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1. Inleiding.

1.1. Uitgegaan wordt van een centrale. waarin drie eenheden staan

opgesteld van 200 MW - 250 MVA (fig. 1.1).

centrale

fig. 1.1.

alg. net

verdeelstation

,

De energie wordt direkt geleverd aan de 150 kV rails. Deze

rails zijn door middel van 4 circuits verbonden met een groot

150 kV verdeelstation. Het 150 kV net is geblust.

Reaktantie van de verbindingslijnen bedraagt j. 3.5JL • De

weeratand is 0.6~ • deze wordt in de berekening verwaarloosd.

De machinetransformator heeft een geaard scherm tussen hoog

spannings- en laagspanningswikkelingen (fig. 1.2). Het plafond

van de bekrachtigingsspanning ligt 30% boven de vollastbe

krachtigingsspanning.

Het kortsluitvermogen in het verdeelstation bedraagt,inklusiet

het door de centrale geleverde kortsluitvermogen,9000 MVA reap.

4500 MVA.

•••/2.
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5,

2.f"0 MVR

10 hV

fig. 1.2.

Generatorgegevens:

250 MVA uitgangsvermogen

cos'f = 0,8

I'
X d = 15%
,

X d = 2OC,,6

basis 250 }'NA

Xd = 160% onverzadigd

= 120% verzadigd.

Koperverliezen: 1,2%.

Roterende energie van generator en turbine: 700.000 kWeec.

De bekrachtigingsstroom wordt opgewekt door machines.

Gegevens van de machinetransformator:

250 MVA ingangsvermogen

X = 14%, basis 250 MVA.

Koperverliezen 0,25%.

De spanning aan de machineklemmen bedraagt 15 kV en aan de .
centralerails bedraagt zij 150 kV, terwijl het eigenbedrij!snet

een spanning Van 10 kV heeft.

.../'}.
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De eigenbedrijtstranatormator heett een vermogen yea 25 MfA,

de Toeding geschiedt vanat de hoogspanningsklemmen Tan d.

machinetransformator.

In hoofdstuk 2 zal de beveiliging van de generator en de

machinetransformator worden opgezet.

De hoek tussen de rotorvector van de generator en de netvector

in het verdeelstation zal worden berekend, alsmede de hoek

tUBsen de rotorvector en de spanningsvector van het algemene

net, beide bij volle belasting (hoofdstuk 3).

In hoofdstuk 4 wordt globaal de maximale tijdsduur berekend,

die voor een dichtbij gelegen driefasige sluiting mag worden

toegelaten, zonder dat daarna asynchronisme optreedt.

1.2. De eenheid in vollastbedrijf.

Ret nominale vermogen van de generator is 250 MVA

cos'f gen = 0,8.

De spanning aan de generatorklemmen E bedraagt 15 kV.g

De nominale stroom I bedraagt:
n

I
n = 250

15 v'3'
= 9,62 kA

Afe;egeven blindvermogen: 250 sin l./ mar = 150 mar.
I gen.

Afgegeven werkzaam vermogen: 250 cos'f HW = 200 M Watt.gen

Blindstroom 5,77 kA

Wattstroom 7,70 kA.

Aan de laagspanningszijde van de machinetransformator wordt door

de generator geleverd 200 MW, 150 MYar.
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De lekveldenergie bedraagt 14% van 250 MVA = 35 MVar.

Wattverlies van de transformator is 0,25% van 250 MiA • 0,625 MI.

De transformator levert aan de hoogspanningszijde:

200 - 0,625 MW

150 - 35 MVar

d••• z. 230 MVA.

=
=

199,4 MW

115 MV'ar

De nominale spanning van de centralerail bedraagt 150 KV.
Riermede is de nominale stroom aan de boogspanningszijde van d.

machinetransformator bepaald.

230 086= 0,') kA.
150V3

cos If trf = 0,866.

De Wattcomponent van de stroom bedraagt

de blindcomponent

0,768 kA,

0,443 leA.

De overzetverhouding wordt gevonden uit het quotient van primaire

en secundaire stroom:

I 9,62n gen _
I -

n trf 0,886
= 10,9

Uitgedrukt in spanning: 15,0/163 kV, 250 ~NA.

Ret door het eigenbedrijf opgenomen vermogen in de vollasttoe

stand wordt op 6% gesteld (basis 250 MVA).

De arbeidsfaktor aan de hoogspanningszijde van de e.b. transtor

mator wordt gesteld op COBCf eb = 0,8.

.../,.
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Opgenomen 15 MVA, 12 MW, 9 MVar.

Per eenheid wordt het verschil van het uitgangsvermogen van d.

machinetransformator en het door het eigenbedrijf opgenomen ver

mogen aan de centralerail geleverd.

Dit vermogen bedraagt:

,
199,4 - 12 MW =

en 115 - 9 MVar =

d.w.z.

187,4 r-rw
106 MVar

215 !"iVA.

De vollaststroom door ~en eenheid aan de centraJerail geleverd

I '1 bedraagt:n ra~

In rail =
215 8- = 29 A.

150 {3'

De Wattcomponent van deze stroom is: I rail = 721 Awn

. de blindcomponent bedraagt: Ibn rail = 408 A.

cos 'frail = 0,871.

Door het eigenbedrijf wordt 15 MVA opgenomen aan de 150 KV zijde.

De vollaststroom van het eigenbedrijf I b bedraagt:v.e

15
= 57,7 A.

1506

De lekveldenergie van de eigenbedrijfstransformator is 10%, op

basis van het norninaal vermogen. De belasting in vollasttoestand

bedraagt slechts 3/5 van de nominale belasting.

Opgenomen wordt 0,1 • 3/5 • 25 }War = 1,5 MVar.

• ••/6.
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Aan de laagspanningszijde wordt afgegeven 12 MW

en 9 - 1,5 MVar = 7,5 MVar

= 14,2 MVA cos (D = 0,848
1 eb. sec

Aannemend dat de secundaire spanning van de eigenbedrijfstrane

formator onder vollastcondities 10 kV bedraagt, vindt men voor

de stroom:

I = 836 A.v.eb.sec

Overzetverhouding =
I v. e. b. sec
lb·v.e •• pr1.m

=~=57,7

spanningsoverzetverhouding: 150/10,4 kV.

De nominale stroom van de eigenbedrijfstransformator zal afwijken

van de bedrijfsstroom bij vollast.

Aan de hoogspanningszijde bedraagt ze:

lb·n.e .prl.m = 25 = 96,3 A.
150.f3

en aan de laagspanningszijde:

,

I =n.eb.sec
25

10,4 f3
= 1,39 kA.

•••/7.
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2. Generatorbeveiliging.

2.1. Inleiding.

Onder generatorbeveiliging zal in dit verelag worden veretaan d.

beveiliging van de generator, machinetraIlsformator en de eigen

bedrijfstransformator bij elektrische storingen.

Er kan onderscheid worden gemaakt tuseen interne en externe

atoringen. Storingen optredend in de eenheid of in de e.b. tran..

formator worden interne storingen genoemd. Externe storingen

treden buiten de eenheid op, due aan de centralerail of in het

net.

Een interne storing kan ernstige schade veroorzaken aan de gene

rator of de beide transformatoren. De beveiliging zal erop gericht

moeten zijn deze schade door onmiddellijk ingrijpen zo klein mege

lijk te houden.

Een tweede aspect van de beveiliging is de bescherming van de

eenheid tegen de gevolgen van een externe storing, zoals asym

metrische belasting of een korteluiting in het net. De beveiligiag

dient in dit geval in te grijpen voordat schade aan de eenheid kan

ontstaan.

Verder kan een beveiliging noodzakelijk zijn bij storingen die

niet direkt schadelijk zijn voor de machine, maar die de stabili

teit van het net in gevaar brengen. Hiermede wordt het uitscbakelen

van ongestoorde produktie-elementen vermeden.

Het ingrijpen van de beveiliging zal in vele gevallen het afscha

kelen van de eenheid tengevolge hebben. Dit betekent verlies aan

produktievermogen. In het algemeen wordt dit verlies door het

koppelnet weI opgevangen. Toch zal onnodig aanspreken van de be

veiliging, en daarmede het onnodig uitvallen van een machine tot

het uiterste beperkt rnoeten blijven. De gevoeligheid van de be

veiligingeelementen mag dus niet zo groot zijn dat het risico

ontstaat van aanspreken door bijkomende oorzaken.

•••/8.
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De afzonderlijke elementen van de beveiliging dienen selectl.t

te werken, zij mogen dus slechte bij '~n type storing aaa.~k.n.

Zij kunnen dan aan de situatie aangepaste uitechakelcommaado'.

geven waardoor men bewerkstelligt dat alleen de gestoorde produk~••

eenheden uit bedrijf worden genomen, terwijl de ongestoorde co~

ponenten kunnen blijven deelnemen aan energieproduktie of

-transport.

Zo kan bij een storing in de eenheid het e.b. gevoed blijven van

uit het net resp. bij een storing in het net vanuit de machine.

Bij sommige storingen is pas na enige tijd beschaqiging te ver

wachten; selektieve beveiligingselementen kunnen in dat geval een

vertraagd uitschakelbevel geven.

Aan de bedrijfszekerheid van de beveiligingeeyetemen worden hoge

eisen geeteld. Normaal bedrijf betekent stiletand voor de bevei

ligende relaie. Treedt, na een lange periode van ongestoord bedrijt

een storing op dan moeten de relaie snel en trefzeker kunnen rea

geren. Uit dien hoofde is een regelmatige controle op de juiste

werking noodzakelijk. Bovendien worden - indien mogelijk - reBerve

beveiligingen geprojecteerd.

2.2. Storingsmogelijkheden.

De beveiliging zal moeten aanspreken ~ de vol[ende storingen.

2.2.1. statoraardsluiting in de generator.

Elektrisch contact tussen een punt van een fasewikkeling en aarde.

2.2.2. Wikkelingssluiting in de stator.

Elektrisch contact tussen de wikkelingen van verschillende fasen,

zonder dat contact met de aarde tot stand wordt gebracht.

2.2.3. Nindingssluiting in de stator.

Sluiting tussen de windingen van ~en fase, eveneens zonder optrede.

van aardsluiting.
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2.2.4. Sluiting in de machinetransformator.

Aardsluiting, wikkeIingssIuiting en windingssluiting wordeD

d~or dezelfde relais bewaakt.

2.2.5. Sluiting in de eigenbedrijfstransformator.

Ook hier worden aIle drie typen sluiting door dezelfde reIai..

comb inaties bewaakt.

2.2.6. Terugwatt.

De generator neemt vermogen op vanuit het net.

2.2.7. Asymmetrische belasting.

2.2.8. Sluiting op de centralerails.

2.2.9. Wegvallen van de bekrachtiging.

2.2.1~ Aardsluiting in het bekrachtigingscircuit.

2.2.11. Windingssluiting in het bekrachti.gingscircuit.

2.3. Uitachake~procedures.

2.3.1. Om een storing af te schakelen staan ona de vermogens

schakelaars S1 en S2 t~n dienste (fig. 1.2). Treedt een kort

sluiting op in de eenheid dan verdwijnt deze nog niet door het

afschakelen V8n de eenheid van het net, maar ook de machine

spanning moet worden weggenomen. Dit geschiedt door ontmagneti

satie van het rotorcircuit. Om de er.ergie van het rotorveld te

vernietigen kan het rotorcircuit via een weerstand gesloten worden.

Het veld bereikt langzamerhand de remanente waarde (fig. 2.3.1-38).

Snellere methoden om de magnetische energie te vernietigen worden

gevormd door:

1) Het toepassen van een apanningsafhankelijke weerstand.

2) Het geven van negatieve bekrachtiging aan de opwekmachine.

De rotorwikkeling wordt hierbij na een vastgestelde tijd kort

gesloten en de bekrachtigingsmachines afgeschakeld.

3) Oscillerende ontlading van het magnetisch circuit. De hulpop-

•••/10.
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wekker (eventueel de opwekker) bestaat uit een gelijk.tro~

machine met paraIIeIbekrachtiging (fig. 2.3.1-1).

fig. 2.3.1-1.

Door het inschakelen van de weerstand R keert de veldstroom van

teken om (fig. 2.3.1-2), dUB ook de spanning van de rotor zal

van polariteit veranderen.

+

fig. 2.3.1-2.

Hierdoor wordt de stroom I b door de rotorspanning tegengewerkt,

de stroom wordt zelfs negatief, zodat If wederom van teken omke.rt.

Er resulteert een gedempte slingering rond de eindwaarde I b = o.
De eerste nuldoorgang kan vrij snel bereikt worden (fig. 2.3.1-3b) •

•••/11.
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fig. 2.3.1-3.

Tegelijk met het inschakelen van de ontmagnetisatie-inrichting

zal de automatische spanningsregeling ui.tgeschakeld moeten

worden.

2.3.2. Een storing in de generator of de machinetransformator

ma~~t het openen van schakelaar S1 (fig. 2.3.2-1) noodzakelijk.

De generator levert geen energie meer aan het net of het eigen

bedrijf. De toegevoerde mechanische energie wordt geheel opge

nomen in de vorm van roterende energie van de turbogenerator.

~eeds na korte tijd zouden de rotoren van turbine en generator

een ontoelaatbaar hoge snelheid aannemen.

Om dit te vermijden wordt tegelijk met het uitschakelcommando

aan de schakelaar S1 een commando aan het snelsluitventiel van

de turbine gegeven (fig. 2.3.2-1).

ketel ventiel

uit

turbine schakelaar 81

uit

fig. 2.3.2-1.

Nadat het snelsluitventiel gesloten is expandeert de stoom ia

de turbine nog tot in de condensor. Dit veroorzaakt, ook aa

het sluiten van het snelsluitventiel nog enige toerenverhoginc.,
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Indien de aard van de storing een kleine tijdevertraging tuaaen

het ontstaan en het uitschakelen toelaat is het veiliger de

schakelaar S1 te openen op een commando van het snelsluitventiel

(fig. 2.3.2-2). Bij deze wijze van uitschakelen wordt het risico

vermeden dat de schakelaar opent terwijl het snelsluitventiel

weigert.

ketel --- ventiel ---- turbine f-- generator r-- schakelaar 8 1

t
uit beveiliging

I uit

I

fig. 2.3.2-2.

De veiligste, hoewel ook de traagste uitschakelmethode i8 te

wachten tot alle stroom door de turbine is geexpandeerd. De turbine

levert dan geen aandrijvend vermogen rneer, de generator onttrekt

energie aan het net, ter compensatie van o.a. wrijvingsverliezen.

Zen terugwattrelais signaleert de aandrijvende werking van de

generator en geeft een uitschakelbevel aan de schakelaar door

(fig. 2.3.2-3).

6chakelaar S1ventiel

uit

turbine

fig. 2.3.2-3.

terugwatt uit

Bij deze wijze van uitschakelen wordt het gevaar van overtoeren

geheel bezworen.

_**/1~*
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2.3.3. Onder alle omstandigheden dient vermogen Toor het eigea
bedrijt beschikbaar te zijn. Bij een storing in de eenheid wordt

schakelaar 51 (fig. 1.2) geopend, zodat het net het eigea-

bedrijf blijft voeden. Bij een storing in het net schakelt 52 uit.

de eenheid voedt dan het eigenbedrijf.

Treedt een sluiting in de eigenbedrijfstransformator op daD echa

kelen 31 en 32 beide uit waardoor de eigenbedrijfsvoeding wordt

onderbroken. Bovendien krijgt dan ook schakelaar S3 een "uit" beTel.

De eigenbedrijfsvoeding dient in dat geval zo snel mogelijk t.

worden overgeschakeld op een reservevoeding (pingpongen).

2.3.4. De toepassing Van twee ,vermogensschakelaars opent de moge

lijkheid de ene schakelaar te gebruiken als reserve voor de andere.

VoIgt na het aanspreken van een beveiligingselement een uitschakel

commando, hetzij aan schakelaar S1' hetzij aan S2' dan wordt dit

conmando ook naar een vertraagd hulprelais geleid. Verdwijnt na

het uitschakelcommando de storing dan valt het relais af, blijft

na het commando de storing aanwezig dan kan dit wijzen op een fout

in de betreffende schakelaar.

Nadat het relais zijn vertragingstijd heeft doorlopen wordt een

uitschakelbevel gegeven aan de beide vermogensschakelaars, de

eigenbedrijfsschakelaar S, het snelsluitventiel en de ontmagneti

satie. Sommige storingen worden niet opgeheven voordat de rotor

geheel ontmagnetiseerd is, zodat de vertragingstijd grater zal

moeten zijn dan de tijd, nodig om de bekrachtiging tot nul terug

te brengen. Bovendien moet de uitschakelprocedure via snelsluit

ventiel-terugwattrelais binnen deze vertragingstijd doorlopen

kunnen worden.

De winimale vertragingstijd wordt om deze redenen op 4 sekonden

gesteld.

2.4. Karakteristieken van verschillende storingen. Beveiliging bij

deze storingen.

2.4.1. Statoraardsluiting.

• ••/1-'.'
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rig. 2.4.1-1.

Statorstoringen z1Jn meestal statoraardslu1tingen. De wikkelingen

liggen immers voor een groot gedeelte ingebed in het geaarde

statorijzer. Bij het ontstaan van statoraardsluiting behoeft slechta

~~nmaal de wikkelings1solatie te worden doorbroken, terwijl b1j

wikkelings- en windingssluiting een dubbele isolatiebarriere moet

worden overwonnen. Bovendien zal niet gemakkelijk een wikkelinge-

of windingssluiting ontstaan zonder dat daarbij tevens contact

met het statorijzer optreedt. De aardsluitingsbeveiliging vormt

dus een zekere reserve voor deze storingen.

De machine is niet geaard en galvanisch gescheiden van het net.

Bij een sluiting naar aarde zal het kortsluitpunt de nulpotent1aal

krijgen. Het sterpunt neemt de oorspronkelijke potentiaal van het

kortsluitpunt aan, echter met omgekeerd teken (fie. 2.4.1-2).

T s s'

fig. 2.4.1-2.
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De eluiting treedt bijvoorbeeld op op een punt met relatieTe

afstand q tot het sterpunt (0 < q < 1) in de R fase. Ret eter

punt krijgt de spanning -q UR , waarbij UR de fasespanning Tall

de machine voorstelt. De aardcapaciteit per fase is C t Toora
de tot ale aardstroom I wordt gevonden

a

I = - q Uc, • j I;J Ca n a

De totale capaciteit van ~'n fase naar aarde ligt in de orde

van grootte van 1/uF. De maximale aardstroom, die ontstaat bij

een sluiting aan de generatorklemmen bedraagt 8,2 A, terwijl

de stroom lineair verloopt met de afstand tot het sterpunt.

De aardsluitstroom kan een te grote verwarming van het stator

ijzer veroorzaken zodat gevaar voor ijzerbrand ontstaat. Bescha

diging van het statorijzer moet in elk ~:eval vermeden worden oa.

dat dit omvangrijke reparaties vergt.

De in de literatuur opgegeven waarden van de maximaal toelaat

bare aardsluitstroom varieren van 5 - 20 A. Stijgt de aardsluit

stroom boven deze waarde dan dient de generatorspanning zo anel

mogelijk naar nul gebracht te worden d.w.z. de generator wordt

van het net afgeschakeld en de ontmagnetisatie treedt in werking.

Blijft de aardsluitstroom beneden de genoemde waarde, dan wordt

soms volstaan met een signalering van de storing. In dit geval

wordt de machine dan naar nullast geregeld en daarna uit bedrijf

genomen.

Teneinde verzekerd te zijn van een ruime veiligheidsmarge is in

dit ontwerp de grenswaarde van de aardsluitstroom op ca.1A ge

steld. Dit betekent dat 90% van de wikkeling,gemeten vanuit de

generatorkleu~en beveiligd is ffiet een element dat een direkte

uitschakeling en ontmagnetiserinE commandeert.

Treedt een aardsluiting op in de laatste 15% van de wikkeling.

dan kan met een signalering worden volstaan. De kans op het
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ontstaan van een aardsl~ting in dit gebied is niet zo groot,

omdat de wikkelingen over de gehele lengte een gelijk iaoIat1.

niveau bezitten, terwijl de geleiders slechts een fraktie VaD

de fasespanning voeren.

Aardsluiting in de eerste 90% van de wikkeling kan worden gede

tecteerd met behulp van de homopolaire component die het span

ningssysteem in di t geval t.o. v. aarde heeft. De detectie vindt

plaats hetzij met behulp van een spanningsmeting in het sterpunt,

hetzij met een meting van de som van de fasespanningen aan'de

generatorklemmen. Het beveiligende relais dient aan te spreken

op een spanning # 0,1 Uf •

Door het homopolaire karakter van de derde harmonische in de

spanning zal ook in normaal bedrijf de machine een sterpunts

verschuiving vertonen met een frequentie van 150 Hz. Opdat de

beveiliging bij deze spanning niet zal aanspreken wordt een

ferrarisrelais toegepast, waarbij een spoel wordt aangesloten

op de sterpuntsspanning, de andere op een gekoppelde spanning.

De gekoppelde spanning is het verschil tussen twee fasespanningen,

homopolaire spanningscomponenten t.o.v. aarde zullen hierin niet

aanwezig zijn.

Het ferrarisrelais krijgt alleen een resulterend koppel indien

de frequenties in de beide spoelen gelijk zijn, zodat het uit

sluitend' sterpuntsverschuivingen met een frequentie van 50 Hz

zal detecteren. Homopolaire sterpuntsverschuiving met een fre

quentie van 50 Hz kan, bij toepassing van een machinetransfor

mator zonder geaard scherm, vanuit het net worden geinduceerd

door de tussenwikkelingscapaciteit Ctr (fig. 2.4.1-3). De

spanningsdeling Ctr - C
a

veroorzaakt een 50 Hz spanning op het

eterpunt bij een eenfasige sluiting in het net,waarop de generator

aardsluitbeveiliging niet mag aanspreken. Bij toepassing van een

machinetransformator met een geaard scherm vervalt Ctr , zodat

geen moeilijkheden te verwachten zijn.
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fig. 2.4.1-3.

Om de nodige reserve in de beveiliging te waarborgen worden

drie wattmetrische relais opgesteld. Een spanningsspoel van

elk relais wordt aangesloten op de secundaire klemmen van

een spanningstransformator in het sterpunt. De tweede span

ningsspoel wordt aangesloten op de gekoppelde spanning

(fig. 2.4.1-4).

Dit systeem is nog wel afhankelijk Van het goed funktioneren

van een enkele transformator in het sterpunt. Als extra reserYe

wordt nog een vierde ferrarisrelais op een aparte spannings

transformator aangesloten (fig. 2.4.1-4). Dit kan zonder veel

kosten geschieden, daar een dergelijke transformator toch

nodig zal blijken te zijn voor de aardsluitbeveiliging van d.

laatste 15~ van de wikkeling.

• ••/18.
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1. spanningstransformator 8,66 kV / 100 V klasse 1.

2. weerstand, nominale belasting voor 1.

3. wattmetrisch relais Un1 = Un2 = 100 V spreekt aan bij

p ~ 10;'0 Pn •

4. spanningstransformator 15 kV / 100 V yyo kl. 1.

5. spanningstransformator 15 kV / 100 V yyo kl. 1.

6. spanningstransformator 15 kV / 57,7 V , open driehoek klasa. 1.

fig. 2.4.1-4.



- 19 -

De gevoeligheid van de hierboven beschreven detectiemethod.

is groot, doch kan niet willekeurig worden opgevoerd. Een

sluiting in het sterpunt wordt in elk geval niet gesignaleerd.

De meting van een kortsluiting in de omgeving van het sterpunt

berust op de verandering in de spanningsverdeling van de homo

polaire derde harmonische component van de spanning tijdens

een aardsluiting. In ongestoord bedrijf stelt de derde harmo

nische spanning zich zodanig in dat de som van de aardstroom

nul wordt .•~fhankelijk Van de verhouding Van de aardcapaciteiten

van generator wikkeling, machine rail en primaire wikkeling van de

machinetransformator stelt zich op een bepaald punt Van het

circuit een nulpotentiaal in.

Bij het ontstaan van een aardsluiting verschuift dit nulpunt

naar het kortsluitpunt. Dit levert een spanningsverandering in

het gehele circuit op, die des te groter is naarmate het kort

sluitpunt verder van het oorspronkelijke nulpunt verwijderd ligt •.
De verandering is maximaal bij een sluiting in het sterpunt.

Meting van de homopolaire component van de 150 Hz spanning aan

de generatorklemmen levert dus een indikatie bij het ontstaan

van een aardsluiting in de buurt van het sterpunt.

Bij het overschrijden van een bepaald spanningsniveau spreekt

een maximaalspanningsrelais aan.

De amplitude van de derde harrnonische neemt in ongestoord be

drijf toe met de belastingsstroom. Om onnodig aanspreken te

vermijden zal het noodzakelijk zijn dat de stroom de drempel

waarde van het maximaalspanningsrelais bernvloedt.

• • •/2.0~'
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1. spanningstransformator 15 kV / 57.7 V open dri&hoek. kla88e ,.

2. banddoorlaatfilter 150 Hz.

3. maximaalspanningsrelais met stroomgestuurd houdcircuit

U = 5 V I = 5 A.n n
4. stroomtransformator 5000/5 A klasse 2. 9 kV isolatie.

fig. 2.4.1-5.

2.4.2. Wikkelingssluiting in de stator.

Tijdens het optreden van deze storing wordt niet meer voldaan

aan de voorwaarde dat het verschil Van de in- en uitgaande stroom

v"I.n elke wikkeling nul is. De storing kan gedetecteerd worden met

behulp van een differentiaalbeveiliging. Deze beveiliging spreekt

aan indien het verschil Van in- en uitgaande stroom groter is dan

20% van het gemiddelde.

.. ••/21 ..
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(fig. 2.4.2-1)

•

Teneinde een zekere veiligheid in acht te nemen worden de

transformatoren zodanig gedimensioneerd dat bij de maximaal

optredende kortsluitstroom de onnauwkeurigheid ten hoogste

10% bedrae.gt.

In ?.6.1 wordt voor de driefasige stootkortsluitstroom een

waarde van 7.3 I gevonden. Dit is de maximale stroomsterkte
n

door de generator. Indien de transformatoren een overatroom-

getal n = 15 hebben zal bij deze stroomsterkte de fout per

transformator kleiner dan 5;'~ blijven.

Opmerking. Een overstroomgetal n betekent dat de at

wijking van de st~oomtransformatorbij n-voudige overstroom

kleiner dan 1010 zal zijn. In deze, en volbende berekeningen

is een lineair verloop aangenomen van de procentuele fout ala

funk~ie van de stroomsterkte. In feite neemt de fout sneller

dan lineair toe, zodat, voor stroomsterkten lager dan die

gegeven door het overstroomgetal de fout kleiner zal zijn dan

hier aangegeven. In het algemeen zal men dUB met stroomtrans

formatoren met een lager overstroomgetal ook aan de gestelde

eisen kunnen voldoen (zie fig. 2.4.3-2).

De generator is uitgevoerd met twee wikkelingen per faee. Zij

voeren elk de helft van de nominale stroom d.i. 4,81 kA. De

nominale stroomsterkte van het relais bedraagt 5 A. De over

zetverhouding van de stroomtransformatoren zal dus 5000/5 A

moe ten bedragen.

De reserve op deze beveilicing (langsdifferentiaal beveil1giBg

generator) wordt gevormd door de aardsluitbeveiliging (2.4.1)

en de dwarsdifferentiaalbeveiliging (zie 2.4.3).

Aanspreken leidt tot direkte uitschakelcommando's aan de scha

kelaar S1 (fig. 1.2), de ontmagnetisatie en het snelsluitv~ntiel•

•• •/2.2.
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1. stroomtransformator 5000/5 A. kl.2. n = 15 9 kV isolatie.

2. stroomtransformator 5000/5 A. k1.2. n ::; 15 15 kV isolatie.

3. differentiaalrelais, instelling 2050, I = 5 A.n

11 = 1
2

= 4,81 A bij nominale belasting van de generator.

fig. 2.4.2-1.

2~4.3. Windingssluiting in de stator van de machine.

In het geval Van windingssluiting vormt zich in de statorwindin!

een kortgesloten keten die de opbouw van een veld in de richting

loodrecht op het vlak van de kortgesloten windingen verhindert.

Door de magnetische koppeling zal een windingssluiting ook terug

werken op de spanningen van de beide gezonde fasen (fig. 2.4.'-1).
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fig. 2.4.3-1.
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De beide parallelle wikkelingen Van de gestoorde fase krijgen

een verschillende spanning geinduceerd. Het verschil wordt

gevormd door de sluiting in de ene wikkeling. Het verschil

tU6sen de twee stromen dat hierdoor ontstaat kan een differen

tiaalbeveiliging (dwarsdifferentiaalbeveiliging) doen aanspreken.

Dit verschil zal klein zijn indien slechta een klein aantal

windingen in de sluiting is betrokken. De windingssluiting is

dus een moeilijk te detecteren storing.

De dwarsdifferentiaalbeveiliging dient nauwkeurig ingeateld te

zijn teneinde kortsluiting tussen een zo klein mogelijk aantal

windingen nog te kunnen detecteren. De aanspreekcurve van d.

differentiaalbeveiliging zal zo nauwkeurig mogelijk in overeen

stemming moeten worden met het verloop van de onnauwkeurigheid

van de stroomtransformatoren, met inachtneming van de veilig

heidsfaktor.

De gevoeligheid in de buurt van de nominaalstroom kan groot

gekozen worden b.v. 5%.

Dit vraagt stroomtransformatoren met een fout van ten hoogste

1,25% bij nominale stroom.

• •• /24.'
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Voor stromen tot 3,5 In kan de aanspreekgevoeligheid verlaag4

worden tot 10%.

De gezamenIijke fout van de beide stroomtransformatoren mag in

dit gebied de 5% niet overschijden, per transformator kan een

onnauwkeurigheid worden toegelaten van 2,5%. De fout bij een

overstroomgetal n = 15 bedraagt bij een stroom I = 3,5 In

ten hoogste W 10% = 2,4% ; dit voldoet aan de eisen.

De maximaal doorgaande kortsluitstroom bedraagt 7,3 I bij een
n

sluiting op de klemmen van de rnachinetransformator.

In het gebied Van 3,5 I tot 7,3 I kan de aanspreekverhouding
n n

op 20;;~ worden ingesteld. Dit betekent een maximale onnauwkeurig-

heid van 5~'; per stroomtransformator.

~anneer n = 15 wordt bij I = 7,3 I de fout maximaal
n

zodat ook hier een overstroomgetal van 15 voldoende bIijkt te

zijn.

De werkeIijke situatie ligt nOb aanmerkelijk gunstiger, zie de

opmerking op bIz. 21 en fig. 2.4.3-2.

t. % 10

laJ

10

- -1-----'"'- - -- - --
(t.) - --- --

o r.. 3.f I ..

(a) aanspreekcurve differentiaalrelais.

(b) aang,nomen foutcurve stroomtransformatoren.

(c) werkelijke foutcurve stroomtransforn~toren.
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Een reservebeveiliging is niet geprojecteerd. Bij weigering yan
de windingssIuitingsbeveiIiging zal de storing zich moeten uit.

breiden totdat een aardsluiting of een wikkelingssluiting ont

staat en een der desbetreffende beveiligingen aanspreekt.

De dwarsdifferentiaaIbeveiIiging geeft parallelle commando's

aan de schakelaar S1 (fig. 1.2). de ontmagnetisatie en het en.l

sluitventiel.

1.

1. stroomtransformator 5000/5 A klasse 1 n = 15 9 KV isolatie.

2. differentiaalrelais I = 5A. instelling 10% en 20%. drempel
n

waarde 5%.

/
d'".

• •• Q'J'fi,
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2.4.4. Sluiting in de machinetransformator.

Sluiting in de eigenbedrijfstransformator.

De snelste en gevoeligste beveiliging vormt het Buchholzrelaia.

Dit relais reageert op de oliebewegingen en op de gasbellen die

bij een storing in de transformator ontstaan. Kleine hoeveelheden

gas leiden tot een signalerin~, heftige oliebewegingen en de

langs het relais passerende grote gasbellen, die bij een kort

sluiting ontstaan, leiden tot afschakelen Van de betreffende

transformator.

Het Buchholzrelais beveiligt aIleen de wikkelingen van de trans

formator en niet een overslag aan een der doorvoeringen.

Als reserve wordt een differentiaalbeveiliging geprojecteerd,

die bovendien aanspreekt bij overslag op de transformatorklemmen.

De gevoeligheid wordt meestal ingesteld tussen 6 en 10%. Bij ge

voeliger instellingen ont staat het gevaa.r dat de beveiliging aan

spreekt op de magnetisatiestroom, indien de netspanning door 0.
st8ndigheden abnormaal hoog zou zijn.

De maximaal doorgaande kortsluitstroom bedraagt voor de machi~

tr~nsformator globaal 5,3 maal de nominale stroom (zie 2.6.2.),

voor de eigenbedrijfstransformator bedraagt ze tienmaal de

nominale stroom (zie 2.6.4).

Bij een aanspreekwaarde van 10% wordt 5;)0 fout in de stroomtrans

formatoren toegeluten.

De stroomtran6for~atoren 5000/20 A hebben een overstroomgetal

n = 30 zodat bij 5,3 voudice overstroom een maximale fout van

1.M% optreedt. De tussenstroomtransformator 2x20/5A heeft de

nauwkeurigheidsklasse 0,5. Het overstroomgetal is groot, zodat

de fout ongeveer n.5~ blijft.

Aan de hoogspanningszijde z~Jn stroomtransformatoren 1000/5 A

geprojecteerd, alamede een tussentransfor~ator5/5,43 A • De

hoofdstroomtransformatoren hebben een overstroomgetal n = 30.
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De tUBsentransformator heett de nauwkeurigheidsklasse 0_5,

het overstroomgetal is groot.

De totale fout in het secundaire en tertiaire circuit blij!t

kleiner dan ongeveer 4,6% (fig. 2.4.4-1).

De differentiaalueveiliging van de eit-,cnbedrijfstransformator

vraagt drie stroomtransformatoren; aao de hoogspanningszijde

een transformator 100/5 A n = 50. Deze veroorzaakt een fout

Van maximaal ao bij 10-voudi6 e overstroom. Aan de laagspan

ningszijde is een transformator 1500/5 A geprojecteerd, het

overstroomgetal n = 40. De fout bij 10-voudige overstroom

bedraagt 2, 5~;'. De tussenstroomtransformator is 5/4,55 A, klas8e

0,5; het overstroomgetal is groot zodat bij maximaal doorgaande

kort slui tstroom de tout ongeveer 0,5% blijft.

De totale fout in het meetcircuit blijft dua beneden de 5%

( fig. 2. 4. 4- 2 ) •

De beveiliging van de eigenbedrijfstra~sformatoris gedimensio

neerd op de nominale stroom, de bedrijfsstroom is lager (zie

hoofdstuk 1.2).

De beveiliging van de eigenbedrijfatransformator geeft parallell.

commando's aan de schakelaars 51' 52 (fig. 1.2), het snelstuit

ventiel en de eigenbedrijtsschakelaar 53. In de commando's wordt

een vertragingstij d van 0,1 sekonde toeg:epast, om fout schakelingen

door eventuele inschakelstromen te vermijden.

De beveiliging van de machinetransforn.ator geeft parallelle COII

mando's aan de schakelaar 51' de ontmacnetisatie en het sne1

sluitventiel.

•.. /28 ..
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fig. 2.4.4-1.

1• stroomtransformator 5000/20 A. klasse 1 n = 30 1;' kV isolatie.

2. stroomtransformator 1000/5 A. klasse 1 n - 30 1:;0 kV isolatie.

3. tussentransformator 5/5,43 A. yd 7 klasse 0,5.
4. tussentransformator 2x20/5 A, klasse 0,5 dd o.
5. differentiaalrelais, instelwaarde 10%, drempelwaarde 10% I = , 4.

D

11 = 4,81 kA.

1
2

:= 0,886 kA.

i 1
I = 19,2 A..

i
2

I := 4,43 r\,

i 1 := i' 2
:= 4,81 , nominale stroomsterkten.ii,

-.'.
fig. 2.4.4-2. •.•lzt~
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1. stroomtransformator 100/5 A. klasse 1 n = 50

2. stroomtransformator 1500/5A. klasse 2 n = 40

3. tussentransformator 5/4-,55A. yd 7 klasse 0,5.

4-. differentiaalrelais, instelwaarde 10%, drempelwaarde 10%,

I = 5A, vertragingstijd 0,1".n

.,.
= 57,7 A."'1

12 = 786 A.

1
1
,

= 2,89 A.

i 1 = i 2 = 2,63 A. bedrijfsstromen.

Met betrekking tot de dimensionering van de stroomtransformatoren

geldt ook hier de opmerking van blz.21.

Van een reservedifferentiaalbeveiliging in de vorm van een drie

punts-beveiliging van de generator, machinetransformator en eigen

bedrijfstransformator wordt afgezien. Ook wanneer de primaire dif

ferentiaalbeveiliging juist funktioneert blijft een verschilstroom

aanwezig zolang de machinespanning niet tot nul is teruggebracht.

De noodzakelijke vertragingstijd van een reservebeveiliging wordt

daardoor zo groot dat een differentiaalbeveiliging geen zin meer

heeft.

2.4.5. Terugwatt.

Een beveiliging bij motorbedrijf van de machine is noodzakelijk

ter vermijding van beschadiging van de turbine. Terugwatt kan

wijzen op een afgesloten stoorntoevoer. In normaal bedrijf worden

de lagedruk schoepen door de stoorn gekoeld. Wordt de stoomtoevoer

afgesneden terwijl de machine op nominaal toerental blijft draaien,

dan bestaat gevaar voor beschadiging van de schoepen.

Om onnodige uitschakeling bij synchroniseren of tengevolge van

energieslingeringen te voorkomen wordt een vertragingstijd van

10 sekonden aangehouden. Deze vertragingstijd is niet toelaatbaar

voor het geval dat een turbinebeveiliging aangesproken heert, of

indien reeds bekend is dat het snelsluitventiel gesloten is b.v.

bij de uitschakelprocedure via het srtelaluitventiel-terugwattrelai••

zie 2.3.2.
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In deze gevallen wordt geen vertragingstijd toegepast. Om ia
de genoemde gevallen een onvertraagd uitschakelcommando t. v.r~

I

krijgen, is het relais van een tweede uitschakelcontact voor-

zien.

Het instelpunt ligt beneden de totale verliezen van generator

en turbine bij nominaal toerental. Deze verliezen liggen in d.

orde van 1%, zodat we het terugwattrelais op 0,75% P kunnenn
instellen. Een meetfout van 10% wordt toegelaten. Indien de

spanningstransformator 1~ fout meet kan ruen in de meting van

de stroomtransformator 9% onnauwkeurigheid toelaten bij 0,0075 In"

Het terugwattrelais meet volgens het ferrarisprincipe

-
( \

\

\ 1
J

2-

il I I
IIIII

J
3

I I

fig. 2.4.5-1.

1. spanningstransformator 1;kV/100 V klasse 1 yyo

2. stroomtransforrr.ator 5000/5 A klasse 2 n = 5 9 kV isolatie.

3. terugwattreiais

U = 100 Vn

f< - 0, 755~ Pn
I = 5A.n

••• /31.
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2.4.6. Asymmetrische belasting.

De oorzaak van de asymmetrische belasting moet bijna altijd

buiten de eenheid worden gezocht. Storingen binnen de eenheid

die asymmetrische stromen veroorzaken worden door andere

beveiligingselementen afgeschakeld.

De belasting zelf, bijvoorbeeld grote eenfasige ovens, kan

enerzijds de oorzaak zijn van de asymmetrie, anderzijds kan de

storing veroorzaakt worden door een asymmetrische sluiting in

het net.

Asymmetrische belasting veroorzaakt een inverse stroomcomponent,

waardoor in de generator een invers draaiveld ontstaat. Dit

inverse veld induceert wisselstromen met de dubbele netfrequentie

in de rotorhuid, de demperkooi en de bekrachtieingswikkeling.

Deze stromen veroorzaken na enige tijd een ongewenste verhitting

van de rotor.

In het algemeen kan een turbogenerator een inverse stroomcompo

nent van 5 a 9% van de nominale stroom continu voeren. Volgens

de ASA voorschriften dient een generator een inverse component

van 15% ruim 2 uur te kunnen verdragen zonder dat een overmatige

verhitting van de rotor optreedt. Bij een inverse component van

100% is de toelaatbare temperatuurverhoging bereikt na 30 sekonden.

De beveiliging bij asymmetrische belasting zal bij 0-6% inverse

stroom niet behoeven aan te spreken. Tussen 6 en 15% inver~

stroom kan worden volstaan met een signaal, boven 15% zal een

uitschakelbevel worden gegeven. De vertragingstijd Van dit uit

schakelbevel bedraagt 6 sekonden. De machine wordt bij blijvende

grote asymmetrie dan nog tijdig van het net afgeschakeld, terwijl

bij een asymmetrie die het gevolg is van een storing in het net,

de netbeveiliging voldoende gelegenheid krijgt om in te grijpea,

zodat de machine dan in bedrijf zal blijven.

De uitschakeling vindt plaats via het snelsluitventiel-terugwattrelai.

Voor het schema zie fig. 2.5-1.

• •• /32.
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2.4.7. Sluiting op de centralerail.

Hoewel de kortsluiting op de centrale rail niet meer behoort tot

de storingen in de eenheid, zijn de gevolgen voor de eenheid zo

belangrijk, dat een beveiliging zal moeten worden aangebracht.

Allereerst zal de generator beschermd ~oeten worden tegen de

grote stroomsterkte die tijden zo'n storing optreedt. Verder,

kan bij plotseling verdwijnen van de storing asynchronisme op

treden tussen het net en de generator. In hoofdstuk 4 wordt

hierop nader ingegaan.

Als beveiliging wordt een distantierelais toegepast (fig. 2.4.7-1).

Deze vormt de laatste schakel in de netbeveiliging, doch is

slechts zeer ten dele bruikbaar als reserve op de distantie

relais aa~ de lijnzijde.

Het relais spreekt aan op een gerneten impedantie kleiner dan 80%
Van de impedantie van de 4 lijnen parallel. Dit betekent dat

bij kortsluiting op de rail van het verderop gelegen verdeelstation

het relais niet aanspreekt. Bij een kortsluiting op een van de

lijnen zal alleen aanspreken volgen wanneer de storing dicht bij

de centralerail ligt. De impedantie per lijn is immers 14..J'l-,

bovendien wordt nog via andere wegen kortsluitvermogen naar het

kortsluitpunt gel~verd. De distantiebeveiliging aan de generator

zijde is dus beperkt tot de centralerail en een klein gedeelte

van de lijnen in de nabijheid. Teneinde een storing op de lijnen

selektie£ te doen afschakelen door de beveiliging aan de lijn

zijde is het noodzakelijk om het relais aan de generatorzijde

een vertragingstijd van 0,6 sekonden te geven.

Een reserve op de netbeveiliging door een impedantiemeting na

de eerste vertragingstijd kan niet effektief tot stand worden

gebracht.

Als meettransformatoren worden gebruikt een spanningstransformator

150kV/173V klasse 1 en een stroomtranaformator 1000/5A.

Tijdens een sluiting op de centralerail wordt een meetfout van

10% in de impedantie toegelaten d.w.z. de onnauwkeurigheid van

de stroomtrans£ormator mag bij de maximaal doorgaande kortsluit-



at room I ~ 4000A

getal Van 5.
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8% bedragen. Dit leidt tot een overstJOOom-

De primair te meten impedantie bedro.agt 0,8 • 3,5 J\.. = 2,8J\.,

de secundaire impedantie bedraagt:

u 173 1000 U
prim~ = =T

1~0.OOO ~ I..I..
~ primsec

= 0,231 . 2,8.J1- = O,647..n..

De distantiebeveiliging aan de generatorzijde geett een uit

sChakelcommando aan de schakelaar S?...

J>, ....

PLy"

cent r<•. le

fig. 2.4.7-1.

verdeelstat.
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I

centralerdl

3

e.b.

fig. 2.4.7-2.

1. stroomtransformator 1000/SA klasse 2

2. spanningstransformator 150kV/173V yyo

3. distantierelais z< 0,647 t = c,6"

2.4.8. Maximaalbeveiliging.

n = 5 150 kV 1so1ati••

klasse 1.

Als laatste reservebeveiliging wordt de maximaalbeveiliging toe

gepast. Deze geeft een uitschakelcommando indien de generator

stroom de drempelwaarde 1,5 I overscnrijdt.
n

De beveiliging is niet selektief zodat ze pas in werking zal

mogen treden wanneer kan worden aangenomen dut alle selektief

werkende beveiligingselementen hebben gefaald. De vertragingstijd

wordt mede bepaald door de beveiliging van het verdeelstation. De

maximaalrelais zullen ook aanspreken op een achter het verdeel

station gelegen storing (zie 2.6.5), zodat ze pas kunnen ingrijpen

nadat de maximale vertragingstijd van de beveiliging van het ver

deelstation en de lijnbeveiliging van de van de centrale afgaande

lijnen is doorlopen.
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Deze tijd wordt op 5 sek.· gesteld, de vertragingstijd van de

maximaalrelais is 5.5 sek.

Uit 2.6.6. blijkt dat de stroomsterkte bij plafondbekrachtigiag

en 150 kV railspanning 1,5 I bedraagt. Deze toestand wordt nog
n

juist aanvaardbaar geacht, boven deze stroomsterkte dient het

maximaalrelais aan te spreken. Voar een relais met nominale stroo..

st erkte van 5 A betekent dit een instelpunt van 1,44 I 1 aangezienn
in nominaal bedrijf de secundaire stroom 4,81 A bedraagt.

De beveiliging geeft primair een uitschakelcommando aan het suel

sluitventiel. Zodra het snelsluitventiel gesloten is worden com

mando's gegeven aan de beide schakelaars, de ontmagnetisatie en

de eigenbedrijfsschakelaar.

I.

1

1. stroomtransformatar 5000/5A klasse 2 n = 5 9 kV isolatie.

2. maximaalstroomrelais I / 1,44 I t = 5,5 sek.
n

2.4.9. ~egvallen van de bekrachtiging.

Wanneer de bekrachtiging van de machine wegvalt zal deze ale

aeynchrone generator gaan werken. Zij zal grote blindvermogens

opnemen; de toerenverhoging zal bij deze machine ongeveer 1,5 a 2%
bedragen.

• • • /J6{;'
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In de rotor treden hoge stromen op die het koper. voornamelijk·

van de demperkooi ontoelaatbaar kunnen verwarmen. De stator

stroom kan 1,4 - 2,3 maal de nominale waarde aannemen zodat oOk

de stator een temperatuurverhoging zal ondergaan.

H~l vooral de rotor snel verwarmt is bij dit type storing de

beveiliging in de eerste plaats gericht op de bescherming VaD

het net. Doordat blindvermogen wordt opgenolllen door de machine

kan de netspanning gaan dalen, zodat de netbeveiliging onnodig

aanspreekt, terwijl de storing alleen op de juiste wijze opgeheven

kan worden door de generator van het net te schake len.

Detectie geschiedt aan de wisselstroomzijde van de generator.

Het meetprincipe berust op het feit dat bij het geheel of voor

een groot gedeelte weevallen van de bekrachtiging een baan door

lopen wordt in het I\-X vlak (fig.' 2. 4. 9-1) die binnen het gear

ceerde gebied komt, nog voordat de machine een pool geslipt is

-x
fig. 2.4.9-1

Zou de ffiachine synchroon blijven draaien na het wegvallen van de

bekrachtiging, wat ~ij lage voorbelasting van de turbine kan

voorkomen, dan is de synchrone reaktantie een ~~at voor het opge

nomen blindvermogen. Gaat de rotor slippen. dan kan de reaktantie

ten opzichte van het net gaan naderen tot de transiente.
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De beveiliging bestaat uit een impedantierelais, dat voor

impedantiewaarden geleeen binnen de cirkel van fig. 2.4.9-1
een uitschakelcommando geeft.

In het schema (fig. 2.4.9-2) is als referentiespanning de fase-

15kV/1 OOV • ,

= o,18-n..

" = 1,44 J)... •s
De spanningstransformator heeft de overzetverhouding

de ~troomtran6formator 5000/SA.

s~anning UTs gekozen, ter'Ni jl als meet stroom Il~ Vfordt gebruikt.

De impedantiecirkel wordt daardoor 900 verschoven, de middellijn

ligt op de +R-as. De extremen van de impedantie worden Xt~en

X 13.
5 I

han de primaire zijde is X

X
sec

100
15000

X _
prl.m = C,67 X _ •

prl.m

Het relais wordt secundair dUB ingesteld in het cirkelvormige

cch~ed met middellijn op de +J-a5, terwijl

0.18 V3 6,67 < \Z[ <: 1,44 V3 6.671l.w

of 2,C)8 <\21 <. 16.6A

-

n> t I

I I

I-
[ ~ 2.

II-
"

r
,.L ,1

3

I I

II

1. stroomtransfor~ator 5000/~A klasee 2 n = :; 9 kV isolatie.

2. spanningstransformator 15kV/100V yyo

3. impedantierelais 2,88 </Zj<16,6....n.....

klasse 1.
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2.4.10. Aardsluiting in het bekrachtigingscircuit.

Deze storing zal geen schade veroorzaken, indien geen enkel punt

van het bekrachtigingscircuit is geaard. Nanneer men geattendeerd

is op het bestaan van een aardsluiting is er geen bezwaar om d.

machine nog enige tijd in bedrijf te houden.

Mocht naast de eerste storinc nog een tweede aardsluiting optreden.

dan ontstaat een toestand, te vergelijken met een windingssluiting

in de rotor (zie ~.4.11) welke wel gevaren voor de machine oplevert.

il
I

---'-- C, 3

fig. 2.4.'0_'.~ I ~ / 1

1. spanningstransformator

2. maximaalstroomrelais.

U = 100 V.
sec

De detectiemethode berust op het overbruggen van de aardcapaciteit

door een aardsluiting (fig. 2.4.10-1). Een wisselspanning wordt

via de condensator C1 toegevoerd aan het rotorcircuit. Bij bet

inzetten van de storing neemt de stroom toe, een maximaalrelaie

verzorgt de signalering.
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I

2.4.11. Windingssluiting in het bekrachtigingscireu1t.

Tijdens een windingssluiting kan de vorm van het rotorveld plaat

selijk gewijzigd worden. Dit veroorzaakt ongebalanceerde krachtea

op de rotor, die aanleiding kunnen zijn tot trillingen.

Verder kan door de boog, ontstaan op het kortsluitpunt, de rotor

plaatselijk sterk verhit worden. De hiermee gepaard gaande grotere

excentriciteit verhoogt eveneens de trillingsamplitude der machine.

Detectie van de storing kan plaats vinden met behulp van de tril

lingsopnemers aan de machine. Overschrijdt de trillingsamplitude

een vooraf ingestelde waarde, dan zal de machine zo anel mogelijk

tot stilstand moeten worden gebracht, de ontmagnetisatie zal in

werlting moeten treden.

Voorzichtigheidshalve kan de ingestelde maximum trillingsamplitude

door het aanspreken van de aardsluitbeveiliging worden verlaagd.

Een goede detectie van de windingssluiting langs elektrische weg

is niet beY.end.

In fig. 2.5-1 en 2.~-2 en in de tabellen 2.5-1 en 2.5-2 worden de

beveiligingssystemen aan de wisselstrooIDzijde van de machine nog

maals schematisch naar voren gebracht.
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/3

12./ <

J:7 /" 33 I

Fig. 2.5:=1.

Schema beveiliging

7

u>

36
20

f'-------r-------:-- I

---1'----_1../_
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Tabel 2.5=1. Stuklijst.

nr.--- aantal------
statoraardsluitingsbeveiliging:

1

2

1

1

weerstand, nominale belasting voor ,ransformator ,,,,,,;

spanningstransformator 8,66kV/100V enkelfasig

klasse 1.

wattmetrisch relais P? 10'}6 P u = U III 100V.
n n1 n2

spanningstransformator 15kV/~7,7V open driehoek

klasse 1.

3

4

5

1

3

1

spanningstransfor~~tor 15kV/100V yyo klasse 1.

6 1 spanningstransformator 15kV/100V yyo klasse 1.

7 1 wattmetrisch relais spreekt aan op

Un = Un = 100V.
1 2

P ') 10% Pn

8

9

1

1

stroomtransformator 5000/5A

9 kV isolatieniveau.

banddoorlaatfilte~150 Hz.

klasse 2 n c 5

10 1 maximaalspanningsrelais met stroomgestuurd

houdcircuit.

langsdifferentiaalbeveiliging generator:

11 6 stroomtransformator 5000/5A klasse 2 n = 15
9 kV isolatieniveau.

12 6 stroomtransformator 5000/5A klasse 2 n = 15
15 kV isolatieniveau.

13 6 differentiaalrelais, instelwaarde 20% I = 5A.n

dwarsdifferentiaalbeveiliging generator:

14 6 stroomtransformator SOOO/5A

9 kV isolatieniveau.

klasse 1 n = 15

15 3 differentiaalrelais, instelwaarde 10% en 20%,

drempelwaarde 5% I = 5A.
n
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Tabel 2.5=1. Stuklij$t.

nr. aantal

differentiaaibeveiliging machinetransformator:

16 6 stroomtransformator 5000/20A

15 kV isolatieniveau.

klasse 1

17 3 stroomtransformator 1000/5A

150 kV isolatieniveau.

klasse 1 n = 30

18 1 tU8sentransformator 5/5,43A yd7 kla8se 0,'.

klssse 0,5ddo

d1fferentiaalrelais, instelwaarde 10%, drempel

waarde 20~ I = 5A.
n

2x20/5Atussentransformator

3

1

19

20

differentiaalbeveiliging eigenbedrijfstransformator:

21 3 stroomtransformator 100/5A

150 kV isolatieniveau.

klasse 1 n = 50

22 3 differentiaairelais, insteIwaarde 10%, drempel

waarde 10% I = 5A.
n

klasse 2

23

24

1

3

tussentransforrnator ,/4,55A

stroomtransformator 1~)00j5A

10 kV isolatieniveau.

yd7 klasse 0,5.

n = 40

terugwattbeveili0ing:

6 1 spanningstransformator 15kVj100V yyo klasse 1.

8 1 stroomtransformator 5000/5A

9 kV isolatieniveau.

klasse 2 n = 5

terugwattrelais, instelwaarde25 1

U = 100V
n

I ::; 5A.
n

p < - 0,75% P
II
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Tabel 2.5-1. Stuklijst.

nr. aantal

asymmetrische belasting:

8 2 stroomtransformatoren 5000/5A

9 kV isolatieniveau.

klasse 2 n = 5

26 2 asymmetrierelais (maximaalspanningsrelais)

a) I? > 15% I
'- n

b) 12 > bjQ I
n

27 1 voltmeter, geijkt op 12 = 0 - 15% In 50 Hz.

28 1 asymmetriefilter I = 5A.n

distantiebeveiliging:

2') 3 stroomtransformator 1000/5A

150 kV isolatieniveau.

klasse 2 11 = 5

30 1 distantierelais, driefasig, instelwaarde

x < O.647...n... U = 100Vn I = 5A.n

31 1 spannin[stransformator 150kV/173V yyo klas8e 1.

maximaalbeveiliging:

8 3 stroomtransfor~ator 5000/5A

J kV isolatieniveau.

klasse 2 n = 5

3 maximaalstroomrelais. instelwaarde

I = .5;".
n

I = 1,44I
11

wefivallen bekrachtiging:

8 1 stroomtransformator 5000/5A

9 kV isolatieniveau.

klasse 2 n := 5

6 1 spanningstransformator 15kV/100V 179 klass8 1.

32 1 impedantierelais 2,08 < R ~ 1 t 66 Jl

U = 100V.n

I = 5An
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Tabel 2.5-1. Stuklijst.

nr. aantal

aardsluiting rotorcirc~it:

1

1

1

spanningstransfor~ator, enkelfasig, secundaire

spanning = 100V.

condensator: 10/uF, wisselspanning: 100V.

maximaalstroomrelais, instelwaarde 100 mAo

windingssluiting rotorcircuit:

trillingsopnemers.

bewakingsrelais trillingsamplitude.
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10 10 10 ~ to) ~w II b.') II ... ... .!<: .s= ....

ver- .,-j '0 '@ or! C C c ... C ... al 111 ... () ~

traagd, lopend 111 110 111 .r! .,-j or! or! ltl llS .r! lO ..
r-l 111 r-l r-l uo to) :>U !,J r-l .... ::s a r:: r-4

via het met x 4> tel lQ 4> 4> 111 (I) III 10 o:l 10 111 lO Q) II .... 0 bO III
J.o J.o .... M M ... 'r! J.o .r! M or! ... 'r-! .!<: ~ II) ~ III III
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beveiligingsele- ::s 4> II ::s ::s 4> 4> 4> 4> 4> CD CD Q) (., <.J C • II s:: .r!
..c:: > ... .J:: .s= > M > M > M > M U1 CD W II .!Ie: 0 lD

ment.

;tatoraardsluiting 1 x 0 0 0 0

)-90% van de 2 0 x 0 0 0 0 0 0

rikkeling 3 x a
4 x a

5 x 0

b x

5tatoraardsluiting
~5-10OCj, van de 1 x
vikkeling

Langsdifferentiaal
generator 1 x 0 0 0 0

iwarsdifferentiaal 2 0 x 0 0 0 0 0 a
generator 3 x 0
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3 x
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5 x 0

b X
,

terugwatt 1 0 x 0

2 x

terugwatt + ver-
1tragingsrelais 0 x 0

"inverse stroam" 2 x

terugwatt + 1 0 x 0 0

turbinebeveiliging 2 x
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2.6. Stroomsterkten, optredend tijdens enkele storingen.

In het voorgaande is reeds gebruik gemaakt van de volgende

gegevens:

1. Kortsluitin[ op de rail tussen [enerator en machinetransfor

mator, kortsluitstroom door de generator.

2. Kortsluiting op de rail tussen benerator en machinetrans

formator, kortsluitstroom door de machinetransforn~tor.

3. Kortsluiting op de centralerail, kortsluitstroom in de eenheid.

4. Kortsluiting nchter de eigenbedriJfstransformator, kortsluit

stroom door de eigenbedrij f 5t ran sforr:.a tor.

5. Kortsluiting op de rail van het verleelstation, stroom door

de generator.

6. 150 kV op de centralerail en plafondbekrachtigin[, stroom door

de generator.

Deze waarden zullen in het volgende worden afgeleid.

2.6.1. Kortsluiting op de rail tussen generator en machinetrana

formator, kortsluitstroom door de ge~erator.

Het olijkt dat de rr.aximale amplitude van de doorbaande kortsluit

stroom optreedt bij een driefasige kortsluiting (stootkortsluit

stroom) •

Als uitgangstoectand geldt de vollasttoestand van de Machine.

250 HVA

E
gek = 15 kV, E = ;:: ,66 kV

fase

I = 9, 6~: kAn
I = 7,70 kAw
I
b = 5,77 kA

V II 2 "
i

" )2E = (I X ) + (E + IbXfase w fase
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X = 15%
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op basis van 250 ~NA

"X = 0.135..n.. op basis van de machinespanning

"
Erase =

"

2'
\/(7,70 . 0.135)2 + (8.66 + 5.77 . 0.135) = 9.50 kV

E - 1,10 E
fase

"De stootkortsluitstroorn I bedraagt:

"" s 9.50
I~III = -II = -- 7:J.4 kA

X 0,135

= 7.3 I •n

2.6.2. Kortsluiting op de rail tussen generator en machinetrans

formator. kort slui t stroom door d~~ machinetransformator.

9000 rw-:fA

362 r<VA

,

1320 r0l:'..

-
-
5110 riV ..{
........--

3390 r!V,~

~

centr:11e

7160 M'lA-
verdeelstat.

fig. 2.6.2-1.

Ret kortsluitvermogen op de rail van het verdeelstation bedraagt,

inklusief het door de centrale geleverdl~ kort slui tvermogen

9000 MVA.

Ret vermogen van een in de centrale opgestelde eenheid bedraagt

250 MVA. de subtransiente reaktantie is 14 + 15% = 2~~.

• • •/52.
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Kortsluitvermogen van een eenheid:

= 862 MVA.

Kortsluitvermogen van de centrale:

3 • 862 ~WA = 2590 r~A.

Eigen kortsluitvermogen van de 4 verbindingslijnen parallel:

6430 HVA.

Kortsluitvermogen op de rail van het verdeelstation vanuit

de centrale:

=25,=,,9~0:-,-._6.,...,!r-o::"3:-70 ""'T A -_ 84~- '4 !"IV 1 0 rNA.2590 + 0 30

Als kortsluitvermogen uit het net resteert op de rail van het

verdeelstation:

9000 - 1640 MVA = 7160 MVA.

Kortsluitvermogen op de centralerail tengevolge van het algemene

net:

6430 • 7160 l,nTA 3300 ~'VA6430 + 7160 IV = 7 ,.:, •

Kortsluitvermogen van de beide onEestoorde generatoren bedraagt

1720 'KVA.

Totaal kortsluitvermogen op de centralerail:

3390 + 1720 MVA = 5110 MVA.

Het eigen kortsluitvermogen van de machinetransformator van d.

gestoorde eenheid bedraagt:
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~ MVA = 1790 MVA.0;11+

Totaal kortsluitvermogen aan de laagspanningzijde van de

machinetransformator:

1790 • 5110 XVA = 1320 ~WA
1790 + 5110

waarin I kIII de driefasige kortsluitstroom voorstelt.

17,20
=~=

15V3'
<;0,9 kA.

= 5.03 I .
n

2.6.3. Kortsluiting op de centralerail, kortsluitstroom in

de eenheid.

Verondersteld wordt dat de kortsluiti~g intreedt terwijl de

machine zich in volbelaste toestand bevi.ndt.

"De spanning achter de subtransi~nte reaktantie E bedraagt:

"E =

I =w
I b =

Ef =

X"

watt component van de nominale stroam = 7,70 kA.

blindcomponent van de nominale stroom = 5,77 k~.

fasespanning, met als basis de machinespanning = 8,66 kV.

bestaat uit twee componenten ,de subtransiente reaktantie

van de machine en de reaktantie van de machinetransformator.

sarnen 2950 op basis van 250 ~rlA.
"X = 0,261 op basis van de machinespanning.

= 10,4 kV.
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"De driefasige kortsluitstroom ~III bedraagt:

"I
kIII =

"E
Ii
X

= 39,8 kA.

"I
kIII = 4,2 I .

n

2.6.4. Kortsluitine achter de eiLenbedrijfstransformator,

kortsluitstroom door de eicenbedrijfstransformator.

In 2.6.2. is afgeleid dat het kortsluit',ermogen van het net op

de centralerail 3390 ~WA bedraagt.

Ret kortsluitvermogen Van de drie eenheden is 2590 MVA.

Het totale kortsluitvermogen op de centralerail is de som van

deze kortsluitvermogens = 5980 I-W ..,.

De eigenbedrijfstransformator heeft een vermogen Van 25 MVA,
de reaktantie bedraagt 10%.

Eigen kortsluitvermogen van de eigenbedrijfstrAnsformator:

IJ,1
= 250 't':VA.

Het totale kortsluitver~ogen achter de eigenbedrijfstransfor

mator bedraagt:

Gebaseerd op de secundaire spanning Van 10 kV aan de secundaire

zijde van de eieenbedrijfstransformator betekent dit een drie

fasige kortsluitstroom I
kIII

van:

240
=

10 f3
= 13,8 kA.
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2.6.5. Kortsluiting op de rail van het verdeelstation, stroom

door de generator.

Berekend wordt de symmetr:'sche stootkortsluit stroom.

De reaktantie van de lijnen bedraagt 3,5 ~ op basis van de

net spanning. De overzetverhoudinz van de transforFator is 10.9.

De reaktantie Van de lijnen of basis van de machinespanning

wordt:

0,0297 .ft-

De stroo~ wordt berekend per Ee~~rator. In de centrale staan

drie generatoren parallel, de netreaktantie dient met een faktor

3 verhoo[d te worQen.

"X ,.
macn~ne

X
transf.

1 5~ c = 0. 13 5 .fl-

14>" = 0, 126~

rotale rea~tantie: "X =
tot

"X + X + Xmach. trf. net = 0.350 JL-

"E =f verdeeL,tat

waarbij als uitgangstoestand je vollasttoestand van de machine

geldt.
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De driefasige kortsluitetroom IkIII bedraagt: .

=-

II

E verdeelsta t
II

Xtot

=

=
11,02

3,3 I •n

31,5 kA

2.6.6. 150 kV op de centralerail en plafondbekrachtiging,

stroom door de eenheid.

De bekrachtiginEsspanninc bij vollastbedrijf van de ffiachine

bedraagt:

E = \ I( I X )2 + (E +1 X )2'V w s nbs

met: <' = bekrachticingsspanning.'-'

I = wattcomponent van de vollaststroom I - 7,70 kA.
w w

I b = blindcomponent van de vollaststroom I b = 5,77 kA.

X = synchrone reaktar.tie, onverzadigd X = 160~; = 1,44..n.s s

E = 20,3 kV, fasespanning.

De plafondbehrachtiGiub is 30;'0 hoger dan de vollastbekrachtiging

zodat:

E = 1 ,3 E = 26,3 kV . f aee spanning.plafond

De overzetverhouding van de machinetransfor~ator is 10,9, dUB

oIDcerekend op d.e 150 kV zijde bedraagt de plafondbekrachtiginge

spanning:

10,9 • 26,3 kV = 286 kV . fasespanning.
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De maximale wattbelasting aan de centralerail is 200 MW.

X ::: X + X
trf

::: 160 + 14 ::: 174%Sgen

2

X 1,74
( 150 kV)

157 ..n-::: .
250 hVA

:::

I =
Vi

200 I"IW

150 kV {3'
::: 0,770 k ..\.

I X = 121 kV , fasespanning.
w

Splafond =

waarin: E
pInfond

::: 236 kV

I ::: 0,770 kA
w

':'f = 36. (, kV

X - 157 ~

::: 1,09 kA

I ::: 1,;4 kA.

I ::: 1,5 I •
n

.••/58'.
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3. Ret hoekverschil tussen de spanningen van de machine, de "n~rtl'='

rail, de rail van het verdeelstation en het algemene net.

3.1. Rotorhoek van de machine ten opzichte van de spanningsvector aan

de centralerail

fig. 3.1-1.

E ::
p

~
::

X ::
d

polenspanning van de mac~ine.

klemspanning van de cachine.

synchrone reaktal:t ie, verzadigde waarde.

rer bepaling van de synchrone reakt~ntie van de eenheid dient de

verzadigde synchrone reaktantie opceteld te worcen bij de reak

tantie van de machinetransfor:::ator, zodat Xd :: 120 + 14% :: 134%.

De verzadigde waarde van I X
d

bedraagt ",34 E , ::::: is de nominalen n
spanning van de machine. Aan de hoocspanningszijde van de trans-

formator is E = 163 kV (zie 1.2), zodxt IX
d

d" dn vp-rza ~g

1,34 • 163 kV = 218 kV bedraagt, dit is de [ekoppelde spanning.

In 1.2 is afgeleid dat de arbeidsfaktor aan de hoogspanningsklem

men van de machinetransformator cos If trf :: 0,886 bedraagt. zodat

sin" trf = 0.500.

I~n
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218 cos 'ftrf =

218 siny trf =

189 kV, e;ekoppelde spanning

109 kV, gekoppelde spanning.

De klemspanning E
k

bedraagt 150 kV.

tan J
IwXd 0,730=

Ek +IbXd
=

J = 36 ,1
0

dit is de rotorhoek ten opzichte van de spanning Van de centrale

rail tijdens vollasttoestand van de machine.

In 2.6.6. is afeeleid dat de onverzadigde waarde van de polen-

spanning biJ" vollaEt E = 2C 3 kV, dit is de fasespanning
p onverz '

aan de 15 kV zijde.

"Toeslag voor verzadiging: (k-1)E = 0,333. 9,50 kV = 3,17 kV.

E ,vollast,verzadigd = 20,3 + ;,17 kV = 23,4 kV.
p

Omgerekend naar de 150 kV zijde bedraagt deze:

E ,vollast,verzadigd = 10,9. 23,4 kV = 255 kV J fasespanning.
p

3.2. Hat faseverschil van de spanningen van het verdeelstation en het

algemene net ten opzichte van de sk'anning op de centralerail.

;.2.1. Berekening van de reaktantie tussen het verdeelstation en

het algemene net.

Voor het kortsluitvermogen op de rail van het verdeelstation z1jn

de waarden 9000 en 4500 MVA gegeven. Uit 2.6.2 is reeds bekend

dat de bijdrage van de centrale aan dit kortsluitvermogen 1840 MVA
bedraagt. Als kortsluitvermogen uit het algemene net resteert 7160

respectievelijk 2660 MVA.
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Het net wordt beschouwd als een voedingebron met konetant,

spanning. via'een reaktantie verbonden met de rail van het

verdeelstation. De waarde Van deze reaktantie voIgt uit

x =vn

2
E

HVA
waarin

E =
MVA

de gekoppelde nominale spanning = 150 kV.

= het kortsluitvermogen, geleverd vanuit het net.

Dit betekent in het geval dat het kortsluitvermogen 9000 ~NA

bedraagt een reaktantie X
vn

= :,14~ en in het geval dat

het kortsluitvermogen 4500 ~NA bedraagt een reaktantie

X = 2,47..n....
vn

3.2.2. Berekening van het faseverschil van de spanningen van

het verdeelstation en het algemene net ten opzichte van

de spanning op de centralerail.

+

fig. 3.2.2-1.

In deze berekening wordt ervan uitgegaan dat de centralerail

zijn volle vermogen via het verdeelstation aan het algemene

net levert. De spanning E van de centralerail wordt op
c

150 kV aangenomen. De per eenheid aan de centralerail geleverde

stroom bedraagt O,K29 kA. cos 'f c - 0,671 (zie 1.2).

De totaal door de centrale aan het net geleverde stroom bedraagt

2,49 kA met:

I
w =

=

2.16 kA

1,22 kA
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of :: E - j I Xc c 1
waar1n

X1

I c

=

::

::

de spanning op de rail van het verdeelstat1on, of de

spanning van het algernene net.

de reaktantie tussen de cer.trale en het verdeelstatioD

resp. de reaktantie tussen de centrale en het algemene net.

de door de centrale geleverde stroom

I :: I .. j I :: (2,16 - j 1,22) kA.
c w b

fig. 3.2.2-2.

Uit fig. 3.2.2-2 blijkt dat:

::

en

tan :t- ::

Aangenomen is dat Van de vier circuits tussen de centrale en het

verdeelstation e'n circuit als reserve dienst doet. De tran.m1s81e

kan dus zowel via drie als via vier circuits plaats vinden.

De reaktantie van e~n circuit is 14JL.

Men kan de volgende bedrijfstoestanden in het net onderscheiden.

1. 4 circuits tU6sen centrale en verdeelstation in bedrijf, kort ..

sluitvermogen op de rail van het verdeelstation: 9000 MiA.
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2. 4 circuits tussen centrale en verdeelstation in bedrijf,

kortsluitvermogen op de rail van het verdeelstation: 4500 MVA.

3. 3 circuits tussen centrale en verdeelstation in bedrijf, kort

sluitvermogen op de rail van het verdeelstation: 9000 MVA.

4. 3 circuits tussen centrale en verdeelstation in bedrijf, kort

sluitvermogen op de rail van het verdeelstation: 4500 MVA.

In daze bedrijfstoestanden werden bij vollast van de centrale de

volgende faseverschuivingen en waarden van de spanning gevonden:

'bedrijfs- X Jv t. X :tn Env v n
toestand graden kV graden kV

1 3,5 5,3 143 6,64 11,7 137

2 3,5 5,3 143 12,0 1?,8 132

3 4,67 7,1 141 7,131 12,4 137

4 4,67 7,1 141 13,1 22,0 131

waarin:

x = de reaktantie tussen de centrale en het verdeelstation.v

Jv = faseverschuiving van de spanning van het verdeelstation

t.o.v. de centralespanning.

E = spanning op de rail van het verdE~elstation.v

De index n geldt voor het alEemene net.

• •• /6J,.
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4. Inetabiliteit van de centrale tijdene een storing tus.en d.

centrale en het net.

4.1. Algemeen.

fig. 4.1-1.

Aangenomen wordt dat een driefasige sluiting ontstaat op een

lijn tussen de centrale en het verdeelstation, juist achter de

energieschakelaar aan de ce ntralerail (fig. 4.1-1). De span

ning Van de centralerail wordt nul, de centrale verliest elk

s.ynchroniserend vermocen met het net. De generatoren kunnen

geen vermogen leveren aan het net. Het vermocen dat na de kort

sluiting nog door de ketel geleverd wordt, wordt grotendeels om

gezet in roterende energie. Indien de snelheidsregulateur van

de turbine een differentierend lid bezit dan blijkt na afeeha

keling Van een in vollast lopende generator dat het hoogste

toerental 9% boven de nominale waarde li.gt. Dit toerental wordt

bereikt na ca. 1,5 sekonde. Uit oscillografische opnamen van

het verloop van de toerenverhoging bliJlI:t dat gedurende de

eerste tienden sekonden het aandrijvend vermogen van de turbine

slechta weinig afnee~t.

De toerenverhoging van de rotor leidt tot een in de tijd aan

groe1ende hoekveraehuiving tussen de netspanning en de polen-

•• • /614.
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spanning van de generatoren. Nadat de storing is opgeheven dtor

het a!schakelen van de gestoorde lijn kan de hoekverdraaiing 80

groot geworden zijn dat de eenheden die in de centrale zijn o~

gesteld uit de pas vallen.

In het algemeen wordt aangenomen dat de voorijling van de rotor

vector de 110
0

niet overschreden mag hebben op het moment dat de

netspanning terugkomt. Nagegaan zal worden of deze eiB ook in

dit voorbeeld een voldoende garantie inhoudt tegen het uit de

pas vallen van de generator.

4.2. Methode.

De energie, in het beschouwde tijdsinterval door de turbine ge

leverd, wordt konstant verondersteld. Tijdens de kortsluiting

treden grote stroomsterkten op, hetgeen leidt tot extra koper

verliezen in de generator en de machinetransfor~ator, deze .er

liezen worden in rekening gebracht. De totale verandering in de

ijzerverliezen, opwekkerverliezen en wrijvingsverliezen wordt

nul gesteld.

Het verschil tussen het door de turbine geleverde vermogen en

de extra koperverliezen wordt als roterend vermogen aan de turbo

generator toegevoerd. Met behulp hiervan kan de snelheidBver

hoging en de hoekverdraaiing ten opzichte van de spanningsvector

van het algemene net worden bepaald. Ala uitgangspositie wordt

de hoek tussen de rotorvector van de machine en de spannings

vector van de centralerail cenomen. De hoekverschillen in het

net worden dus verwaarloosd.

Men kan op daze wijze de tijd berekenen nodig om de rotorvector

van de uitgangstoestand in de toestand 110
0

voorijlend te brengen.

Een volgende stap is het bepalen van de totale energie, die ge

durende het beschouwde tijdsinterval als roterende energie 1s

opgenomen (01 in fig. 4.2-1). Het aandrijvende koppel wordt eveB

redig met het aandrijvende vermogen aangenomen.
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-----

o 1L----J.L.--tJ."':'/--=~--.....t{-------t1.l-...------~<?;---~/,,';:~. :t

fig. 4.2-1.

°1 =

°2 =

Pt =

P =n

tJ o =

~1 =

/)2 =

8 a =

8 p =

a
1 =

totaal door de rotor opgenomen roterende energie.

totale remmende energie van het net.

koppel door de turbine geleverd.

maximaal transiente koppel (remmend koppel).

uitgangshoek van de rotorvector.

rotorhoek bereikt na 0.1 sekonde.

rotorhoek bereikt na 0,2 sekonde.

rotorhoek bereikt op het moment dat de kortsluiting

wordt opgeheven.

rotorhoek waarbij het remmend koppel kleiner wordt dan

het aandrijvend koppel.

totale koperverliezen.

Nadat de storing is afgeschakeld bij een voorijlende rotorhoek ~6

hebben de generator en het net weer kontakt met elkaar. Dei machine

••• /66.
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bevindt zich op dat ogenblik in een overgangsverschijnsel; ztj
reageert op de terugkerende netapanning met een reaktanti••

die in dit voorbeeld op 1.2 maal de transiente reaktantie i.

gesteld.

De machine gaat weer energie aan het net leveren, zodat het

net een remmend koppel uitoefent op de rotor. De totale rem

mende energie is maximaal gelijk aan OZ. Wordt de hoek! p

gepaaseerd dan wordt het aandrijvend koppel van de turbine

groter dan het remmend koppel van het net en de snelheid neemt

dan weer toe. In dit geval gaat de machine slippen.

Is 02 groter dan 01 dan is alle extra roterende energie die de

machine tijdens de kortaluiting heeft opgenomen reeds aan het

net overc;ebracht voordat het punt (J p is bereikt. De toerenver

hOf,ing is dan teniet gedaan en de wachine blijft in de pas.

Om een stabiel bedrijf te waarborgen dient dus de storing af

geschakeld te zijn voordat de rotor je hoek J- heeft bereikt.
a

~a is zodanig gekozen dat 01 = 02 (fig. 4.2-1).

Aan~enomen wordt dat de omhullend~ van de kortsluitstroom het

in fig. 4.2-2 geschetste verloof heaft.

,

4kA

3

2

1

° 0,1 0,2

fig. 4.2-2.

t
sek.
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Reaktant iebasi 5 op het tijdstip t = 0 bedraagt 15%.

" " " " t = 0,1 " 21%.

" " " " t = 0,2 " 21,8%.

" " " " t = 0,3 " 22,5%.

Ret stroomverloop tussen de aangegeven punten wordt lineair

verondersteld.

De roterende energie bedraagt 700.000 k Joule bij nominaal

toerental.

4.3. Berekening van de toename van de roterende energie tijdens d.

sluiting.

De koperverliezen van generator en machinetransformator bedragen

bij nominale stroomsterkte 1,45% op basis van 250 MVA = 3,63 WH.

De koperverliezen nemen kwadratisch met de stroomsterkte toe, bij

een momentane stroam I bedragen zij:

2(I:)
De extra verliezen tijdens de kortsluitin€ bedragen due:

Indien de kortsluitstroom ten tijde t
1

de waarde 1
1

heert en ten tijde t
2

de waarde 1
2

, dan kan een gemiddelde

waarde I van de kortsluitstroom ge-
g

durende het tijdsinterval t z - t
1

gevonden worden, zodanig dat:

2
I

g = 1 t,
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Bij een lineair verloop van de kortsluitstroom tusaen 11 eD

1
2

wordt:

2

I =
g

De energie, die in een interval van 0,1 sekonde vrijkomt voor

het verhogen van de roterende energie, is het verschil tussen

de totaal beschikbare energie in dat tijdsinterval (= 20 M~~

en de extra verliezen

~

0
~

I1l
Ei

~ ~s..
~ 0 ., Z
III Ct-I N G) .
> Ul 1IJ r----'\ '0 ...,

>:: .r! .- ~ ~. ., III ........ I GI
.'4 .r! s.. > <J; .~ 104- ...... GI
G) ~ ~ ~ ~ ~~ 1IJ '4 s:: rl .r!
co s::

~
> H H GI f:()

l1l + ["I ...:: t.o - s:: ~

~ +> H H 11l~ <0 .,
~

s.. 104 "" 104 s::
0 +> \.0 1IJ 41

1IJ ~ >< ~ >
104 I1l <I, r<\

104.,
s::
41
t:.o

° 26,1 98,7 3,78
~', :;2 44,7 15,5

0,1 31,5 102 3,24
;,21 36,6 16,3

0,2 32,2 103 3,1(',

.: , 16 35,4 16,5

0,3 32,Cl 103 3,14

De berekeningen zijn samengevat in bovenstaande tabel.

4.4. Bepaling van de hoekverschuiving Van de rotor op verschillende

tijdstippen.

De uitgangshoek op het tijJstip t = 0 is de rotorhoek van de

machine ten opzichte van de spanning van de centralerail. In

3.1 is afgeleid dat deze 36,1 0 bedraagt.
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De roterende energie op t = 0 bedraagt 700 M Joule. Op

t = 0,1 sek. is dit bedrag verhoogd met de versnellende

energie van 15,~ MJ die in de eerste 0.1 sek. aan de rotor

is toegevoe-rd.

De snelheid V is evenredig met de wortel uit de verhouding

van de roterende energie in begin- en eindtoestand, zodat:

=

De versnelling a wordt gevonden uit:

v = V + at
t=O,1 t=O

o row :?
of a = 5,50 /sek.

De ui tzwaai na t = 0,1 sek. bedraagt i at
2 = 0,0225 omw = 8,1

0

ten opzichte Vcill de hoek op t = ° sek.

De totale hoekverschuiving van de rotorvector ten opzicht van de

netspanning bedraag 36,10 + 2,1 0 = 44,20

•••/70.
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.... ';;IbO as bO
II M I:l ~ > I:l.~ CIl ~ ... ... ~
bO > M ell Il I:l
I-c ... M ~ ~ ~ ~ ~
(I) (l) II ~ (I) ~ CIl lIS

• q ~ t: ~ N ..c: .~ as Pi
..!o:: II t: • II 10 lI.l . • 10 ~ 10 •
II .~ ..!o:: .... ... '0 M ~ s:: '0 = t'l ...,

~ •co II I)} Il ;:j (I) 'r) II II ,~ 'r) .... d ~ II G) d
'0 '0 10 0 > ,~ 10 co .~ . (I) .~ s:: III G)

t: >: .,., '-:> +-' '-... ,~ ..., 0 't:l ;:j 't:l
.~ II ...... +-' II ~ ~ lIS as II ~ III

r-l ...,
~ '0 ~ Ei lIS II s:: I-c 41 '0 ...

+-' r-l , r-l (I) , 0 :t '0 ttl too r-l bO
Q.J ..., s:: II .cl t'l St > as · CIl
s:: Q.i 0 .~ '0 0 t: ..., ;:j ..., > t:
10 .c: 'd s:: .r! .~ 0 0 •... .~ .~ ;:j .cl ., 0
II s:: S u •
> ...... II 10 +-'

bJ CIl II
,.0

° ° 36,1

,q,1

0,1 1:,5 5,50 44,2

32,3

0,2 31,9 7,62 76,5

:;1,1

0,3 4.0,3 ~,65 127,7

De berekenin~en op de tijdstippen t = 0,2 sek en t = 0,3 eek

verlopen analoog. De uitkomsten zijn in bovenstaande tabel samen

gevat.

Algemeen wordt aangenomen dat de maximum uitzwaaihoek 1100 mag

bedragen. Het tijdstip waarop deze hoek wordt bereikt ligt tuese.

0,2 en 0,3 sekonden. Om het juiste tijdstip te bepalen wordt ee.

interpolatie toeeepast.

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de versnelling in het tijds

interval van 0,2 - 0,3 sekonden slechts weinig verandert. Zij

wordt over dit tijdsinterval konstant gedacht, de waarde is gelijk

aan de gemiddelde waarde van de versnelling ten tijde t = 0,2 sek

en ten tijde t = 0,3 sak.

omw 2 01DW 2
a = t ( 5,62 + 5,65) Isek = 5,63 leek.
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De beginenelheid bij t = 0,2 eek ten opzichte van de Do~na1.

enelheid bedraagt:

= o~w/1,12 sek.

De afgelegde weg mag,nadat het tijdstip t = 0,2 sekonden ie

bereikt.nog 110
0 - 76,60 = 33,40 bedragen.

t -1- t
2

3'7, , 40 8V 2· + 7 a =.; :;; 0,092 omw.0, _

t = 0,07 sek.

De totale duur van de uitzwaai uit de vollasttoestand tot een

voorijlende hoek van 1100 is bereikt, bedraagt due 0,27 sek.

In het volzende zal blijken dat de machine uit de pas valt wanneer

de storing wordt opgeheven bij een uitzwaaihoek van 1100
• Daarom

zal ale norm een maximale uitzwaaihoek van 100
0 worden aangehouden.

Berekenine leert dat deze hoek zal zijn bereikt na een tijdsver7

loop van 0,25 sek.

4.5. Het gedrag van de generator n~ het opheffen van de storing.

Nadat de netspanning op de centralerail na het opheffen van de

storing op 150 kV is teruggekomen reageert de machine met de,
slin[erreaktantie Xs1 = 1,2 X :;; 24%.

Uitgegaan wordt van een op de centralerail kortgesloten machine.

De machine levert uitsluitend blindstroom. De waarde van de

stroom is:

10 ,2 sek + 10 •3 sek

2
= 3,16 leA

De spanning achter de slingerreaktantie bedraagt due

,
"'.usl =
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waarbij E
k

is de klemspanning op het ogenblik voor het

overgangsvarschijnsel: E
k

= O.

Xsl + Xtrf = 24~ + 14% = 38% op basis van 150 kV, 250 MVA.

(Xsl + Xtrf ) = 34,2J\...

3,16 • 34,2 kV ::: 108 kV, fase spanning.

Het met het net uitgewisselde verfuogen bedraagt:

p =

E ::: fasespanninc van de centralerail = 86,6 kV. enc
reaktantie v~n de lijnen tussen de centralerail en het alge-x ;::

n
mene net.

met

Omdat de drie generatoren die in de centrale opgesteld staan zich

gelijk gedragen, wordt de s[anningsval over de lijnen met een

faktor 3 verhoogd. ~anneer het gedrag van ~'n Generator wordt

beschouwd kan di t in re"_enin£, worden gebracht door de netreak

tantie met e~n faktor 3 te verhogen.

Aangenomen is dat het uitgewisselde ver~ogAn evenredig is met

de sinus van de rotorhoek. De verschillen in reaktantie van de

langs- en de dwarsas van d.e machine worden verwaarloosd.

De netrear:tantie bedraagt bij een kortsluitvt~rn:;oGen van 9000 I"IVA

aan het verdeelstation en drie lijnen in bedrijf tussen de centrale

en het verdeelstation, 7,~1~. (zie 3.2.2).

Het met het net uitgewiEseld vermogen bedraagt:

P ::: 611. sin ~ ~V.

De vermoGens-rotorhoekkro~~e is in fig. 4.5-1 en fig. 4.5-2 ge

tekend. De hoek J ,waarbij het versnellend koppel groter wordt
p

dan het remmende koppel bedraagt 160,5°.

• .. /V3.
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Uit fig. 4.5-1 bIijkt dat 01 ~ 02' zodat de machine uit de

pas zal vallen indien de storing is opgeheven nadat de rotor

110
0

voorijling heeft bereikt.

Wordt de storing afgeschakeld

100
0

(fig. 4.5-2). dan blijkt

biliteit gehandhaafd blijft.

bij een rotorhoek;J van,
. a

01 ~ 02 te zijn. zodat de sta-

Voert men een hoek "r in, zodanig dat 01 = 02 dan voIgt

voor t9 r

waarbij ~r = 128
0

•

De rotor ic na een hoek " ~ 128
0

zover afgeremd dat het nomi
r

nale toerental weer bereil:.t is.

De hoekmaree bedraagt 8- - :t =p r 3
",0
L •

De marge in de energie bedraagt 48~ Yap. de totale versnellende

energie gegeven door het oppervlak 01.
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~.6. Slotbeechouwing.

Ret blijkt dat een storine, die asynchronisme van de machines

tengevolge heeft, in betrekkelijk korte tijd moet zijn opgeheven.

In het voorLaande is ~itgegaan van een driefasen storing op de

lijn, bij een storing op de centralerail vertonen de machines

hetzelfde gedrag.

De beveilibi~g reabe~rt in laatst[enoemd Leval echter door het

afschakelen van de eenheden van het net, zodat het gevaar van

uit de pas vellen niet aanwezis is.

Indien de sluiting tot staan komt

t = 0,25 sek. en t = 0,6 sek.,

het uit de pas vallen weI.

in het tijdsint8rval tussen

dan bestaat het gevaar voor

In dit voorbeeld is ervan uit~eGaan dat het kortsluitvermogen op

de centrale rail zo groat i~, dat het vanzelf uitdoven van de

kortsluiting niet mogelijk is.

Bestaat de mo[clijkheid dat de storing zal verdwijnen,anders dan

door ingrijpen van de railbeveiliging, d&n zal men toepassing

van een sneller railbeveiligingssysteem ~octen overwegen.
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