. In f iguur 38b is di t weer-
gegeven. x

R

R

Figuur 38a Afschakelgebied bij het ver- Figuur 38b
gelijken van de amplitude.

mho-karakteristiek
van distantierelais.

De oorsprong van de afschakelkarakteristlek is met 0.5xRn en een 0.5xXn
verschoven t.o.v. de oorsprong. Voor een foutspanning Uf binnen de cirkel mag
deze spanning ten hoogste gelijk zijn aan de geprojecteerde van Un op Ufo In
formulevorm is dit:

Uf ~ Unxcos(~-9) 4.7

Doordat de verschilhoek tussen Uf en Un wordt bepaald is het verder niet van
belang wat de positie van de vectoren in het complexe vlak is.
Het Siemens relais dat bij de Sep wordt toegepast heeft een afschakel
karakteristlek volgens figuur 38a. Het G. E. C relais heeft een mho-karak
teristiek volgens figuur 38b.

4.5 De richtingsbepaling van de fout.

Formule 4.7 kan aIleen bepalen of de foutimpedantie kleiner dan weI groter is
dan de nabootsimpedantie van het te beveiligen lijnstuk. Het is niet mogelijk
om hieruit de richting van de fout vast te stellen. Bij een fout in achter-

ewaartse richting ligt de spanningsvector Un in het 3 kwadrant en de hoek ~-9

tussen de -90 en -270 graden. De cosinus van deze verschilhoek is negatief
maar er worden effectieve waarden van de spanning met elkaar vergeleken en
deze zijn polariteits-onafhankelijk. Het bepalen van de richting van de fout
zal door middel van een extra criterium moeten worden vastgesteld.
Voor het bepalen van de richting van de fout wordt een referentiespanning Up
gebruikt. Voor fouten met een aardverbinding (uitgezonderd de driefase
aardfouten) dient een gekoppelde spanning (zie tabel 5) als referentie. In
figuur 39 is het vectordiagram geschetst van een eenfase aardfout in fase R.
In de rechterfiguur staat de foutspanning Uf en de spanning over de
nabootsimpedantie Zn met de mho-karaktaristiek.
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Figuur 39 : Richtingsbepaling van een ~~nfase aardfout in fase R.

Bij een ~~nfase aardfout wordt de spanning van de gestoorde fase kleiner en
de spanningen van de niet gestoorde fasen groter. de fasehoek van de
gekoppelde spanning Ust wordt niet beinvloed door de fout. Deze spanning kan
als referentie dienen voor het bepalen van de richting van de fout. Een fout
wordt in de voorwaartse richting gezien als geldt dat:

w < arg(Uf-ZnIf)-arg(Up) < 2w 4.8

De hoek van de referentiespanning Up (Ust) in figuur 39 is klein. Het
argument van de vector Uf-ZnIf moet tussen de w en 2w liggen om de fout in
voorwaartse richting te detekteren. In figuur 39 is dit aangegeven door het
gearceerde gebied onder de x-as. Deze manier van richtingsbepaling heeft tot
gevolg dat als de foutspanning in het gearceerde deel van de mho
karakteristiek ligt er geen afschakeling zal plaatsvinden aangezien de hoek
van de vector Uf-ZnIf kleiner is dan n radialen.

Formule 4.8 is ook geldig voor de meetlussen van tabel 4. De referentie
spanning is nu niet gelijk aan de gekoppelde spanning maar aan de fasespan
ning van de niet gestoorde fase. De gekoppelde spanning wordt bij tweefase
fouten sterk vervormd. In figuur 40 is het vectordiagram geschetst van een
tweefasefout tussen de fasen S en T.

Up--Ur

Ut

Re

U.

Figuur 40 : Tweefasefout tussen de fasen S en T.

Als referentie kan nu voor de spanning -Ur worden gekozen. Diens fasehoek is
gelijk aan die van de ongestoorde toestand. Ook hier ontstaat weer een gebied
in de mho-karakteristiek waar geen afschakeling zal plaatsvinden.

Er zijn ui teraard nog ander mogelijkheden om de richting van de fout te
bepalen door het toepassen van andere referentiespanningen.
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4.6 De instellingen van het distantierelais.

Het meetbereik van het distantierelais wordt bepaald door de waarde van de
ingestelde complexe nabootsimpedantie Zn. Deze wordt gekozen op basis van de
te beveiligen lijnsectie. Door na enige tijd de waarde van Zn te vergroten
wordt het meetbereik vergroot. Men spreekt in di t verband over zone's. De
meeste relais hebben 3 meetbereiken of zone's. Bij iedere zone hoort een
tljdinstelling.
Op het distantierelais kunnen verschillende variabelen worden ingesteld. Voor
het bepalen van de foutplaats zijn dit:

- de nabootsimpedanties die de te beveiligen lijnsectie representeren voor de
verschillende zones.

- de tijdstippen wanneer wordt omgeschakeld naar een volgende zone.
- een ko waarde.
- de waarde van de impedantie voor de verlengde sneltrap bij eenfase aard-

fouten.

Voor twee- en driefasefouten wordt Zn gebaseerd op de normale- of bedrijfs
impedantie van de lijn. De impedantie van het station tot aan de foutplaats
is gelijk aan de bedrijfsimpedantie van het betreffende lijnstuk. In figuur
41 is zijn de afschakelgebieden voor de verschillende zones gegeven. Het
distantierelais staat in station 1 opgesteld.

tt

3

2

t

I %0 ne - 2 %one-3

atatlon 1 atatlon 2 atatlon 3

Figuur 41 : De verschillende zones die door het distantierelais in station 1
worden beveiligd.

In zone-l wordt 85% van lijnsectie 1 beveiligd. De instelbare tijdvertraging
t1 wordt op nul seconden ingesteld. Deze eerste zone wordt de snel trap
genoemd. De tijd die nodig is voor het geven van een uitschakelcommando is de
eigentijd van het relais.
Zone-l is van toepassing voor de twee- en driefasefouten. De instelling van
de nabootsimpedantie is daartoe:

Zn = O.85xZbl 4.9

De meest voorkomende fout is de eenfase aardfout. Voor het opheffen van de
fout is het voldoende om de betreffende fase tweezijdig uit te schakelen. Na
enige tijd kan de uitgeschakelde fase weer worden ingeschakeld. Is in deze
tussentljd de isolatle weer hersteld, dan is het systeem weer in normaal
bedrijf. Indien de fout nog aanwezig is wordt definitief driefasig
uitgeschakeld.
Voor een eenfase aardfout wordt het meetbereik in de sneltrap (tl) verlengd
tot 115% van lijnsectie 1 (zone-I').
Het verlengen van het meetbereik voor de eenfase aardfouten heeft een gunstig
effect op de snelle wederinschakeling. Zonder de verlengde meet trap zou bij
een fout in de laatste 15% van de lijn tot het tijdstip t3 (doorschakelen
naar zone-3) en een spanningsloze tljd van ±O.7sec moeten worden gewacht
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voordat de vermogensschakelaar die weI in de snel trap heeft ui tgeschakeld
weer kan worden ingeschakeld. Om de vertragingstijd t3 te vermijden wordt het
meetbereik verlengd. De distantierelais in de station 1 en station 2
detecteren een eenfase aardfout op lijnsectie 1 altijd in de sneltrap. Dat
een fout voorbij het station 2 een onterechte schakelhandel1ng kan veroor
zaken wordt als onvermijdelijk geaccepteerd.

Op het relais kan slechts een ko-factor worden opgesteld. In § 4.3.3 bleek
dat de waarde van de ko-factor afhankelijk is van de toestand van het neven
circuit. Er zal een keuze moeten worden gedaan of kOmln of komax wordt inge
steld.
Tijdens een eenfase aardfout is de foutspanning Uf gelijk aan formule 4.10.

Uf = (If + ko(Ir + Is + It)aZ1 4.10

met 21 = bedrijfsimpedantie van de lijnsectie
a = lengtefactor voor de afstand van het station tot de foutplaats

De spanning over de nabootsimpedantie is gelijk aan:

Un = (If + kOlnst(Ir + Is + It)2n

met kOlnst = de ko waarde welke op het relais is ingesteld

4.11

4.14

Bij eenfase aardfouten worden de stromen in de niet gestoorde fasen klein
t. o. v. de stroom in de gestoorde fase. Vandaar dat de som van de stromen
Ir + Is + It kan worden vereenvoudigd tot de foutstroom If.
Indien de hoek tussen de foutspanning Uf en Un gel1jk aan nul is (formule
4.7) dan vindt uitschakeling plaats als geldt dat Uf$Un m.a.w als:

$ (l+kolnst) 2n 4 1
a O+ko) 21 . 2

Voor de verlengde sneltrap moet gelden dat al tijd minimaal 115r. van de
lijnsectie wordt beveiligd.
5tel dat op het relais kOmln wordt ingesteld. Dan is het meetbereik het
kleinst als twee circuits in bedrijf zijn ( komax ). De nabootsimpedantie 2n
moet dan gelijk zijn aan:

2n = 1 15 (l+komax) 21 4 13
. O+komin) .

Indien een circuit uit bedrijf genomen wordt en tweezijdig geaard dan is het
bereik bij een instell1ng van de nabootsimpedantie volgens formule 4.13
gelijk aan:

$ O+komax) 1 15
a O+kOmln) .

Het meetbereik is met een factor (l+komax)/(l+komln) extra verlengd.
Een andere mogelijk is het instellen van de kOmax op het relais. Indien beide
circuits in bedrijf zijn dan moet de nabootsimpedantie gelijk zijn aan:

2n = 1.1521 4.15

Als het nevencircuit uit bedrijf is en tweezijdig geaard dan is het
meetbereik gelijk aan:

(l+komax)
a $ O+komln) 1. 15
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4.18

De extra verlenglng van het meetberelk ls gelljk aan dle blj de Instelllng
van de kOlDln. Blj de Sep ls gekozen voor de Instelling van kOlDln op het
relais. Deze Instelling is om de volgende reden gekozen. Na het afschakelen
van een eenfase aardfout wordt de verlengde snel trap teruggenomen naar de
normale sneltrap die op O.85Zn is ingesteld. Indien de instelllng op het
relais gel1jk ls aan ko_x dan zal, als het tweede circuit uit bedrijf en
tweezijdlg geaard ls, het meetbereik gelijk zljn aan:

a S g+~o_x~ 0.85 4.17
+ OlDln

De kans is groot dat de rechterterm groter dan ~~n is waardoor een onterechte
driefase afschakeling kan plaatsvlnden van dat lijnstuk. Door de waarde van
kOlDln op het relals in te stellen wordt in deze sltuatie het maximale
meetbereik:

S (1+kOlDln) 0 85
a O+kOmln) .

Dit is gelijk aan 85r. van de te beveiligde lijnsectie. Bij de instelling van
kOlDln is dus gegarandeerd dat na het terugschakelen van de verlengde sneltrap
in geen enkele bedrijfssituatle meer over het volgende station wordt
heengekeken.

Na t2 seconden schakelt het relais over naar zone-2. De impedantie van de te
beveiligen lijnsectie wordt vergroot naar:

Z2 = O.85(Zbt + O.85Zb2) 4.19

In deze zone worden zowel de ~enfase als meerfase fouten gemeten. Het bereik
voor de ~~nfase aardfouten kan bij de instelling van de kOmln nog beneden de
lOOr. van de te bevelligen l1jnsectie. Vandaar dat er nog een zone-3 wordt
toegepast.

Na t3 seconden wordt doorgeschakeld naar zone-3. Het meetbereik van zone-3
wordt bepaald door de eis dat wanneer beide circuits In bedrijf zijn
~enfase aardfouten aan het einde van de lijn nog moeten worden afgeschakeld.
Di t is dezelfde eis als waarop de instelling van de verlengde snel trap op
gebaseerd is. Het meetbereik voor de twee- en driefasefouten in zone-3 ligt
verder dan bij zone-2.

Voor deze studie is op 380kV-niveau aIleen de verlengde sneltrap van belang.
Immers bij het kontact van een fase van het 380kV-net met ~en of meerdere
fasen van het stargeaarde 110kV-net zal dit als een ~~nfase aardfout in het
380kV-net worden gedetecteerd.
In het 110kV blusspoelgeaarde net wordt normaal niet op ~enfase aardfouten
gereageerd omdat de blusspoel in werklng treedt. De distantierelais zijn
enkel ingericht voor het detecteren van de twee- en driefase fouten. In geval
van een overgang van een blusspoelgeaard 110kV-net naar een stargeaard
110kV-net zullen de vermogensschakelaars niet vernieuwd worden. Het probleem
is nu dat geen snelle ~~nfase wederinschakel1ng kan plaatsvinden omdat e~n

aandrijfmechanisme alle drie de schakelaarpolen aandrijft. Vandaar dat dan
niet een verlengde sneltrap voor de e~nfase aardfouten kan worden toegepast.
maar de gewone sneltrap op 85r. van de lijnsectie. Bij deze instelling zou weI
een meeneemschakel1ng kunnen worden toegepast die zorgt voor een
doorschakeling naar zone-3. Er kan weI een correctie uitgevoerd worden voor
de invloed van de ko factor bij het in bedrijf zijn van twee circuits.
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Hoofdstuk 5 : Beveiliging van de 380kV en 110kV star geaarde transmissienetten

5.1 Inleiding.

De 380kV-circui ts worden door dubbel ui tgevoerde distantierelais bevelligd.
Bij het optreden van een fout in de te beveiligen lijnsectie moet de
beveiliging aanspreken. Ten gevolge van de parallelloop van de 380kV-lijn en
de 110kV-l1jn is het mogel1jk dat er kontakt ontstaat tussen de twee ver
schillende spanningsniveaus. Voor dit onderlinge kontakt worden in de
volgende paragrafen de reacties van de distantierelais onderzocht.
Niet aIleen het 380kV-net maar ook het 110kV-net raakt bij onderling kontakt
gestoord. Het 110kV-net is evenzo als het 380kV-net uitgerust met distantie
relais. Evenals voor de 380kV-lijn worden ook voor de betrokken 110kV-lijnen
de reacties van de beveiliging bij onderling kontakt onderzocht.

5.2 De instellingen van de distantierelais.

Voor de eenfase fouten in de 380kV-lijn is de verlengde sneltrap (zone-l')
met een eenpolige uitschakeling van toepassing.
Op het 110kV-niveau kan aIleen driefasig worden afgeschakeld. Om te veel
afschakelingen te voorkomen wordt hier geen verlengde sneltrap toegepast. Er
zal ook geen meeneemschakeling voor de eenfase fouten worden toegepast. Bij
een zone-l instelling van 85% zal bij eenfase aardfouten 85% van de
lijnsectie worden beveiligd indien een circuit tweezijdig geaard is (op het
relais is kOmln ingesteld). Het meetbereik bij twee cicuits in bedrijf is in
deze toestand gelijk aan O.85(1+komln)/(l+komax).
Om de foutplaats te bepalen zijn de criteria van 4.7 en 4.8,

Uf::sUnxcos(q,-e)

en n<arg(Uf-IfZn)-arg(Up)<2n,

die het mho-relais beschrijven, in het programma "disbev. mil verwerkt. Voor de
nabootsimpedantie Zn die de te beveiligen 380kV lijnsectie representeert, is
de waarde volgens formule 4.12,

Zn = 1 15Zb (l+komax)
. O+kOmln)'

gehanteerd. Voor het 110kV net is de instell1ng van de nabootsimpedantie
gelijk aan, O.85Zb.

5.3 Eenfase aardfouten in het 380kV-net en in het 110kV-net.

5.1z - Uf
- IfO+komax)

Ter kontrole van het programma "disbev. m", waarmee de impedanties die het
distantierelais meet worden berekend, zijn enkele eenfase aardfouten in het
netmodel aangebracht. De "gemeten" impedantie is berekend volgens formule
5.1.

In het 380kV-net is dit fase T (knp 6) op de plaats waar de samenloop begint
en fase S (knp 17) ter hoogte van het station Musselkanaal. Het distantie
relais te Hessenweg meet 19,10 resp. 21,80; het distantierelais in Meeden
8.50 resp. 5.70. De totale bedrijfsimpedantie van de lijn is gelijk aan de
som van de gemeten impedanties in Hessenweg en Meeden. Voor de eenfase
aardfout in fase T is dit 27,60 en voor de eenfase aardfout in fase S wordt
27.50 gevonden. De werkel1jke bedrijfsimpedantie van de l1jn van Hessenweg
naar Meeden is gelijk aan 28.70. De afwijking tussen de gemeten en werkelijke
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bedrijfsimpedantie wordt veroorzaakt door de verwaarlozing van de stromen in
de niet gestoorde fasen in formule 4.12.
In het 110kV net is een eenfase aardfout aangebracht op fase Z in de
verbinding van Bargermeer naar Stadskanaal op de plaats waar de samenloop
begint. Het distantierelais in station Bargermeer meet een impedantie van
3.740 en het distantierelais in het station Stadskanaal 7.330. De som van de
gemeten impedanties is ge11jk aan 11. 070. De werke11jke bedrijfsimpedantie
van de lijn is 11.60. Verder is er een eenfase aardfout aangebracht op fase X
in lijn van Musselkanaal naar Meeden ter hoogte van het station Stadskanaal.
Het distantierelais in Meeden meet 6.350 en het distantierelais in
Musselkanaal meet 4.060. De som is gelijk aan 10.410. De werkelijke
bedrijfsimpedantie van de lijn is 10.50. De afwijkingen tussen berekende en
werkelijke bedrijfs- impedanties liggen in dezelfde orde grootte als bij de
380kV-11 jnen.

5.4 Onderling kontakt tussen 380kV- en 110kV-net.

Als er een onderling kontakt ontstaat tussen het 380kV- en 110kV-net en er is
tevens een verbinding naar aarde op de kontaktplaats aanwezig dan zijn er
verder geen problemen. De beide systemen detecteren een aardfout en schake len
selectief af.
Bij een onderling kontakt zonder aarde tussen de twee spanningssystemen ont
staan er meer problemen. Om het gedrag van de distantiebevelligingen te
analyseren zijn daarom op verschillende plaatsen in de parallelloop fouten
met onderling kontakt tussen de twee spanningssystemen aangebracht. In tabel
6 zijn de foutplaatsen aangegeven: welke fasen kontakt met elkaar maken: de
fasehoek tussen de twee spanningen die kontakt maken; de impedanties gemeten
door de distantierelais in Hessenweg en Meeden volgens de formule:

Uf C1+kolllln)
Z = If+kollllnx3Io (l+komax), 5.2

In formule 5.2 zijn de stromen in de niet gestoorde fasen meegenomen in de
berekening van de impedantie. De fout die gemaakt wordt bij verwaarlozing van
deze stromen is voor de berekende impedanties uit tabel 7 niet meer
acceptabel, deze liggen te dicht bij de bedrijfsimpedantie van de te
beveiligen lijnsectie. De factor (l+kolllln)/(l+komax) maakt het mogelijk om de
gemeten impedantie met de bedrijfsimpedantie van de te bevelligen 380kV
lijnsectie te vergelijken. De bedrijfsimpedantie van de 380kV lijnsectie is
gelijk aan 1. 15(1.29+28.7j)=330.
In de tabel wordt verder nog gegeven de hoek tussen de nabootsimpedantie en
de gemeten impedantie (~-e uit figuur 38b); of de fout een afschakeling in
Hessenweg en Meeden tot gevolg heeft; en de verbindingen in het 110kV-net
waarin geschakeld gaat worden. Het station waar geschakeld gaat worden is
onderstreept en daar waar een onterechte ui tschake11ng plaatsvindt is di t
aangegeven met een sterretje bij de stationsnaam.
Op de volgende bladzijde staat tabel 6 waarin vier faseoppositie fouten en
vier fouten waar de fasehoek tussen de fasen die kontakt met elkaar maken 60°
is.
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nr plaal8 kontakt Caaehoek ZhIlV hoek laee hoek ultachakellng 110kV-verblndlngen
apaMlngen [DJ .-8 [OJ .-8 Hsw Hee

1 be&ln paral- Ur Iknp4) lS00 30.0 5.60 13.1 3.10
Ja Ja iImr.-~, Skn-Hn·,

l.Hoop un Uy Iknpl0) Bpr-il·

2 Ur Iknp4) 600 4S,6 11.20 19,9 14.70 nee Ja
aan Uz lknpll)

3 Ua IknpS) lS00 30.4 3.60 11.5 2.20
Ja Ja il-t!lk, Hak-Hn

aan Uz Iknp14)

4 Ua IknpS) 600 43.2 22.70 19.3 22. SO nee Ja Bl-ttU
aan Uy Iknp13)

5 Muaa.lkanaal Ut Iknp18) 1800 36.0 3.8 0 9.1 2.1 0 nee Ja ier.-~, Sltn-Htt·,
aan Ux Iknp24) Bpr-il·

6 Ut Iknp18) 600 52.7 23.10 14.1 24.50 nee Ja
aan Uz Iknp23l

7 Stadskanaal Us Iknp32) 1800 36.8 5.60 6.3 1. 90 nee Ja t!Ik-Htt, ·il-Hsk,
aan Uz Iknp38) ·~-Mee, Hee-~·

8 Us Iknp32) 600 53.3 22. SO 11.3 25.30 nee Ja
aan Uy Iknp37 )

Tabel 6 Reacties van de beve illglng op onderllng kontakt.

Ult tabel 6 kunnen verschlilende conclusles worden getrokken. Blj een fout
otussen gelelders met een fasehoek van 180 (Ur met Uy, Us met Uz en Ut met

UX), detekteert de beveillging In Hessenweg de fout aIleen aan het begIn van
de parallelloop ( bIj Musselkanaal niet meer). Het distantiereiais In Meeden
detekteert de fout altljd.
In het 110kV-net spreken veel relals aan dIe besiist niet moe ten aanspreken.
Indien een meeneemschakeling voor de eenfase aardfouten wordt toegepast
zullen er nog veel meer vermogensschakelaars uitschakelen vandaar dat
de meeneemschakeling achterwege wordt gelaten.
De vele ultschakelcommando's worden veroorzaakt door het doorlopen van de
spannIng van de 220kV-fasespannlng naar de 68kV-fasespannlng. Door de
faseoppositie zal op een gegeven moment de spannIng ergens In het 110kV-net
kleIn worden. Dit wordt door de distantiereiais In het 110kV-net als een fout
gedetekteerd en er voIgt een afschakelcornrnando naar de vermogensschakelaar.
In fIguur 42 zljn de fasespanningen voor het 380kV-net In het station
Hessenweg, Meeden en op de plaats waar het kontakt ontstaat gegeven, voor het
110kV-net zljn de spanningen In de statIons Bargermeer, Beilen en Meeden110
weergegeven bIj de fouten nurnmer 1 en 5 uit tabel 6.
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1m
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UZ'76'UO Ux '62133

Barge, m•• r
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FIguur 42a : Fasespanningen In het netmodel bIj fout nr 1 (fase R - fase V).
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Figuur 42b : Fasespanningen in het netmodel biJ fout nr 5 (fase T - fase X).

Uit figuur 42a en b bIiJk dat de spanning Uy resp. Ux in fase draait. Oit
is de oorzaak van de vele schakeIhandeIingen in het 110kV-net.

BiJ een fout tussen een fase van de 380kV en een fase van de 110kV waartussen
een fasehoek van 60 graden zit (fout nr 2, 4 ,6 en 8 uit tabel 6) wordt in
Hessenweg nooit in de sneltrap uitgeschakeid. In Meeden wordt deze fout nog
weI afgeschakeid. In figuur 43 zijn voor de fouten nr 2 en 6 uit tabel 6 de
fasespanningen weergegeven op de foutplaats en in de 380kV stations
Hessenweg en Meeden en voor de 110kV stations BeiIen, Bargermeer en Meeden.
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Ur '190t93
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Figuur 43a Fasespanningen in het netmodel bij fout nr 2 (fase R - fase 2).
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Figuur 43b : Fasespanningen in het netmodel bij fout nr 6 (fase T - fase Z).

Oorzaak van het niet ui tschakelen in Hessenweg is de hoge spanning op de
foutplaats. Uit figuur 43a en b bIijkt dat deze rond de 13SkV te Iiggen. In
het 110kV net zijn de spanningen weI vervormd maar zuIIen zeker geen
onterechte schakelhandelingen veroorzaken. Het is nu niet zo dat Hessenweg
pas in de eindtrap afschakelt. Na het eenfasig afschakelen van Meeden
ontstaat er een geheel andere netsituatie.

5.5 Netsituatie na het eenfasig afschakelen van Meeden.

Indien de gemeten impedantie in Hessenweg groter is dan 11Sr. van de bedrijfs
impedantie van de te beveiligen Iijnsectie dan voIgt geen uitschakelcommando
naar de vermogensschakelaar.
In de veronderstelling dat er in het 110kV-net nog geen schakeIhandeIingen
hebben plaatsgevonden ontstaat er toch na het afschakelen van Meeden een
geheel andere netsituatie. Doordat de sterke invoeding uit Meeden is wegge
vaIIen bepaalt Hessenweg de spanningsverdeling in het net. In tabel 7 zijn de
fouten 2 en 4 tim 8 uit tabel 6 nogmaals doorgerekend maar nu is in station
Meeden de gestoorde fase eenfasig uitgeschakeld.

nr plaats kontakt fasehoek Zhsw hoek ZIlee uitschakel1ng 110kV-verb1nd1ngen
spann1ngen [0] '-9 [0] Hsw

2a beg1n paral- Ur Iknp4) 60° 27,7 12.9° uit ja
lelloop aan Uzlknpl1)

4a Us IknpS) 60° 29.1 21. 4° uit ja
aan Uy Iknp13)

Sa Husselkanaal Ut IknplS) lS00 20.S 1. 9° uit ja ~-~
aan Ux Iknp24)

6a Ut IknplS) 60° 31. 0 lS.2° uit ja
,aan Uz Iknp23)

7a Stadskanaal Us Iknp32) 180° 29.9 1. 7° uit ja I1U-Mtt
aan Uz Iknp38)

8a Us Iknp32) 60° 3O.S 21. 0° uit ja
aan Uy Iknp37 )

Tabel 7 VerschiIIende foutsituaties na het eenfasig uitschakelen van
station Meeden.
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Uit tabel 1 bliJkt dat de distantierelais in het 380kV-net nu geheel andere
impedanties meten. De fouten tussen faseopposite geleiders worden nu gewoon
gedetecteerd. In het 110kV net vinden geen ongewenste schakelhandelingen meer
plaats. Ter verklaring ziJn van de fouten nr Sa en nr 1a ui t tabel 1 de
fasespanningen in het 380kV net op de foutplaats, in het station Hessenweg en
het station Heeden gegeven. In figuur 44a worden voor het 110kV-net de
fasespanningen in de stations Beilen, Bargermeer en Heeden gegeven omdat het
kontakt plaatsvindt in de verbinding Bargermeer naar Stadskanaal. BiJ fout nr
1a ontstaat er een kontakt in de verbinding van Heeden naar Husselkanaal
vandaar dat in figuur 44b de fasespanningen in de 110kV stations Bellen,
Husselkanaal en Heeden ziJn gegeven.

1m

U"2~01-2e

II'OA

UI'2'0l-1~0 Moodon

RO

"'8.2L'23 1m
UI'2' 3ieQ

1m

Hess,n ..lg
Ut'1e71-1~'

1m 1m 1m

Ul'70L'~2

UY'71i-Q7

Ul"88i'~2 Ul·70L'~'

UX"U2~

Uy·70,(-Qe

RO

Figuur 44a : Fasespanningen in het netmodel bij fout nr Sa (fase T - fase X).
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Figuur 44b : Fasespanningen in het netmodel biJ fout nr 1a (fase S - fase Z).

Ui t figuur 44 bl1jkt dat het punt waar de spanning nul is dicht bij de
foutplaats ligt en niet ver in het 110kV-net zoals bij tweeziJdige invoeding
(figuur 42).
De oorzaak moet worden gezocht in de aanzienlijke toename van de impedantie
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van het invoedende 380kV-net. Door de lange verbinding van Hessenweg naar de
foutplaats is de impedantie van de 380kV-liJn aanzienliJk toegenomen t.o.v.
de impedantie van het 110kV-net.

BiJ de fouten tussen twee fasen met een fasehoek van 60 graden zal nu in de
meeste gevallen weI afschakeling in Hessenweg plaatsvinden. In figuur 45 ziJn
voor de fouten nr Za en nr 6a uit tabel 7 de fasespanningen op de foutplaats
en in de stations Hessenweg en Meeden voor het 380kV-net en de fasespanningen
in de stations Beilen, Bargermeer en Meeden gegeven.

Figuur 4Sa : Fasespanningen in het netmodel biJ fout nr Za (fase R - fase 2).
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Figuur 45b : Fasespanningen in het netmodel biJ fout nr 6a (fase T - fase 2).

De spanning op de foutplaats ligt in deze situatie nog maar rond de 100kV. De
impedantie die in Hessenweg door het distantierelais gemeten wordt is bijna
gelljk aan de nabootsimpedantle van de llJn. Het is maar de vraag of deze
fouten nog weI door het distantierelais in Hessenweg worden gedetecteerd. Om
van een goede werking van de beveiliging verzekerd te ziJn moet aan de
volgende voorwaarden ziJn voldaan:
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- verlengen van de ver~engde sneltrap van 115:'. naar 125:'. voor het station
Hessenweg;

- vertraging in de 110kV-distantierelais voor eenfase aardfouten die minimaal
gelijk is aan twee maal de afschakeltijd van de 380kV vermogensschakelaars
en tweemaal de meettijd van het distantierelais.

Deze eisen zullen waarschijnlijk niet acceptabel zijn. Vooral de noodzaak van
een vertragingstijd voor de 110kV distantierelais is geen goede oplossing.
Voor de 380kV-lijn kan de vertraging in het afschakelen van Hessenweg worden
vermeden door het toepassen van een zonebeveiliging.

5.6 Zonebeveiliging voor de 380kV-lijnen.

Om het probleem van het niet aanspreken van de distantiebevelliging in
Hessenweg te vermijden kan een lijndifferentiaalbeveiliging worden toegepast.
Een differentiaalrelais werd vroeger aIleen gebruikt voor relatief compacte
elementen b.v. korte hoogspanningsverbindingen, transformatoren en stations
verzamelralls. Het grootste probleem van een dlfferentiaalbeveillging voor
lange verbindingen was een betrouwbare communicatieverbinding tussen de beide
meetopnemers.
De hUidige generatie van differentiaalrelais kunnen op verschillende manieren
met elkaar communiceren. Dit kan via een:

- frequentie gemoduleerd signaal over een conventionele telecommunicatie
verbinding.

- digitaal signaal over een digitale telecommunicatie verbinding.
- digitaal signaal over een glasvezel verbinding in de aarddraad.
- digitaal signaal over een straalverbinding.

De keuze van overdracht is afhankelijk van wat voor communicatie middelen
aanwezig zijn. De voorkeur gaat weI ui t naar een gedigi tallseerd signaal
omdat hier start en controlebits mee kunnen worden verstuurd.
Ais een betrouwbaar communicatie systeem tot stand is te brengen dan heeft
het differentiaal relais enkele belangrijke voordelen t.o.v. het distantie
relais. Dit zijn:

- gelijktijdig afschakelen van de vermogensschakelaars aan beide zijden van
de lljn.

- er zijn geen spanningstransformatoren nodig.
- meervoudige invoedingen zijn geen probleem.
- hoogohmige fouten worden ook gedetekteerd.
- geen selectiviteits problemen.

Een nadeel kan het niet aanspreken van het differentiaalrelais ten gevolge
van een defect zijn. Verder kan een differentiaalrelais geen back-up functie
vervullen voor de bevelliging van andere aangrenzende lljnstukken.
Distantierelais zullen dus altijd aanwezig moeten blijven als een reserve of
de differentiaal relais moeten dubbel uitgevoerd worden.
De werking van een lijndifferentiaalbeveiliging zal worden beschouwd aan de
hand van een relais van GEC type LFCB. In figuur 46 is een hoogspanningslljn
weergegeven met daarin de stroomopnemers van het dlfferentiaalrelals.
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Figuur 46 : Schema van een lijndifferentiaaIbeveiIiging.

Het relais meet per fase de stroom waarna wordt gekeken of aan het criterium
van formule 5.3 wordt voldaan. Indien dit het geval is voIgt een uitschakel
commando.

Ildiffl > ktllbiasl + 1st 5.3

De stroom Idiff is geIijk aan Ila + Ibl terwijl de stroom Ibias geIijk is aan
0.5(lla\ + Ilb\). De factor 1st is een drempel waarde waaraan de verschil
stroom moet voldoen voordat ui tschakel1ng plaatsvindt. De standaard
instelling van 1st = 0.2 p. u. (meestal gebaseerd op Inom) en kt = 30"" . In
figuur 47 is de afschakelkarakteristiek van het differentiaaIreIais
weergegeven voor een nominale stroom van 4000A.
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Figuur 47 : Afschakelkarakteristiek van de Iijndifferentiaal beveiliging.

Uit figuur 47 bl1jkt dat bij hogere kortsluitstromen (Ibias) de verschll
stroom (Idiff) groter moet worden om tot afschakelen over te gaan. De
gevoeligheid van het relais is afhankeIijk van de grootte van de doorgaande
kortsluitstroom of de beide kortsluitstromen.
In tabel 8 zijn voor de fouten uit tabel 6 de waarde van de Ibias en Idiff
vermeld.

nr verbinding Ibias Idiff aanspreken beveiliging
1 Ur (knp4) 5360 10730 ja

aan Uy (knp10)
2 Ur (knp4) 3970 7940 ja

aan Uz (knpll)
3 Us (knp8) 5670 11340 ja

aan Uz (knp14)
4 Us (knp8) 4191 8380 ja

aan Uy (knp13)
5 Ut (knp18) 6090 12160 ja

aan Ux (knp24)
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6 Ut (knp18) 4750 7940 ja
aan Uz (knp23)

7 Us (knp32) 2294 4588 ja
aan Uz (knp38)

8 Us (knp32) 5365 10730 ja
aan Uy (knp37)

Tabel 8 : React1es van de 11jnd1fferent1aalbeve111g1ng.

U1t tabel 8 bl1jkt dat het d1fferent1aalrela1s aIle fouten op een correcte
man1er detecteert waardoor steeds u1 tschakelen van de vermogensschakelaars
zal plaatsv1nden.

5.7 Aanpassen van de beve111g1ng van het 110kV-net.

B1j een onderl1ng kontakt tussen fasegele1ders met tegengestelde fasehoeken
bl1jkt u1t tabel 6 dat veel d1stant1erela1s 1n de 110kV aanspreken. Ais deze
dr1efas1g zouden u1tschakelen kunnen hele netdelen worden losgekoppeld van de
110kV 1nvoed1ngspunten 1n V1erverlaten, Zeyerveen en Meeden. Z1tten op deze
netdelen e1gen opwekeenheden (b.v de Enka b1j Emmen) dan kan b1j een even
tuele snelle weder1nschakel1ng ondertussen al een faseoppos1 tie tussen de
1nvoed1ngspunten en de opwekeenheden z1jn opgetreden met als gevolg een
def1n1t1eve u1tschakel1ng van een deel van het 110kV-net.
Voor het afschakelen van een onderl1nge fout zonder aarde tussen het 380kV
en 110kV-net moet 1n het 110kV-net v1a de transformatorsterpunten voor een
verb1nd1ng naar aarde worden gezorgd waardoor de fout 1n de 380kV-net
gedetecteerd kan worden. Het te snel ultschakelen van de 110kV-l1jn d1e
kontakt maakt met de 380kV-l1jn doet d1e mogel1jkhe1d ten1et. De 380kV
d1stant1e- of different1aalrela1s detecteren geen fout meer als de betrokken
110kV-l1jn 1s ultgeschakeld. De ultgeschakelde l1jn l1gt dan op de 220kV
fasespann1ng wat een 1solat1estor1ng tot gevolg kan hebben.
Het 1s daarom aan te bevelen de d1stant1ebeve111g1ngen van de 110kV niet te
laten reageeren op fouten van onderl1ng kontakt. H1ervoor moet een oploss1ng
worden gevonden zonder dat een vertrag1ng 1n de 110kV rela1s worden
1ngebouwd. Twee mogelijke oploss1ngen z1jn:

a het aanbrengen van een commun1cat1e tussen de 380kV- en 110kV-beve111g1ng.
b spann1ngsstelsels 1n de stat10ns controleren.

ad a
Ais de zonebeve111g1ng van de 380kV-11jn aanspreekt op het trace van
Hessenweg naar Meeden dan moet v1a een s1gnaal de 110kV d1stant1erela1s voor
eenfase aardfouten op een vertrag1ngst1jd worden 1ngesteld d1e gel1jk 1s aan
± lsec. B1nnen deze t1jd kan de snelle weder1nschakel1ng van de 380kV-11jn en
z1jn defln1 tieve u1 tschakel1ng hebben plaatsgevonden. Het s1gnaal voor het
1nstellen van de vertrag1ngst1jd moet naar de beve111g1ngen van de stat10ns
Bellen, Bargermeer, Musselkanaal, Stadskanaal, Meeden en Kropswolde worden
gevoerd. B1j normale eenfase aardfouten spreekt de beve111g1ng 1n het
110kV-net gewoon 1n de sneltrap aan.

ad b
U1t de f1guren 42 en 44 bl1jkt dat de spann1ngsstelsels 1n het 110kV-net b1j
faseoppos1t1e fouten sterk vervormd raken. Door het u1tvoeren van een
fasevergel1jk1ngsmeting kunnen de stations waar het spann1ngstelsel sterk
vervormd 1s worden gedetecteerd. De gekoppelde spann1ng van de n1et gestoorde
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fasen heeft een fasehoek die slechts gering veranderd in de verschillende
stations. Ret vergel1jken van de fasehoek van de gestoorde spanning met de
gekoppelde spanning van de gezonde fasen kan als blokkeringscriterium gelden:

n < arg(Uf)-arg(Ugek) < 2n 5.4

De gekoppelde spanning is voor een fout in Ux ,Uy en Uz is gelijk aan resp.
Uyz, Uzx en Uxy.
In figuur 48 zijn de fasespanningen van de stations in Beilen en
Bargermeer uit figuur 42 nogmaals gegeven.

Uz-62L146

1m

Uz-63L1S2

1m

Uyz

Re

Figuur 48 Fasespanningen in de stations Bargermeer en Beilen bij fout nr 5
(fase T - fase X).

In de figuur 48 is aangegeven wanneer het blokkerings criterium in werking
treedt. In het station Bargermeer ligt de fasespanning Ux duidel1jk binnen
het gebied dat een blokkering tot gevolg heeft. Ret station Beilen wordt niet
geblokkeerd zodat het distantierelais weI zal afschakelen. In de verbinding
van Bargermeer naar Beilen maakt de spanning een fasedraai van 180 graden. Om
een onterechte uitschakeling te voorkomen kan een signaal naar het
achterliggende station van Bargermeer (dit is dus Beilen) worden gestuurd die
er voor zorgt dat het distantierelais in Beilen voor eenfase aardfouten een
vertragingstijd van ±1 sec wordt ingesteld. Het signaal kan via de zelfde weg
lopen als voor de meeneemschakeling.
Voor fouten waar het faseverschil tussen een 380kV-fase en een 110kV-fase 60
graden bedraagd zal het criterium volgens 5.4 geen blokkering van het
distantierelais veroorzaken. In figuur 49 zijn de fasespanningen in de
stations van Bargermeer en Beilen gegeven bij fout nr 6 (fase t maakt kontakt
met fase z) uit tabel 6.

1m

Uz-74L166

Uy=66L-91

Bel len

Uxy

Re

1m

Uz-104L172

Uy =70L-9S

Uxy

Bargermeer

Figuur 49 : Fasespanningen in de stations Bargermeer en Beilen bij fout nr 6
(fase T - fase Z).
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In flguur 49 is het gebied aangegeven waar de gestoorde fasespanning moet
liggen voordat een blokkering van het 110kV distantierelais zal plaatsvinden.
Bij de spanningsstelsels die ontstaan bij een fout tussen twee fasen met een
fasehoek van 60 graden zal het blokkeringscriterium van 5.4 nooit gelden.

5.8 Snelle wederinschakeling van de 380kV-lijnen.

Na het 66nfasig afschakelen van het gestoorde 380kV-lijn wordt na een
spanningsloze pauze van ± 0.7 sec weer ingeschakeld. Indien het kontakt nog
aanwezig is moet er weer via het 110kV-net een stroom naar aarde kunnen
lopeno Dit is een reden te meer dat er niet in het 110kV-net geschakeld moet
wordt bij het optreden van een onderlinge fout zonder aarde. Ret 110kV-net
zou theoretisch op de 220kV fasespanning komen te staan. Door het aanpassen
van de 110kV beveiliging volgens §5.7 kunnen deze ongewenste schakel
handelingen worden voorkomen.
Indien de fout nog aanwezig is voIgt een definitieve driefasige uitschakeling
van het gestoorde 380kV-circui t. De 380kV-fase die kontakt maakt met het
110kV-net komt op de fasespanning van 68kV te staan. Na het aarden van het
380kV circuit ontstaat er een eenfase aardfout in het 110kV-net. In figuur 50
is dit in een schets weergegeven.

e

Sk8gm n

& fase • 18l118l118l I8l di.tantiebeveiliging
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fase r n
fase •
fa.e t J,

-'- -~
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Figuur 50 Netsituatie na het afschakelen en aarden van de 380kV bij fout
nr 5 uit tabel 6.

Doordat de aardfout die het 110kV-net "ziet", in het 380kV-stations Heeden en
Hessenweg l1gt, meten de distantierelais in Bargermeer en Stadskanaal de
impedantie van een deel van de 110kV-lijn en een deel van de 380kV-lijn. Dit
heeft tot gevolg dat, afhankelijk van de foutplaats niet aan beide zijden van
de lijn wordt afgeschakeld in de sneltrap. De fout zal pas in de eindtijd van
het distantierelais worden afgeschakeld.
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Hoofdstuk 6 Bevelllging van het star geaarde 380kV net en van het blusspoel
geaarde 110kV net.

6.1 Onderl1ng kontakt tussen het stargeaarde 380kV-net en het blusspoel
geaarde 110kV-net.

""

Blj een onderllng kontakt tussen het star geaarde 380kV-net en het blusspoel
geaarde 110kV-net gaan er In eerste Instantle slechts klelne stromen lopen
omdat er enkel een hoogohmlge verblndlng naar aarde aanwezlg is. Afhankelljk
van welke fasen aan elkaar komen te l1ggen, zullen de spanningen In het
110kV-net sterk verhoogd worden. Blj een kontakt tussen fasegelelders met een
fasehoek tussen de vectoren van 180 graden, b. v. Ur aan Uy, ontstaat het
spannlngsstelsel van flguur 51:

1"" Ur-24UliO

Ur·J~2'1100

••

Flguur 51 : Spannlngsstelsel op de 110kV blj onderllng kontakt van de 380kV
fasegelelder R en de 110kV fasegelelder Y.

De sterpuntspannlng Is gel1jk aan Ur-J.!y wat theoretlsch 311kV Is blj een
netspannlngen van 1.1-Unom. De twee fasespannlngen Ux en Uz zljn aan elkaar
gel1jk.
Bij een onderllng kontakt van twee fasen die een fasehoek van 60 graden met
elkaar hebben ontstaat, een geheel ander spannlngsstelsel in het 110kV-net.
In figuur 52 is fase R van de 380kV met fase Z van de 110kV verbonden.

'm
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Figuur 52 : Spanningsstelsel op de 110kV bij onderling kontakt van fase R met
fase Z.

De sterpuntspanning Is nu gel1jk aan Ur-Uz wat overeenkomt met 215kV blj
theoretische netspanningen van 1.1-Unom. De hoogste fasespanning is die van
Ux en weI 270kV.
Het zal duidelijk zljn dat dit soort kontakten zullen leiden tot schade aan
de komponenten In het 110kV-net omdat de betreffende spanningen theoretisch
lang kunnen blijven staan. Het maximale isolatleniveau voor 50Hz spanningen
voor het 110kV-net Is 230kV. Door het toepassen van metaaloxyde (ZnD)
afleiders kunnen de overspanningen in het 110kV-net worden begrensd.
Het in de vorlge hoofdstukken beschouwde en gehanteerde netmodel bestaat
geheel uit lineaire elementen. Het was daarom mogelijk om de stroom
spanningsrelatles door een admi ttantlematrix vast te leggen. Zno afleiders
zijn niet l1neaire elementen met als gevolg dat deze niet in de admit-
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tantiematrix kunnen worden opgenomen. Bet is weI mogelijk om door een
handmatig uit te voeren iteratief proces een kwalitatief inzicht te krijgen
in het effect van de afleiders. Een juiste analyse van het gedrag van het
netmodel met afleiders kan aIleen met een transient programma worden
uitgevoerd.

6.2 Sterpuntafleiders in het 110kV-net.

Indien er sterpuntafleiders worden toegepast dan kunnen deze in verschillende
stations worden geplaatst. Uit praktische overwegingen verdient het station
Aku waar een aparte blusspoelrail beschikbaar is de voorkeur boven de
stations Stadskanaal en Musselkanaal. In deze stations staan aIleen distri
butietransformatoren zonder een blusspoelrail.
Bij een fase-oppositie kontakt komt de sterpuntspanning op 311kV. De afleider
zal in geleiding komen en in 1 A 2 msec raakt deze afleider thermisch
overbelast. Bet gevolg hiervan is het defect raken van de afleider. Er
ontstaat een lichtboog over de afleider waardoor het sterpunt aan aarde komt
te liggen. De stromen die nu in het 380kV-net gaan lopen zorgen er voor dat
de zone beveiliging in het 380kV-net zal aanspreken. Een distantierelais zal
deze fout zeer waarschijnlijk niet detecteren.
Bij een kontakt tussen fasen van de 380kV en de 110kV die een fasehoek van 60
graden met elkaar maken. is de sterpuntspanning 215kV. De stroom door de
sterpuntafleider is kleiner dan bij fase-oppositie kontakten maar groot
genoeg om de afleider binnen een korte tijd te vernielen. De stroom die dan
gaam lopen in het 380kV net zijn groot genoeg om de zonebeveiliging te doen
aanspreken. Een distantiebeveiliging zal de fout niet afschakelen.
Bij onderling kontakt van een 380kV star geaard net en een 110kV blusspoel
geaard net zal een zonebeveiliging voor de 380kV-lijn onmisbaar zijn.
Ter bescherming van de afleiders zou een snelle kortsluitschakelaar in het
sterpunt kunnen worden geplaatst die binnen 2msec het sterpunt aan aarde
legt. Bierdoor dalen de spanningen in het 110kV-net en de afleiders gaan uit
geleiding.

6.3 Fase-afleiders en sterpuntafleiders.

Bij het toepassen van fase-afleiders ter bescherming van de distributie
transformatoren zullen deze bij een onderling kontakt van een 380kV fase en
een 110kV fase ook in geleiding komen. Om te voorkomen dat de fase-afleiders
defect raken (met als gevolg dat de lijn uit bedrijf moet worden genomen om
de afleiders te vervangen) zou men aan twee mogelijke oplossingen kunnen
denken.
De eerste mogelijkheid is de sterpuntafleiders zo snel mogelijk overbelasten
waardoor er sterpunten aan aarde komen te liggen. Om dit te bereiken zouden
er niet meer dan twee sterpuntafleiders moeten worden geplaatst omdat anders
de stroom per afleider te klein wordt waardoor het thermisch overbelasten te
lang gaat duren. Voor de fase-afleiders is het juist aan te bevelen om
meerdere afleiders te plaatsen. De stroom per afleider zal hierdoor kleiner
worden. Verder moet de sterpunt afleider een zo klein mogelijke energie
capaciteit hebben en de fase-afleiders een zo groot mogelijke energie
capaciteit.
De tweede mogelijkheid is juist veel sterpuntafleiders plaatsen waardoor de
stroom per afleider weI kleiner is maar ook de sterpunt- en fasespanningen in
het 110kV-net. Indien de fasespanningen terug te brengen zijn beneden een
niveau waarbij de fase-afleiders niet defekt raken zou dit ook een
mogelijkheid zijn.
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van de distributie
voor de sterpunt
geleiding waardoor

In verschillende transient analyses moet worden onderzocht of beide
mogelijkheden tot het gewenste resultaat zullen leiden. Daarnaast moet ook
worden onderzocht wat de gevolgen zijn indien op verschillende fasehoeken van
de spanning kontakt ontstaat. Bet is niet ondenkbaar dat een lijnafleider
enkele msec eerder in geleiding komt dan de sterpunt afleider met als gevolg
dat de lijnafleider al defect raakt voordat de sterpuntafleider in geleiding
komt.

6.4 Snelle wederinschakeling van de gestoorde 380kV fase bij onderling
kontakt.

Indien er voor gekozen wordt om een of twee sterpuntafleiders te plaatsen
kunnen er aanzienlijke problemen optreden bij een snelle wederinschakeling
van de gestoorde 380kV-fase na een onderling kontakt. Bij het eerste
onderlinge kontakt zullen de sterpuntafleiders defect raken en het 380kV
differentiaalrelais detekteert een eenfase aardfout en schakelt deze af.
Vervolgens wordt de gestoorde 380kV-fase weer ingeschakeld. Is er nog steeds
een onderling kontakt dan komen de 110kV-fasen op de spanningen te liggen
zoals die in figuur 51 en 52 zijn gegeven (afhankelijk van het soort fout).
De sterpuntafleider zijn defekt en het is nu maar de vraag welk element (en)
voor een verbinding naar aarde zorgen zodat het 380kV-net weer uitgeschakeld
kan worden. Op een of andere Manier moet een reserve beveiliging worden
ingebouwd die na de snelle wederinschakeling voor een aardverbinding kan
zorgen. Men kan hierbij denken aan:

e
- 2 afleider met een hogere kontinu spanning parallel aan de bestaande af-

leiders
- lijnafleiders welke blj het 2e kontakt defect raken.

ad 1
eIndien een 2 afleider parallel aan de sterpuntafleider(s) wordt geplaatst

moet deze bij het eerste kontact tussen een 380kV fase en een 110kV fase niet
defekt raken. Dit zou men kunnen bereiken door een afleider te kiezen met een
hogere "rated voltage".

ad 2
Bij het gebruik van lijnafleiders b.v. ter bescherming
transformatoren hebben deze direkt een back-up functie
afleiders. zijn deze defekt dan gaan de lijnafleiders in
de fout in het 380kV-net kan worden gedetecteerd.

Zoals eerder vermeld zal aIleen een transiente simulatie uitsluitsel kunnen
verschaffen over het gedrag van de afleiders. Op de volgende vragen zal een
antwoord moe ten worden gevonden:

-wat voor overspanningen ontstaan er in het 110kV-net t.g.v. transiente ver
schijnselen in het 380kV-net en moet hier wat aan gedaan worden.

-plaats van de sterpuntafleiders in het net, de dimensionering van de
afleiders en het aantal.

-noodzaak van lijnafleiders zo ja, dan de plaats van de afleiders in het net,
de dimensionering en het aantal.

-wat zijn de gevolgen als bij verschillende fasehoeken van de spanning
kontakt tussen het 380kV-net en het 110kV-net optreed.

-wat gebeurt er bij een snelle wederinschakeling van de 380kV-lijn en wat
moet hiertegen worden gedaan.
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Conclusies:

Voor het bepalen van quasi-stationaire verschijnselen in een hoogspanningsnet
kan een admittantiematrix worden opgesteld waarmee de relaties tussen de
stromen en spanningen vastliggen. Indien een netmodel veel knooppunten heeft
is het niet mogelijk om de admittantiematrix in een keer op te stellen. Door
het opstellen van de admittantiematrices van de elementen uit het netmodel en
deze nadien samen te voegen is het mogelijk om een grote matrix te bepalen.
Met behulp van het rekenprogramma Matlab kan op een relatief eenvoudige wijze
bewerkingen op matrices worden uitgevoerd.

De beinvloeding van het star geaarde 3aOkV-net op het blusspoelgeaarde
Il0kV-net kan in normaal bedrijf sterk gereduceerd worden. De sterpunt
spanning is door een verstemming met lOX van het Il0kV-net kleiner dan 10kV.
De blussing van een eenfase aardfout in het Il0kV-net bij een verstemming van
lOX komt niet in gevaar omdat de reststroom rond de SOA ligt. Dit is ruim
beneden de kritische grens van 130A waar de blussing moeilijk begint te
verlopen.
Bij een eenfase aardfout in het 3aOkV-net is zowel de induktieve als
kapacitieve beinvloeding sterk. Door de geinduceerde langsspanning in het
Il0kV-net wordt deze als het ware in twee delen opgesplitst. De beide
deelnetten die ontstaan mogen geen serieresonantie kring vormen. Dit kan
worden bereikt door beide deelnetten zodanig te verstemmen dat ze een
induktief karakter vertonen. In deze nettoestand leveren eenfase aardfouten
in het 380kV-net geen probleem op in het II0kV-net.

De distantiebeveilingen van het 380kV-net schakelen een fout tussen het
380kV-net en het star geaarde Il0kV-net niet in de sneltrap uit. Eerst nadat
het station Meeden is uitgeschakeld kan door de andere netsituatie die
daardoor ontstaat de beveiliging in Hessenweg aanspreken. Een zone
beveiliging detecteert de fouten van onderling kontakt weI en schakelt beide
zijden gelijktijdig af.
Bij een faseoppositiefout ontstaan in het Il0kV-net veel ongewenste
uitschakelcommandos. Dit kan niet in het station waar de ongewenste
schakelhandeling plaatsvindt worden gedetekteerd. Door het uitvoeren van een
extra meting is het weI mogelijk om in de stations dicht bij de foutplaats
een "faseopposit1e fout" te meten. Door een signaal naar het achterl1ggende
station te sturen waardoor een vertraging in werking wordt gesteld kan een
ongewenste schakelhandeling worden voorkomen.

Voor het onderzoeken van de reacties van de distantiebeveiligen indien een
kontakt ontstaat tussen een star geaard net en een blusspoelgeaard net met
overspanningsafleiders zullen transiente simulaties moeten worden uitgevoerd.
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BIJLAGE 1

De bedrljfs- en homopoalre lmpedantles van de hoogspannlngslljnen zljn steeds
per fase en per clrcult vermeld.

380kV l1jnen:

Hessenweg (Hsw) naar Ens
Hessenweg totaan parallel loop
Heeden (Hee) naar Robbenplaat (Rbp)
parallelloop naar Heeden

220kV l1jnen:

Ens220 naar Zeyerveen (Zyv)
Zyv naar Vlerverlaten (Vvl)
Vvl naar Rbp220
Vvl naar Welwerd (Wew)
Rbp naar Wew
Wew naar Hee220

110kV l1jnen:

Zyvll0 naar Bellen (Bl)
Bl naar Bargermeer (Bgmr)
Bgmr totaan parallelloop
Bl totaan parallelloop
Heell0 naar Kropswolde (Kwd)
Kwd naar Vvlll0

AIle gegevens zijn afkomstig van de SEP.

Zb
0.8+9.42j
zle bljlage III
zle bljlage III
zle bljlage II

4. 34+27.72j
1. 34+7. 34j
0.99+11. 37j
1. 58+18. OJ
O. 59+6. 64j
0.58+5.96j

O. 66+5. 44j
2.04+14.78j
O. 42+3. 04j
1. 62+11. 7 j
0.78+5.6j
1. 18+7. 5j

Zo
6. 32+37.2j

20.78+104.8j
5.8+28.68j
16. 44+68. 04j
26. 12+108. 12j
10.8+62.72j
2.88+22.72j

S.64+17.82j
15.96+58.14j
3.96+11. 9j
12.77+46.18j
6. 96+20. 76j
8.88+29.32j

Programma 111jnadm.m" waarmee de admittantlematrix van de l1jnen wordt
opgesteld volgens de uitdrukking van formule 2.11.

Ylijn = 1/(3*Zo*Zb)*[2*Zo+Zb Zb-Zo Zb-Zo
Zb-Zo 2*zo+Zb Zb-Zo
Zb-Zo Zb-Zo 2*Zo+Zb)i

Invoer : Zo en Zb
Vi tvoer : Yl1jn
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BIJLAGE 2

Invoerfile voor het programma Line Constants van de combinatielijnen op het
trace van Hessenweg naar Meeden.

7
123456789 123456789

40. 45. 4
40. 45. 4
40. 45. 4

6 7
123456789 123456789 123456789

o

BEGIN NEW DATA CASE
LINE CONSTANTS
METRIC
C .utomatisch bunde1en
C 1 2 3 4 5 6
C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
1 0.5 0.0541 4 3.240 -12.6 49.6 37.6
2 0.5 0.0541 4 3.240 -9.1 38.1 26.1
3 0.5 0.0541 4 3.240 -16.1 38.1 26.1
4 0.5 0.0541 4 3.240 -16.5 26.2 18.2
5 0.5 0.0541 4 3.240 -11.6 26.2 18.2
6 0.5 0.0541 4 3.240 -6.5 26.2 18.2
7 0.5 0.0541 4 3.240 12.6 49.6 37.6
8 0.5 0.0541 4 3.240 16.1 38.1 26.1
9 0.5 0.0541 4 3.240 9.1 38.1 26.1
10 0.5 0.0541 4 3.240 6.5 26.2 18.2
11 0.5 0.0541 4 3.240 11.6 26.2 18.2
12 0.5 0.0541 4 3.240 16.5 26.2 18.2
o 0.338 0.36 4 2.18 -16.6 53.3 43.1
o 0.338 0.36 4 2.18 16.6 53.3 43.1
BLANK CARD ENDING CONDUCTOR CARDS
C 1 2 345
C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789

100.0 50.0 1 00010 010010 0
BLANK CARD ENDING FRECUENCY CARD
BLANK CARD ENDING LINE CONSTANTS
BEGIN NEW DATA CASE
BLANK CARD TERMINATING ALL JOBS

40.
40.
40.

45.
45.
45.

4
4
4

Admittantiematrix van de parallelloop. Deze matrix is in het programma
"seppar.m" opgeslagen.

0.37410E-05
SUSCEPTANCE MATRIX (MHO/ KM)

1
2 -0. 54178E-06 0.40316E-05
3 -0.56768E-06 -0.93826E-06 0.39493E-05
4 -0. 98363E-07 -0.22878E-06 -0.43219E-06 0.25602E-05
5 -0. 77741E-07 -0.32676E-06 -0.29977E-06 -0.47802E-06 0.26503E-05
6 -0.79341E-07 -0. 37215E-06 -0.17874E-06 -0.18419E-06 -0.45486E-06 0.25761E-05
7 -0.25016E-06 -0.17035E-06 -0.85470E-07 -0.23864E-07 -0.29463E-07 -0.50601E-07

0.37410E-05
8 -0.85470E-07 -0.91158E-07 -0. 38677E-07 -0.15653E-07 -0.24460E-07 -0.50370E-07

-0.56768E-06 0.39493E-05
9 -0.17035E-06 -0.26284E-06 -0. 91158E-07 -0.37504E-07 -0.64892E-07 -0.13963E-06

-0.54178E-06 -0.93826E-06 0.40316E-05
10 -0.50601E-07 -0.13963E-06 -0.50370E-07 -0.38850E-07 -0.73242E-07 -0. 17212E-06

-0.79341E-07 -0.17874E-06 -0.37215E-06 0.25761E-05
11 -0.29463E-07 -0.64892E-07 -0.24460E-07 -0.18036E-07 -0.32693E-07 -0.73242E-07

-0.77741E-07 -0.29977E-06 -0.32676E-06 -0.45486E-06 0.26503E-05
12 -0.23864E-07 -0.37504E-07 -0.15653E-07 -0.10482E-07 -0. 18036E-07 -0.38850E-07

-0.98363E-07 -0.43219E-06 -0.22878E-06 -0.18419E-06 -0.47802E-06 0.25602E-05
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Impedantle matrix van de parallelloop. In het programma "seppar. mil is de
geinventeerde impedantiematrix opgenomen.

IMPEDANCE MATRIX (OHM/ KM)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.795E-Ol
0.392E+00
0.58lE-Ol
0.150E+00
0.585E-Ol
0.150E+00
0.552E-Ol
0.125£+00
0.552E-Ol
0.125E+00
0.550E-Ol
0.123E+00
0.571E-Ol
0.954E-Ol
0.540E-Ol
0.976E-Ol
0.675E-Ol
0.430E+00
0.552E-Ol
0.109E+00
0.535E-Ol
0.201E+00
0.537E-Ol
0.108E+00
0.513E-Ol
0.168E+00
0.531E-Ol
0.101E+00
0.514E-Ol
0.185E+00
0.524E-Ol
0.961E-Ol
0.513E-Ol
0.192E+00

0.675E-Ol
0.428E+00
0.535E-Ol
0.201E+00
0.513E-Ol
0.176E+00
0.515E-Ol
0.188E+00
0.515E-Ol
0.188E+00
0.552E-Ol
0.109E+00
0.520E-Ol
0.122E+00

0.526E-Ol
0.141E+00
0.675E-Ol
0.428E+00
0.511E-Ol
0.148E+00
0.515E-Ol
0.188E+00
0.507E-Ol
0.135E+00
0.515E-Ol
0.188E+00
0.503E-Ol
0.125E+00
0.513E-Ol
0.176E+00

0.675E-Ol
0.430E+00
0.513E-Ol
0.192E+00
0.514E-Ol
0.185E+00
0.513E-Ol
0.168E+00
0.540E-Ol
0.976E-Ol
0.512E-Ol
0.109E+00

0.520E-Ol
0.122E+00

0.507E-Ol
0.131E+00
0.105E+00
0.611E+00
0.503E-Ol
0.121E+00
0.498E-Ol
0.235E+00
0.498E-Ol
0.113E+00
0.496E-Ol
0.193E+00

0.105E+00
0.614E+00
0.496E-Ol
0.239E+00
0.496E-Ol
0.193E+00
0.524E-Ol
0.961£-01
0.498E-Ol
0.113E+00

0.503E-Ol
0.125E+00

0.492E-Ol
0.142E+00

0.489E-Ol
0.130E+00
0.105E+00
0.612E+00
0.486E-Ol
0.121E+00
0.496E-Ol
0.239E+00
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0.105E+00
0.612E+00
0.498E-Ol
0.235E+00
0.531E-Ol
0.101E+00
0.503E-Ol
0.121E+00

0.507E-Ol
0.135E+00

0.495E-Ol
0.156E+00

0.492E-Ol
0.141E+00

0.489E-Ol
0.130E+00
0.105E+00
0.614E+00

0.105E+00
0.611E+00
0.537E-Ol
0.108E+00
0.507E-Ol
0.131E+00

0.511E-Ol
0.148E+00

0.497E-Ol
0.176E+00

0.495E-Ol
0.156E+00

0.492E-Ol
0.142E+00

0.795E-Ol
0.392E+00
0.585E-Ol
0.150E+00

0.581E-Ol
0.150E+00

0.550E-Ol
0.123E+00

0.552E-Ol
0.125E+00

0.552E-Ol
0.125E+00



6 7
123456789 123456789 123456789

o

BIJLAGE 3

Invoerfile van de dubbelcircuitliJn van Hessenweg totaan de parallelloop.

BEGIN NEW DATA CASE
LINE CONSTANTS
METRIC
C automatisch bundelen
C 1 2 3 456 7
C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
1 0.5 0.0541 4 3.240 -12.2 40.9 28.9 40. 45. 4
2 0.5 0.0541 4 3.240 -8.7 29.1 17.1 40. 45. 4
3 0.5 0.0541 4 3.240 -15.7 29.1 17.1 40. 45. 4
4 0.5 0.0541 4 3.240 12.2 40.9 28.9 40. 45. 4
5 0.5 0.0541 4 3.240 15.7 29.1 17.1 40. 45. 4
6 0.5 0.0541 4 3.240 8.7 29.1 17.1 40. 45. 4
o 0.338 0.36 4 2.18 -16.2 45.3 35.1
o 0.338 0.36 4 2.18 16.2 45.3 35.1
BLANK CARD ENDING CONDUCTOR CARDS
C 1 2 345
C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789

100.0 50.0 1 00010 010010 0
BLANK CARD ENDING FRECUENCY CARD
BLANK CARD ENDING LINE CONSTANTS
BEGIN NEW DATA CASE
BLANK CARD TERMINATING ALL JOBS

De impedantiematrix van de dubbelcircuit liJn van Hessenweg tot aan de paral
lelloop.

IMPEDANCE MATRIX (OHM/ KM)
0.7844E-01
0.3948E+OO

2 0.5756E-Ol O.6719E-Ol
O.1505E+00 0.4299E+00

3 0.5783E-01 0.5318E-Ol 0.6711E-01
0.1510E+OO 0.2023E+00 0.4316E+00

4 0.5710E-Ol 0.5510E-01 O.5398E-01 0.7844E-01
0.9840E-01 0.1120E+00 0.9990E-01 0.3948E+OO

5 0.5398E-01 O.5188E-Ol 0.5119E-01 0.5783E-01 0.6711E-01
0.9990E-01 0.1256E+00 0.1116E+00 0.1510E+00 0.4316E+00

6 0.5510E-01 0.5247E-01 0.5188E-01 0.5756E-01 0.5318E-01 0.6719E-Ol
0.1120E+00 0.1452E+00 0.1256E+00 0.1505E+00 0.2023E+00 0.4299E+00
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BIJLAGE 4

Voor het bepalen van de homopolalre Impedantle Zo van de Invoedende Iklf zljn
hler de eenfasekortslultstromen In de statIons gegeven.

Hessenweg
Hengelo
Ens380
Dlemen
Ens220
Oude Haske
Bergum
Vlerverlaten

23.2kA
32.1kA
22.2kA
26.5kA
22.9kA
19.3kA
28.2kA
26.3kA

(aangepast naar 90r. van Ik3f)

Deze gegevens zljn afkomstlg uit de kortslultberekenlngen van de Kema en zljn
nlet erg betrouwbaar omdat er statIons zljn waar de Iklf groter Is dan Ik3f.

Invoedende kortslultstromen en de waarden van de bljbehorende homopolalre- en
bedrljfsimpedantles.

Station Invoedende Ik3f Invoedende Iklf Zo Z1

Hessenweg 14.5kA 54.0j 16.64j
Ens380 11. 46kA 31. 8j 21. 06j
Meeden 17. 48kA 37.99j 13.81j
Robbenplaat380 3. 19kA 20. OJ 79.5j
Ens220 6. 54kA 30.5j 21. 36j
Vierverlaten 9.08kA 22.0j 15.39j
Robbenplaat220 13. 69kA 8.91j 10.2j

De gegevens van de Invoedende drlefasekortslultstromen zljn afkomstlg ult de
kortsluitberekenlngen voor het planjaar 1998 van de KEMA.

Het programma "lnvoedadm. mil stelt de admittantie matrIx op voor de
Invoedlngspunten.

Invoedadm.m: Yinvoed = 1/(3*Zo*Zl)*(2*zo+Zl Zl-Zo Zl-ZO
Zl-Zo 2*Zo+Zl Zl-Zo
Zl-Zo Zl-Zo 2*Zo+Zl];

invoer : Z1 en Zo
uitvoer : Yinvoed
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BIJLAGE 5

110kV distributietransformatoren

De relatieve kortslui tspanning en de reactantie Xl zijn steeds per trafo
vermeid en gebaseerd op de 110kV.

station aantal

Bargermeer 3x30HVA
lx26HVA

Bellen 2x26HVA
Meeden lx20HVA
Musseikanaal 3xlSHVA
Stadskanaal lx12HVA

2x20HVA
Kropswolde 3x25HVA

2x21HVA
Vierveriaten
2eyerveen lx25HVA

lx30HVA

220kV distributietransformatoren:

reI kortsluitspanning Xl

£r = 17.6r. 70.9j
£r .. 9.6r. (bij 20HVA) 5S.1j
£r .. 10.9r. 50.7j
£r = 9.Sr. 59.3j
£r = 9.7r. 65.2j
£r = 9.Sr. 9S.Sj
£r = 10.6~ 64.3j
£r .. 9.7~ 46.Sj
£r = 13.7~ 55.2j

£r = 9.S~ (bij 20HVA) 59.3j
£r = 17.7~ 71.6j

Weiwerd
Meeden
Vierveriaten

2xSOHVA
2xSOHVA
2xSOHVA

£r = lS.0~

£r = 18.0~

£r = 18.0~

109j
109j
109j

Met het programma "distrafoadm. mil wordt de admi ttantie matrix opgesteid
volgens formule 2.27.

distrafoadm.m
Ydis = 1/(3*zo*Zl)*[2*zo+Zl Zl-Zo Zl-Zo

Zl-Zo 2*Zo+Zl Zl-Zo
Zl-Zo Zl-Zo 2*Zo+Zl]i

invoer : 21 en 20
uitvoer : Ydis

67



BIJLAGE 6

Gegevens van de transformatoren met de kortsluitimpedanties die allemaal naar
de primaire kant getransformeerd zijn.

220kV/II0kV koppeltransformatoren

In Heeden 2 stuks
YNYN2d7 ChID = 17.05~ Xh ... 22.3j
370/105/105 MVA ChI = 38.2:8~ Xm' = 0.05j

Cal = 21. 36~ Xl' = 27.9j

In Vieverlaten 2 stuks
YNYN2d7 ChID = 16.15~ Xh = 43.4j
200/60/60 MVA ChI = 28.30~ Xm' = -4.25j

Cal = 8.64~ Xl' = 25.2

In Zyerveen 2 stuks
YNYN2d7 ChID = 16.10~ Xh = 43.5j
200/60/60 MVA ChI = 28.4~ Xm' = -4.25j

Cal = 8.64~ Xl' = 25.2j

Het programma "koppel trafo. m" geeft de admi ttantlematrix voor de koppel
transformator.

koppeltrafo.m : Yhom E 1/(3*Zo)*[1 1 1
III
1 1 1];

Y11 E 1/(3*Zl)*[2 -1 -1
-1 2-1
-1 -1 2];

Y21 --n/(3*Zl)*[-2 1 1
1 -2 1
1 1 -2];

Y22 = n*n/(3*Zl)*[2 -1 -1
-1 2 -1
-1 -1 2];

Ykoppel-[Y11+Yhom Y21
Y21 Y22];

invoer : Zl, Zo en n
uitvoer : Ykoppel
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BIJLAGE 7

Gegevens en het programma autotrafoadm.m van de 380kV/220kV
autotransformatoren

In Ens 2 stuks
type YNYNd5
500/82/82 MVA

E:hm =
E:hl = 38.7X
E:ml = 22.5X

14. 3X Zh = 0.21+44- j
2m = 1.24-2.74-j
21 = 1. 0+67. 7- j

In Meeden en Robbenp1aat komen waarschijnl1jk deze1fde autotransformatoren
a1s in Ens. Voor de invoergegevens in matlab kunnen de waarden van de
autotransformator in Ens worden genomen.

In het programma "autotrafoadm.m" wordt de admittantie matrix van de
autotransformator opgebouwd vo1gens de formu1es 2.46 en 2.54.

-n*Z3
-n*Z3
-n*Z3
Zl3 Zl3
Zl3 Zl3
Zl3 Zl3);

-n*Z3
-n*Z3
-n*Z3

Zl3
Zl3
Zl3

-n*Z3
-n*Z3
-n*Z3
-n*Z3
-n*Z3
-n*Z3

Z23 Z23 Z23
Z23 Z23 Z23
Z23 Z23 Z23
-n*Z3 -n*Z3
-n*Z3 -n*Z3
-n*Z3 -n*Z3

= Yhom+Ypr;

Zth = 3* (Zl+Z2)
Ypr = l/Zth*[ 2 -1 -1 -2*n n n

-1 2 -1 n -2*n n
-1 -1 2 n n -2*n
-2*n n n 2*n*n -n*n -n*n
n -2*n n -n*n 2*n*n -n*n
n n -2*n -n*n -n*n 2*n*n);

Zver=3*«Zl+Z3)*(Z2+Z3)-Z3*Z3)
Z13 =(Zl+Z3)*n*n
Z23 = Z2+Z3
Yhom = l/Zver*[

Yauto
invoer : 21, 22, 23, n
uitvoer : Yauto

autotrafoadm.m
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BIJLAGE 8

Matlab 1nvoerf11e voor het berekenen van de sterpuntspann1ng als funct1e van
de verstemm1ng met de formules 3.8 tIm 3.11.

programma "vb9.m":

1=sqrt (-1)
Uz = 31.7-55-1
Ux = 31. 7+55-1
Uy = -110
Ut = 110-190-1
Us = 110+190-1
Ur = -220
Uh1=(11.ge-9)-(Ux-Ur)+(27.8e-9)-(Ux-Us)+(S2.Se-9)-(Ux-Ut)
Uh2=(9.4e-9)-(Uy-Ur)+(39.7e-9)-(Uy-Us)+(36.0e-9)-(Uy-Ut)
Uh3=(9.6e-9)-(Uz-Ur)+(44.ge-9)-(Uz-Us)+(21.Se-9)-(Uz-Ut)
Uo = [zeros(16S.1)];
v = [zeros(16S.1)];
for L =350: 515
n=L-349;
Uh4 = 1-314-(Uh1+Uh2+Uh3)-(. 314-L-0. 02+1-.314-L);
UoCn.1)=absCUh4/(-1-314-C.314-L-0.02+1-L-.314)-(3-1-8e-6-1-2S3e-9)));
vCn.1)=(sqrt(L-1e-3-C24e-6-2S3e-9))-314 A 2-sqrtC1/(L-1e-3-(24e-6-2S3e-9))))/314;
end

1nvoer : geen
u1tvoer : Uo=fCv)
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