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SUMMARY

This report treats two problems caused by relatively high time-constants

of the DC-component of short-ciruit currents in industrial medium-vol

tage networks. The report concentrates on the situation in the Dutch

State Mines (DSM) networks in Geleen, the Netherlands.

Time constants have been calculated in detail for some of the most

severe situations in the DSM networks. The results range up to 177 ms.

Modern minimum-oil circuit-breakers use to be tested with a DC-time

constant of only 45 ms according to IEe-56 standards.

Therefore larger time-constants may cause serious problems for circuit

breakers tripped by fast protection systems. The extra resistance of

the arc, introduced in the circuit after contact separation, proved

not to reduce the breaker's duty significantly. The DC-component may

remain higher than the breaker is able to cope with. Some suggestions

are given for improvement of the present situation at DSM.

The stability of differential protection systems may be doubtful in

case of a heavy through-fault with a high DC time-constant. Unless the

current-transformers are extremely over-dimensioned there is a great

risk of saturation in the iron cores, causing distortion in the

secondary current. This distortion may be rather dissimilar on the

two sides of the protected object, which could cause an incorrect

breaking command. A simple theory for the saturation is given, showing

the consequences of possible dissimilarities in the secondary load and

in the remanence in the core of the current transformers. Tests carried

out with a DC-time-constant of 50 ms showed that the theory is useful

for a practical case. These tests included a comparison of the indus

trial differential relays.



- III -

SAMENVATTING

In dit verslag worden twee problemen behandeld die veroorzaakt worden

door relatief hoge tijdconstantes van de gelijkstroomcomponent van

kortsluitstromen in industriele middenspanningsnetten. Ret verslag is

toegespitst op de situatie bij de DSM-netten in Geleen.

Er zijn detailberekeningen uitgevoerd van tijdconstantes voor de

ernstige gevallen in de DSM-netten. De gevonden tijdconstantes zijn

maximaal 177 ms.

Moderne olie-arme schakelaars worden gewoonlijk getest met een gelijk

stroomtijdconstante van 45 ms volgens IEC-56.

Hogere tijdconstantes kunnen dus ernstige problemen veroorzaken voor

schakelaars die door snelle beveiligingssystemen worden uitgeschakeld.

De extra weerstand die de boog na contactscheiding inhet netwerk intro

duceert blijkt geen significante verlichting van de taak van de schake

laar met zich mee te brengen. De gelijkstroomcomponent kan hoger blijven

dan waar de schakelaar op is berekend. -Er worden enkele suggesties ge

daan om de bestaande situatie bij DSM te verbeteren.

Bet is niet zeker of differentiaalbeveiligingssystemen bij grote door

gaande fouten met grote gelijkstroomtijdconstantes stabiel blijven. Als

de stroomtransformatoren niet extreem overgedimensioneerd zijn, bestaat

er een grote kans op verzadiging in de ijzerkernen, die leidt tot ver

vorming van de secundaire stroom. Deze vervorming kan behoorlijk ver

schillen aan twee kanten van het beveiligde object, hetgeen een foutief

uitschakelcommando kan veroorzaken. Een eenvoudige theorie voor de ver

zadiging wordt gegeven, die de gevolgen van mogelijke ongelijkheden in

de secundaire belasting en in de remanentie in de kernen van de stroom

transformatoren aangeeft. Proeven, met een tijdconstante van 50 ms,

lieten zien dat de theorie bruikbaar is voor een praktijkgeval. Als

onderdeel van deze proeven werden drie industriele differentiaalrelais

vergeleken.
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LIJST VAN SYMBOLEN

Algemeen

Momentane stroomwaardes worden met een kleine letter, effectieve waardes

met een hoofdletter aangeduid. Amplitudes worden geschreven als i.

Accenten bij stroomtransformatorstromen geven aan dat ze betrekking

hebben op de secundaire zijde. Bij relaisstromen geven de accenten aan

dat de stromen achter de ingangstrafo's bedoeld zijn.

Veel voorkomende indices:------------------------
k grootheden die betrekking hebben op een kortsluiting.

n aanduiding van een netwerktak.

N grootheid heeft betrekking op het net.

S aanduiding van de substitutie-impedantie van het gehele net.

faseaanduiding.

aanduiding van netwerktakken.

rmx : maximale waarde van de grootheid.

norm : normwaarde van de grootheid.

AC wisselstroomcomponent.

DC gelijkstroomcomponent.

o : gelijkstroomwaarde van een impedantie.

50 : impedantiewaarde bij 50 Hz.

Romeinse letters:

A effectieve doorsnede van de ijzerkern van een stroomtransformator.

A gebruikt ter afkorting (paragraaf 12.5).

B : magnetische inductie.

Bv waarde van B waarboven verzadiging optreedt.

B rendement magnetisch veld.
r

C kabelcapaciteit per lengte-eenheid.

f frekwentie van de netspanning.

G dwarsgeleiding van een kabel per lengte-eenheid.

g drempelwaarde I b voor I H < IN·

H magnetische veldsterkte.
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(deel A) :

i D (deel B)

- v -

i : stroom

i (deel A): kortsluitstroom

i
AC

wisselstroomcomponent van de kortsluitstroom.

iDC gelijkstroomcomponent van de kortsluitstroom.

i' : kortsluitstroom belnvloed door de boogspanning van de schakelaar.

hulpstroom door diode bij computerberekeningen.

drempelwaarde voor i~ waarboven het differentiaalrelais

een uitschakelcommando geeft.

i H zogenaamde houdstroom voor een differentiaalrelais, afgeleid van

i
1

en i
2

•

sUbtransiente kortsluitstroom.

transiente kortsluitstroom.

stationaire kortsluitstroom.

magnetisatiestroom van een transformator.

nominale stroom (primaire stroomtransformatorstroom of

(deel A)

(deel B)

(deel A)

(deel B)

bedrijfsstroom voor het ontstaan van de kortsluiting.

waarde van de magnetiseringsstroom i' waarboven de kernm
verzadigt.

i
1

stroom naar een differentiaalrelais afgeleid van de stroom v66r

het te beveiligen object.

i 2 stroom naar een differentiaalrelais afgeleid van de stroom achter

het te beveiligen object.

i~ verschilstroom i
1
-i

2
; te meten door een differentiaalrelais.

K (deel A) beginwaarde van de gelijkstroomcomponent.

K (deel B) knikpunt van de B,H-kromme.

k (deel A) aantal takken van een netwerk.

k (deel B) transformatieverhouding.

L (deel A) zelfinductie (tussen voeding en kortsluitplaats).

L (deel B) inductiviteit van het secundaire stroomtransformator

circuit.

L
1

, L
2

: spreidingsinductiviteiten van een transformator.

L. interne kabelinductiviteit.
1-

Lk kortsluitzelfinductie van een netelement.
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M magnetisatie-inductiviteit van een transformator.

n overstroomcij fer van een stroomtransformator.

n' : werkelijke overstroomcijfer van een stroomtransformator.

P : vermogen van een generator.

P : (deel B) : nominaal vermogen van een stroomtransformator.
n

PVC : procentuele gelijkstroomcomponent.

q =i /i =i'/i' : dimensieloze stroomgrootte.
P n P n

R (deel A)

R (deel B)

weerstand (tussen voedin..9' en kortsluitplaats).

resistiviteit van het secundaire stroomtrafocircuit in-

clusief de inwendige weerstand.

R gelijkstroomweerstand van de generator.g
R. inwendige weerstand van de secundaire wikkeling van een stroom

1,

transformator.

RIN hulpweerstand bij computerberekeningen.

Rk (deel A) kortsluitresistantie van een netelement.

R
k

(deel B) kabelweerstand.

R
t

kortsluitweerstand van een tussenstroomtransformator.

R weerstand die ijzerverliezen in een stroomtransformator repre
V

senteert.

Rl~ R
2

: wikkelingsweerstanden van een transformator.

r relatieve remanentie.

S : steilheid van de boogspanning als funktie van de tijd.

Td subtransiente tijdconstante van een generator.

Td transiente tijdconstante van een generator.

TdN: effectieve subtransiente tijdconstante van een generator.

TJN: effectieve transiente tijdconstante van een generator.

t : tijd.

t' : tijd na sluiting van de laatste fase met de twee eerste, of tijd

na begin van een major loop.

t =t-t'.a
t
b

reactietijd van de beveiliging.

t : tijd bij computerberekeningen.
aomp

tIN : inschakeltijdstip bij computerberekeningen.

t minimaal mogelijke waarde van t per periode.m v
t tijd tussen uitschakelcommando en eerste contactscheiding.

8
t tijdstip waarop de verzadiging (tijdelijk) ophoudt.u
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t tijd tot verzadiging, d.w.z. tijd waarbij voor het eerst aanzien
V

lijke verzadiging optreedt.

t' tijdstip waarop een nieuw verzadigd interval begint.
V

t begintijdstip van intervallen waarin de verzadiging niet kan
o

beginnen.

tl~ t
2

(hoofdstuk 7) : willekeurige tijdstippen.

t
1

(hoofdstuk 8) begin van de eerste major loop van de boogstroom.

t
2

(hoofdstuk 8) eind van de eerste major loop van de boogstroom.

6t (deel A) duur van de eerste major loop van de boogstroom.

6t (deel B) tijdsduur van de verzadiging (per periode).

6t " :minimale waarde van 6t waarbij het relais een uitschakelcom
/'Tl7,n

mando geeft.

U
f

: fasespanning.

URS : gekoppelde spanning tussen de fases R en S.

V (deel A) : stationaire generatorspanning.

V' transiente generatorspanning.

V" subtransiente generatorspanning.

V (deel B) : spanning aan de secundaire klemmen van de stroomtrans-

formator.

VB boogspanning bij computerberekeningen.

VG bronspanning bij computerberekeningen.

VIN " hulpspanning voor variatie van het inschakeltijdstip bij

computerberekeningen.

V : waarde van V waarboven de ijzerkern in verzadiging gaat.
V
Vl~V2~VS : spanningen voor nabootsing van het generatorgedrag bij

computerberekeningen.

V steilheid dIaidID in de drempelwaardekarakteristiek voor ca.

IN < In < SIN·
v':: [idem, maar:] voor ca. SIN < In.

Ws energie die tijdens de eerste major loop in de schakelaarboog

wordt gedissipeerd.

X : reaktantie bij 50 Hz.

Xa subtransiente generatorreaktantie.

Xa transiente generatorreaktantie.

X
d

stationaire generatorreaktantie.
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x; subtransiente vervangingsreaktantie van het net.

XN transiente vervangingsreaktantie van het net.

XN stationaire vervangingsreaktantie van het net.

X substitutie-reaktantie van het net.
S

x = 't l't.
S

Z: impedantie van het netwerk tussen voeding en kortsluitplaats.

Z (deel B) : complexe impedantie van het totaal van belasting en in

wendige weerstand van een stroomtransformator.

Zk kortsluitimpedantie.

Zb belastingsimpedantie van een stroomtransformator.

§~!=~~=_!=~~=~~ (alfabetisch gerangschikt):

a : fasehoek van de fasespanning (of gekoppelde spanning in (3.3) en

(3.5» •

a invloed van de boogspanning t.o.v. de topwaarde van de wissel

stroomcomponent.

y (deel A) = wta
y (deel B) = arctan w'ts
\S : constante, mede bepalend voor

</> (deel A) : fasedraaiing van het

plaats.

de waarde van iDe

netwerk tussen voeding en kortsluit-

</> (deel B) fasehoek tussen secundaire stroom en spanning van de

stroomtransformator.

</> : fasedraaiing van de bedrijfsstroom t.o.v. de fasespanning.
V

~ : totale omvattende flux door N windingen.

~ = N.A.B
l' l'

~V =N.A.Bv
~o magnetische permeabiliteit van vacuUm.

~1' relatieve permeabiliteit van het stroomtransformatorijzer.

't : tijdconstante van het netwerk tussen voeding en kortsluitplaats.

secundaire stroomtransformatortijdconstante, geldig als de kern

in verzadiging is.

(deel A)

(deel B)

tijdconstante berekend uit L en R .s s
secundaire stroomtransformatortijdconstante.

schijnbare tijdconstante tussen de tijdstippen t
1

en t
2

•
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T : gelijkstroomtijdconstante.
o

T SO : tijdconstante berekend op grond van LSO en RSO•

W : hoekfrekwentie van de netspanning.
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1. INLEIDING

Enige jaren geleden werd door DSM vastgesteld dat bij kortsluitingen in

het middenspanningsnet op enkele plaatsen gelijkstroomcomponenten met

grote tijdconstanten kunnen optreden.

Qmdat de aanwezige vermoqensschakelaars in principe niet voor derge

lijke stroman zijn beproefd, werd de THE verzocht bier naar een gede

tailleerde studie te verrichten. Hierbij diende tevens in aanmerking

te worden genomen dat de moderne beveiligingssystemen aanzienlijk snel

ler kunnen reageren dan de oudere typen.

Deze studie werd uitgevoerd in het kader van een afstudeerwerk in de

periode september 1982 tot augustus 1983.

Dit eindrapport ten behoeve van DSM is dan ook tevens afstudeerverslag.

Dee! A van het verslag handelt over kortsluitstromen met grote gelijk

stroomtijdconstantes, toegespitst op de situatie bij DSM. Hoofdstuk 3

beschrijft de theoretische basis. Hoofdstuk 4 behandelt een aantal com

plicaties bij het berekenen van kortsluitstromen. Vooral de frekwentie

afhankelijkheid van de netwerkimpedanties en het gedrag van olie-arme

schakelaars na de contactscheiding krijgen veel aandacht. In hoofdstuk 5

is weergegeven hoe de kortsluitstroomberekeningen met de computer zijn

uitgevoerd. Hoofdstuk 6 beschrijft de netsituatie bij DSM en in hoofd

stuk 7 zijn de resultaten van berekeningen in een aantal netdelen uit

gebreid weergegeven. Hoofdstuk 8 geeft de mogelijke gevolgen aan van

het optreden van grote gelijkstroomtijdconstantes voor de schakelaars.

In hoofdstuk 9 zijn de conclusies en aanbevelingen bij deel A samen

gevat.

Deel B van het verslag behandelt de invloed van verzadigingsverschijn

selen in stroomtransformatoren ten gevolge van grote gelijkstroomtijd

constantes op de werking van differentiaalrelais. In hoofdstuk 11 en 12

is de principewerking van een differentiaalrelais geschetst en de theore

tisch te voorspellen verzadigingsverschijnselen. In hoofdstuk 13 is aan

gegeven welke gevolgen een grote ongelijkheid in de verzadigingsver

schijnselen in de twee voedende stroomtransformatoren kan hebben bij

doorgaande sluitingen. In hoofdstuk 14 zijn proeven beschreven die in

het hoge-stromenlaboratorium van de vakgroep zijn uitgevoerd met indus

triele relais en stroomtransformatoren. In hoofdstuk 15 zijn de re

sultaten van dit deel van het onderzoek kort aangegeven.
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2. SCHETS VAN DE PROBLEMATIEK

Een kortsluitstroom bestaat over het algemeen uit een wisselstroomcom-

. penent en een wegdempende gelijkstroomcomponent. De vermogensschakelaar

moet in staat zijn, na het moment van de contactscheiding, de totale

stroam, dus niet aileen de wisselstroomcomponent, maar ook de nog aan

wezige gelijkstroom, te onderbreken. Bij de beproeving van schakelaars

in middenspanningsnetten wordt er vanuit gegaan dat het wegdempen van

de gelijkstroomcomponent gebeurt met een tijdconstante van 45 ms, ten

zij afnemer en leverancier anders overeenkomen (volgens lEC 56 [1]).

In de middenspanningsnetten bij DSM bevinden zich tussen net of gene

ratorvoeding en de mogelijke kortsluitplaatsen netwerktakken met lage

verliezen (verliesarme transformatoren en smoorspoelen). De tijd

constanten blijken in de praktijk groter te zijn dan 45 MS. Vereen

voudigde berekeningen geven o.a. waarden van 60 en 100 ms [2]. Modeme

beveiligingsinstallaties en schakelaars hebben een korte reaktietijd,

resp. uitschakeltijd. Dit houdt in dat de schakelaar op het moment van

de contactscheiding een kortsluitstroom met een zeer grote gelijkstroom

component te verwerken krijgt.

In de DSM-netten bevinden zich tussen voeding en kortsluitplaats para

lelle takken met ongelijke L:R-verhoudingen. In dat geval is het tijd

verloop van de gelijkstroomcomponent van de kortsluitstroom in theorie

niet meer met een tijdconstante te beschrijven.

Het tijdverloop van de gelijkstroomcamponent kan worden beinvloed door

de boogweerstand van de schakelaar die in het net wordt geintroduceerd

op het moment dat de schakelaarcontacten scheiden [3] 14]. Deze extra

weerstand zou een gunstige invloed kunnen hebben op de demping van het

gelijkstroomlid.



- 3 -

3. KORrSLUITSTROMEN, EEN EENVOUDIG MODEL

3.1. Inl.eiding

Gebeurtenissen die kunnen leiden tot het ontstaan van kortsluitingen

kunnen globaal in twee categorieen worden verdeeld, nl. schakelfouten

(menselijke fouten) en uitwendige oorzaken (zoals een doorslag in een

kabel). In beide gevallen kunnen zich verschillende situaties voordoen

o.a. bij de volgorde van ontstaan van de sluiting in de verschillende

fasen. De grootte van de gelijkstroomcomponent in de drie fasen is

hiervan afhankelijk.

In dit hoofdstuk worden eerst voor enige situaties de kortsluitstromen

berekend in het eenvoudige geval waarin het net tussen voeding en fout

plaats uit een eenvoudige R"L-serieschakeling bestaat.

Er kan tijdens een sluiting een lichtboog op de kortsluitplaats ont

staan, die een extra weerstand in het netwerk introduceert, het kan

echter ook een galvanische sluiting betreffen (geen weerstand). Van dit

laatste geval wordt in dit onderzoek steeds uitgegaan. Dit leidt tot de

grootste wisselstroomcomponent en tijdconstante van de kortsluitstroom.

3.2. Wisselstroomcomponent en gelijkstroomcbmponent

De kortsluitstroom in elke fase bestaat over het algemeen uit een

wisselstroomcomponent en een gelijkstroomcomponent als gevolg van het

overgangsverschijnsel dat optreedt bij de overgang tussen normaal be

drijf en kortsluiting: Als op t =0 de kortsluiting ontstaat, geldt:

per fase (3.1)

De amplitude van de wisselstroom te~ kan tijdafhankelijk zijn, bijv.

tengevolge van het (sub-ltransient gedrag van generatoren. Een voor

beeld van een driefasen-kortsluitstroom is gegeven in figuur 3.1.

De procentuele gelijkstroomcomponent is gedefinieerd als:

(3.2)

Voor de schakelaar is PVC op hat moment van de eerste contactscheiding



signalen:

37.2 "minor loop"

~

I

inschakelcommando

uitschakelcommando

begin van het inschakelcOllllllando

begin van de kortsluitstroom in de eerste fase

begin van de kortsluitstroom in de laatste fase

begin van het uitschakelcommando

begin van de contactscheiding in de laatste fase

onderbreking van de stroom in de laatste fase

"major loop"

tAC op het moment van contactscheiding

toe op het moment van contactscheidlng

7.1

7.2

Ujdstippen:

c

o

U1, Ua, U3 fasespanningen

II' Ip,' I 3 fasestromen

t b = t 4-t2 reaktietijd van de beveiliging

t s = t 5-t4 openingstijd van de schakelaar (in fase 1)

verder:

31.1 duur van de boog per schakelaarpool

37.1

Het in- en uitschakelen van een 3-fasen-kortsluitstroom;

illustratie van diverse grootheden volgens IEC-56-4l1].

Fig. 3.1

~
0

35 I: 30
33

I, t. I. t. I.
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van belang, dus op t = t b + t s •

t b = reaktietijd beveiliging (van het ontstaan van de kortsluiting tot

dat het uitschakelcommando gegeven wordt)

t s = tijd tussen uitschakelcommando en eerste contactscheiding.

3.3. Een- en meerfasen-sluitingen

Vergelijking (3.1) is bij een een-, twee- en driefasen-sluiting van

toepassing.

Bij een eenfasesluiting in de OSM-netten is ~e kortsluitstroom klein

omdat de homopolaire impedantie van de netten relatief hoog is.

Bij een tweefasensluiting stelt ~ de fasehoek voor van de gekoppelde

spanning tussen twee fasen die sluiting maken. tAc is in dit geval

gelijk aan 1'3.()fI2.lzl tegenover uf/tzl bij een driefasensluiting, ca.

13% lager dus*.

omdat de driefasensluiting. de hoogste kortsluitstromen tot gevolg heeft,

wordt op de 1- en 2-fasensluitingen verder niet ingegaan.

Voor de grootte van de gelijkstroomcomponent kunnen bij een driefasen

sluiting drie gevallen worden onderscheiden:

- gelijktijdige sluiting van drie fasen

- een tweefasensluiting die zich snel tot een driefasensluiting ont-

wikkelt

- een eenfasesluiting die zich snel tot een driefasensluiting ontwik

kelt.

3.4 Gelijktijdige sluiting van drie fasen

Ais de drie fasen gelijktijdig onderling sluiting maken kan vanwege de

symmetrie voor elke fase met een identiek I-fase-model worden gewerkt

met dien verstande dat de fasehoek van de voedingsspanning van de fasen

steeds 1200 verschilt.

Het I-fase-model ziet er als voIgt uit (figuur 3.2).

De stroom is op te lossen uit de differentiaalvergelijking:

* We veronderstellen daarbij dat de normale en inverse impedantie gelijk

zijn. Oit is over het algemeen bij zeer goede benadering juist.
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Fig. 3.2 : Simpel ~~nfasemodel voor een kortsluiting.

U R · L di
j" = .1, + dt (3.3 )

....
Stel nu Uf =Uf.sin{wt + a) en de sluiting ontstaat op t =O. De fase-

hoek a is dan bepalend voor de momentane waarde van de fasespanning op

t =O.

Stel i{O) = iv{O) is de momentane stroom die direkt v66r het ontstaan

van de sluiting in deze fase van net netwerk loopt. De oplossing voor

i is:

i{tl

....

~z=121 [sin{wt + a - ~l +
i. {OJ

( .~

..~

t- -
_ sin{a - ~)) e L] (3.4)

Z =R + jwL

Izi =VR2 + w2L2

~ =arctan {wLIRl
L = LIR tijdconstante -van het netwerk.

!~!~~_!~_~~_~~!~~~~2~~~!~~_!~~_~~_~~~!!~!ti~~

Meestal verwaarloost ~en de invloed-van i1J {O}, omdat tv -<-< Vfll z1 •

Belastingsstromen zijn immers-veel kleiner dan de hier beschouwde kort

sluitstromen.

In de DSM-netten is de aangesloten tmpedantte overwegend inductief.

Dan geldt voor 1,~{tl:

~ - ~v
(3.51

Als tv -<-< Uf/lzl treedt de~. gelijkstroomcomponent op als
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Isin(a - ~)I =1 dus a - ~ =+ 90° (zie (3.4».

Dan geldt:

iv(O) = i .sin(+ 90° + ~ -~ ) met ~ - ~ < 90°v - v V
(3.6)

iv(O) heeft dan hetzelfde taken als sin(a - ~) = sin(+ 90°) zodat in (3.4)

i (0)
I v* - sin(a - ~)I iets kleiner wordt dan Isin(a - ~)I.

~
Door iv(O) te ~rwaarlozen wordt er dus een kleine fout gemaakt, waar

door de gelijkstroomcomponent aan de veilige kant is.

~!~~~~~~!~_2~!!i~~~~~~s~~~~~

Met iv(O) =0 en i =Ofliz I gaat (3.4) over in

i(t) = t[sin(wt + a - ~)

t- -
sin(ci - </») e TJ (3.7)

Volgens (3.2) geldt nu PVC(t) =sin(a - ~).e -tiT x 100%.

Deze PVC is dus, behalve van t, afhankelijk van a, dus van het moment

van ontstaan van de kortsluiting.

Voor de beschouwde DSM-netten geldt ~ ~ 90°, zodat:

x 100% (3.8)

Voor lal ~ 30° geldt 0,86 < Icosal < 1 zodat de beginwaarde van de

procentuele gelijkstroomcomponent (op t =0) in de beschouwde fase

tussen 86% en 100% ligt.

Als a - ~ = + 90° ontstaat de max. gelijkstroomcomponent

t

i(tJ = + i [coswt - e T] (3.9)

Qmdat ~ ~ 90°, is hierbij a ~ 0 of a ~ 180°, dit houdt in dat de kort

sluitstroom met maximale gelijkstroomcomponent ontstaat op een ~

nin2snuldoor2ang in de betreffende fase. Overigens kan worden aange

toond dat de maximale kortsluitstroom altijd optreedt na uitschakelen

op de spannings-nuldoorgang, zie bijv. Is].
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Op het moment van eerste kontaktscheiding geldt:

x 100% (3.10)

In figuur 3.3 is PVC uitgezet als funktie van t b + t s volgens de norm

IEe 56 [1] voor T =45 ms en voor enkele hogere waardes van T (ge

stippeld) •

908070605040302010

~~" .......

I': " -- "-~ ....... ","" ....

"
~ - -........ ...... ---...... '~ ~ .... ...

"- -, ..... '- "'-- or = 150" ...... - ms
........ " -""'-1

"'" i"....
... .....

~ ..... I I
....-........ -L= 100 ms ~ .........

""'" -'- - ... 11-_

""- or = 80 ms t- ...
~

~ .. .... ...
~
~
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""'"r--r-- r-. T =45 ms

---r- .......
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Fig. 3.3 : Procentuele gelijkstroomcomponent.

verschil tussen de fasen------------------------
In werkelijkheid zijn er drie fasen. Formule (3.4) geeft voor elke fase

de kortsluitstroom als voer a respektievelijk wordt gesubstitueerd:

in fase R: a = aR
in fase s: a - a =a - 1200

- S R
in fase T: ex =ex =ex - 2400

T R

o
De topwaarden van de drie fasespanningen kamen 60 na elkaar. Het is

daarom.eenvoudig in te zien, dat altijd in een van de fasen geldt:

Isin (ex - ¢JI ~ ~13
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In het vervolg worden daarom in hoofdzaak ~~fasegevallen beschouwd

met lal ... 30° zodat Isin(a - </» I ~J§ /"3. Oit houdt in dat we ons be

perken tot de fase met de grootste gelijkstroam component.

3.5. Een tweefasensluiting die zich snel tot een driefasensluiting

ontwikkelt

Als er eerst een tweefasensluiting zonder aarde optreedt, die zich snel

daarna tot een driefasensluiting ontwikkelt, kan er een grotere gelijk

stroomcomponent optreden dan in het geval van een driefasensluiting.

Er ontstaan dan namelijk twee opeenvolgende overgangsverschijnselen in

de stroam, die elkaar als het ware kunnen versterken.

Als de normale en inverse impedantie van het net gelijk zijn, is het

driefasen-net in drie identieke circuits te splitsen. Als we elke fase

voorstellen door ~~n R,L-circuit, kunnen de transiente fasestramen een

voudig worden afgeleid.

We veronderstellen dat eerst fase R en S sluiting maken vanaf t = 0 en

dat voor de gekoppelde spanning URS geldt:

(3.11)

(a is nu de fasehoek van de gekoppelde spanning).

Als fase T met R en S contact 1llaakt vanaf tijdstip t' = 0 met

t - t' =t en y =w.t , dan wordt voor de stromen qevonden Is]
a a

t'--
i R

1- Icos(wt + a 1T
c1>)] + I1?e

T=1. -6-

t'
.... 51T T

i =i Icos(wt + a -6- 4>}] + Ks·eS

(3.12)

(3.13)

t'
T (3.14)

Oaarin is i = uf/lzi en

t
_..l!

I1? = -IJ§13 cos(a - c1>J e T + J§ sin(y + a - </>J] (3.15)
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K = [~13 cos(a - ~J e
S

KT = sin(y + a - ~J

_ ~a
T

- ~ sin(y + a - ~J] (3.16)

(3.17)

De stromen i R of is krijgen een bijzonder hoge gelijkstroomcomponent

als IKRI of IKSI groter dan 1 wordt.

Bet meest extreme geval doet zich voor als a - ~ = 0 en y =wt =900
•a

Als ~ =900 betekent dit dat de tweefasensluiting is ontstaan op een

nuldoorgang van YRS en dat de fase T 10 ms later met R en S sluiting

maakt. Voor T =100 ma wordt K
R

dan KR =1,32 (voor a - ~ = 0 en y = 900
).

In tabel 3.4 is de waarde van K
R

gegeven voor verschillende waardes van

a - ~ en y, voor T = 150 ms.

De kortsluitstroom in fase R is nu volgens (3.12):

t'

iR(tJ =i[cos(wt + a - ; - ~) + KR e T]

De procentuele gelijkstroamcamponent op het moment van de eerste

contactscheiding bedraagt in fase R:

(t
b

+ t - t )a a

(3.18)

T x 100% (3.19)

Deze kan aanzienlijk hoger ziin dan wanneer er direkt een 3-fasen

sluiting ontstaat (vergelijk met (3.10ll. Dit laatste geval komt over

een met de kolom met t a =0 in tabel 3.4.

Een analoge beschouwing geldt voor fase S, al is KS iets kleiner dan

KR. In figuur 3.5 zijn IKRI en IKSI weergegeven als funktie van t a
voor resp. +300

, 0 en _300 met T = 150 ms. Alleen de gebieden waar IKRI
en IKSI > 1 zijn weergegeven.

Bet is moeilijk om een uitspraak te doen over de kans dat bepaalde

waardes van K
R

en K
S

in de praktijk voorkomen. Daarvoor zijn statis

tische gegevens onontbeerlijk over hoe een kortsluiting zich in de loop

van korte tijd tot de definitieve vo~ ontwikkelt. In het geval van een

kortsluiting die ontstaat als hat net in bedrij f is zijn op deze kans

o.a. van invloed:



Tabel 3.4.

~ bij verschillende waardes van y voor T = 150 rns

t 0 5/3 10/3 5 rns 20/3 25/3 10 ma 35/3 40/3
a

0.-4> y 0
0 30 60 Q90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

_900 -0,5 -0,43 -0,25 0 0,25 0,43 0,5 0,43 0,25 0,00 -0,25 -0,43

-60 0,00 0,18 0,42 0,67 0,85 0,91 0,84 0,65 0,40 0,14 -0,05 -0,12

-30 0,50 0,74 0,98 1,16 1,22 1,14 '0,95 0,69 0,44 0,25 0,17 0,23

- 0 0,87 I 1,11 1,28 1,34 1,26 1,07 0,81 0,55 0,36 0,28 0,34 0,52 0,76

+30 11,00 1,17 1,23 1,16 1 0,97 0,71 0,45 0,26 0,19 0,25 0,42 0,66 ........
+60 0,87 0,93 0,86 0,67 0,41 0,16 -0,03 -0,10 -0,04 0,14 0,39 0,63

90 0,50 0,43 0,25 0,00 -0,25 -0,43 0,5 0,43 0,25 0,00 0,25 0,43
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- de kans op doorslaq afhankelijk van de momentane waarde van de fase-

spanninq,

- de netconfiquratie Lv.m. onderlinqe beInvloedinq van de fasen,

- de qeometrische confiquratie op de plaats van de fout,

- de moqelijkheid van het ontstaan van fouten op andere plaatsen dan

de oorspronkelijke foutplaats.

In qeval van het inschakelen op een kortsluitinq zijn van invloed o.a.:

- de kans op doorslaq,

- de spreidinq en het verschil tussen de fasen van de sluitsnelheid van

de contacten van elke fase.

WeI valt op te merken dat de hoqe KR-waarden niet veelvuldiq zullen

voorkomen omdat eerst een doorslaq of inschakelinq moet ontstaan op de

nuldoorqanq van de qekoppelde spanninq en vervolqens de derde fase ook

op zijn nuldoorqanq moet inkomen. (Voor-)doorslaqen zullen eerder bij

een spanninqsmaximum optreden.

3.6. Extreme qelijkstroomcomponenten in de booqstroom t.q.v. evoluerende

fouten

Er kunnen zich enkele bijzondere qevallen voordoen waarin extreem qrote

qelijkstroomcomponenten in de booqstroom optreden.

Als er een-fasesluitinq optreedt zal dat in een hooqohmiq qeaard net

(zoals bij DSM) met relatief kleine kortsluitstromen qepaard qaan, die

qemakkelijk kunnen worden afqeschakeld. Het is moqelijk, dat op het

moment dat de schakelaarcontacten juist scheiden of korte tijd zijn

gescheiden, deze een-fasesluitinq zich tot een driefasensluitinq ont

wikkelt (tijdstip t =0). Dit betekent dat de schakelaar dan kort

sluitstromen krijqt te verwerken, waarvan de qelijkstroomcomponenten

noq maximaal zijn. De kortsluitstroom in een fase wordt dan volqens

(3.7) :

t

i(tJ = i[sin(wt + ~ - ~l - sin(~ - ~)e T]

De maximale gelijkstroomcomponent ontstaat als a - ~ = + 90°. De

stroom door de schakelaarbooq wordt dan maximaal:



t

i(t) =+ i[coswt - e L]
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(3.20)

Voor L = 150 InS wordt de maximale waarde van !iX(t) I bereikt bij

t ~ 10 InS liX(10 ms)1 ~ i[l + 0,94]. De gelijkstroomcomponent is op

dat moment 94%. Als de sluiting eerst korte tijd als rweefasensluiting

bestaat voordat hij overgaat in een 3-fasen-sluiting kan de gelijk

stroomcomponent in de boogstroom nog groter worden.

Een andere mogelijkheid is dat eerst overspanningen ontstaan bij het

onderbreken van kleine inductieve stramen. Deze oversPanningen kunnen

vervolgens in het onderbroken netwerk en tussen de contacten doors la

gen veroorzaken, waardoor daarna, bij betrekkelijk grote contactaf

standen, een kortsluiting moet worden onderbroken.

Over het algemeen is een schakelaar niet tegen dergelijke extreme

situaties opgewassen. Oat geldt in bet bijzonder voor olieschakelaars.

De kans op de bovengeschetste samenloo~ van omstandigheden is echter

heel klein.

3.7. Ongelijke parallelle invoedingen

In werkelijkheid bestaat het netwerk tussen bronspanning en kortsluit

plaats over het algemeen niet uit een R,L-serieschakeling, maar zijn er

ongelijke parallelle invoedingen.

In het eenvoudige geval van figUur 3.6 zijn de deelstromen door k

parallelle takken te berekenen analoog aan de berekening bij een R,L

serieschakeling. De totale kortsluitstroam wordt (uitbreiding van

formule (3.4») in het geval van een 3-fasesluiting:

k Or
i (t) =~ . n Isin(wt + a -~.)

n=1 rz;:;r n n

i (0)
+ {v,n

Uf'
( • n )

~

t
L

- sin(a
n

- ~n)}e n)]

(3.21)

Als i (0) voor aIle n wordt verwaarloosd, is dit te schrijven alsv,n

i(t) =~S sin(wt + a - ~ ) - r -ffn r Sin(an - ~n) e
IZg r s n=1 Zn

L =L IR per tak.n n n
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_-----..,....-------r- - _. - - - -- - - -,.....---..,

UfL
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Ufj

..... ....L.._--, ....... _

I

Fig. 3.6: Vervangingsschema van een net met k paralleltakken.

Er kan wei een vervangingsimpedantie voor de stationaire toestand van

het totale netwerk worden berekend (bepaald door IZ81 en $8 bij 50 Hz).

Het is echter niet mogelijk een tijdconstante te berekenen.

Bij de beschouwde kortsluitgevallen in de DSM-middenspanningsnetten is

de situatie over het algemeen nog gecompliceerder, zie bijv. fig. 7.1 op

biz. 52. De invoeding naar de kortsluiting geschiedt vanuit verschil

lende bronnen (net-aansluitingen of generatoren~ via een vrij uitgebreid

netwerk. In deze gevallen is het ondoenlijk om met de hand de gelijk

stroomcomponenten uit te rekenen. Dan.moet gebruik worden gemaakt van

een computerprogramma waaImee voor aile netwerktakken de differentiaal

vergelijkingen worden opgelost. Ook kan een netwerk-simulatieprogramma

gebruikt worden.
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3.8. De invloed van de booqweerstandvan de schakelaar

In recente publikaties wordt erop gewezen dat de weerstand, die door de

schakelaarboog in het netwerk wordt geintroduceerd als de contacten

scheiden, soms een aanzienlijke dempende invloed kan hebben op de ge

lijkstroomcomponent van de kortsluitstroom [3] [4]. Dit is vooral het

geval bij het uitschakelen van grote verliesarme generatoren waarbij

soms vele perioden lang geen nuldoorgangen in de kortsluitstroom op

treden. De boogweerstand is dan relatief groot vergeleken met de

overige resistantie in het netwerk.

Het valt echter te bezien of in de beschouwde DSM-netten de dempende

boogweerstand een significante invloed heeft.

om een indruk hiervan te krijgen kan de schakelaarboogspanning tijdens

een stroomlus worden voorgesteld als een lineair oplopende spanning.

Dit is een gebruikelijke benadering voor schakelaars zoals de olie

arme IC-12 schakelaar die bij DSM wordt toegepast en waarop dit onder

zoek is geconcentreerd.

Als het kortsluitnetwerk door een R~L-serieschakelingwordt weergegeven,

dan ziet het netwerk met schakelaar er per fase uit als in fig. 3.7.

R L

Uf

+

Us
+

Fig. 3.7 : Principeschema voor invoeding van de boogspanning.

Als B opent wordt de boogspanning in hat netwerk geschakeld. Voor de

berekening wordt gebruik gemaakt van het "superpositie-beginsel".

Zonder boogspanning zou gelden (met maximaal gelijkstroomlid)

i(tJ = ffi [coswt - e (wL » R) (3.24)

We beschouwen de invloed van de boogspanning gedurende een "major loop"

van de stroom (zie fig. 3.ll die begint op t' =O.
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Stel

(3.25)

De stroom is tengevolge van deze boogspanning (Ut kortgesloten) voigt

uit de differentiaalvergelijkinq:

De oplossing is:

(3.26)

t'
T + §. (t' ... f.)

R R (3.27)

Met T = 100 ms is hier t'/T < 0,15.

Voor kleine t'/T geldt bij zeer goede benadering uit (3.27)

is (t ') ::::l ....£ t' 2
2L (3.28)

-t'/T(hetgeen kan worden aangetoond door reeksontwikkeling van e ).

De totale stroom in de "major loop" voigt uit (3.24) en (3.28):

i'(t) =i(t) + i (t')s (3.29)

t' = 0 komt overeen met t = t b + t s (begin van contactscheiding).

De invloed van de boogspanning t.o.v. de topwaarde van de wisselstroom

component is

a(t' )
i (t')=~s~__ = S wt,2

/!..f..) 2Uf
wL

(3.31)

Veronderstel dat op t' = 14 ms (geschat einde van de major loop) de
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boogspanninq tot 600 V opgelopen is, dan is S =~~Om:

U
A

- 10~5 kV ~2 S - 2 5 8-1
f - 'IZ en r - ~. 13 zUf

a (14 ms) = 0,16

a (7 ms) = 0,04 op de top van de major loop.

In hoofdstuk 4.8 wordt op de betekenis van dit effect dieper ingegaan.

3.9. Vervanging van het net door een substitutie-impedantie

VfNET

Het zou ideaal zijn als het net, ondanks de ongelijke parallelle takken,

in zijn geheel door een substitutie-impedantie zou kunnen worden ver

vanqen (fig. 3.8). Voor een berekening van kortsluitstromen zonder sig

nificant qelijkstroom lid is dat zonder meermogelijk als het transient

en subtransient generatorgedraq niet in beschouwing wordt genomen en

alle voedinqen dus tot een fasespanning kunnen worden samengenomen. Het

net kan dan door een substitutie-impedantie vervangen worden op basis

van de 50 Hz-impedantie van de verschillende takken.

~1 ~ ~

Fig. 3.8 : Vervanqing van het net door een substitutie-impedantie.

Voor transiente verschijnselen is dat niet geoorloofd en dient er een

Fourier- of Laplace-analyse te worden uitgevoerd op grond van de over

drachtimpedantie Z(f) = R(f) + j.2Trf L(f). Alleen als R(f) en L(f) on

afhankelijk van f blijken te zijn mag het net ook in dit geval door

een R~L-serietak worden vervangen. Dit vervangingsschema geldt dan ook

voor de bepaling van de gelijkstroamcomponent van de kortsluitstroom.
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4. BET GEDRAG VAN DE NETWERKELEMENTEN BIJ WERKELIJKE SLUITINGEN

4.1. Inleiding

Het gedrag van het net in de praktijk is niet zo eenvoudig als in hoofd

stuk 4 is weergegeven. In dit hoofdstuk worden de praktische complica

ties behandeld en wordt nagegaan in hoeverre deze verwaarloosbaar zijn

of eenvoudig in een netmodel kunnen worden verwerkt.

De belangrijkste complicaties zijn:

- de frekwentieafhankelijkheid van de R's en L's,

- het (sub)transient gedrag van de generatoren,

- de niet-lineariteit van de boogweerstand van de schakelaar.

4.2. Algemeen

De weerstand en zelfinduktie van netwerkelementen zijn frekwentie-af

hankelijk. Redenen hiervoor zijn:

- Bij toenemende frekwentie treedt stroomverdringing op (skin-effect

en proximity-effect) waardoor de stroomdichtheid in een geleider niet

meer homogeen verdeeld is over de geleiderdoorsnede.

- Geinduceerde ijzerverliezen die meestal in een extra weerstand ver

taald worden, nemen toe met de frekwentie.

Bij een berekening van symmetrische kortsluitstromen (zonder qelijk

stroomlid) kunnen zonder bezwaar de 50 Hz waarden van R en L worden

gebruikt (L SO en RSO ).

Als er een gelijkstroomcomponent in de kortsluitstroom optreedt dient

men rekeninq te houden met de genoemde frekwentie-afhankelijkheid, die

in hoofdstuk 3 is verwaarloosd. Koglin heeft de invloed hiervan in

enkele vereenvoudigde praktijkgevallen berekend 16J.
Hij onderzocht een ronde geleider en een transformatorwikkeling, waarin

R en L in extreme mate frekwentie-afhankelijk waren.

In het geval van een maximale gelijkstroomcomponent (a - ~ = + 900
)

vergeleek hij de exact berekende waardes van de gelijkstroomcomponent

met de resultaten van,drie benaderingsmethodes:
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t---
A: iDC(t)

U e
LSO=V 2 2 2RSO + w LSO

t

U
L

B: iDC(t)
0= e

\I'Ro
2 + w2 L 2

0

t

c: iDC(t)
U To

= e

vlRs02 + W
2

LS0
2

Bierin zijn

R en L gelijkstroomwaardes van R en L van het net,o 0

RSO en LSO waardes van R en L bij SO HZ wisselstroom

L
O

= L/Ro
LSO =LSr!RSO

Voor de exacte berekening gaat Koglin uit van de exacte formules die

gelden voor het gedrag van de betreffende transformator of geleider.

Met deze formules leidt hij een vervangingsschema daarvoor af, dat be

staat uit parallelle R~L-takken. In principe moeten er oneindig veel

van deze takken worden gebruikt om de formules exact na te bootsen • In

de praktijk convergeert de met het vervangingsschema berekende stroom

snel, zodat met een beperkt aantal takken kan worden volstaan-.

De in tabel 4.1 aangeduide opeenvolgende iteratiestappen geven de be

rekende stroom weer bij gebruik van telkens een extra paralleltak, te

beginnen bij een tak. Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar [61.
In tabel 4.1 zijn de waardes van iDC(t)/iAC gegeven voor t =50~ 100~

lS0 ms.

Het blijkt dat methode A foutieve resultaten geeft. De.methodes B en C

geven beide goed benaderde, iets te grote waarden. Bij deze laatste

methodes wordt L =L
O
=L /R gebruikt.o 0

Gezien de grote verschillen tussen RO en RSO (zie tabel 6.11 is de

keuze van de juiste berekeningsmethode van groot belang. In de litera

tuur wordt gesteld dat L moet worden berekend volgens L = L = L/Ro 0

(o~ a. [7]) waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen L() en LSO.
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Vergelijking van methodes voor de berekening van de

gelijkstroomcomponent volgens [6].

methode •
'l.AC

t =50 ms t =100 ms t =850 ms

exacte berekening 0,831 0,690 0,396

0,841 0,717 0,446

0,846 0,728 0,464

0,849 0,734 0,474

opeenvolgende 0,850 0,737 0,480

iteratiestappen 0,851 0,739 0,484

0,852 0,741 0,487
, 0,853 0,742 0,489

methode A 0,725 0,525 0,200

methode 0,876
-
0,767 0,515B

methode C 0,875 0,766 0,515

A) transformatorwikkeling.

methode •
'l.AC

t =50 rns t =100 ms t= 850 ms

exacte berekening 0,562 0,315 0,056

0,564 0,319 0,058

0,564 0,321 0,059

0,564 0,322 0,060

0,564 0,323 0,060

opeenvolgende 0,564 0,323 0,061

iteratiestappen 0,565 0,323 0,061

0,565 0,323 0,061

0,565 0,324 0,061

methode A 0,281 0,079 0,002

methode B 0,574 0,329 0,062

methode C 0,572 0,329 0,06.1 ..

B) ronde geleider.
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~~~~~_!~-~o-~~-~o

Bet ligt voor de hand om na te gaan of R en Look gebruikt mogeno 0

worden voor de berekening van de wisselstroomcomponent, als de gelijk-

stroomcomponent volgens methode B bepaald wordt.

We beschouwen de impedantie per netwerktak. Als R
o

in plaats van R
50

wordt gebruikt, betekent dit geen groot verschil voor die takken, waar

in ook een grote inductiviteit is opgenomen. Namelijk:

wL=arctg R
50

argZ
o

wL= arctan R
o

In beide gevallen is IZ[ =VR2 + w2
L

2 =wL '11 +

In de beschouwde DSM-netten geldt:

1
< 0~1 want T50 > 34 rna (zie tabel 6.1).

WT50

Dus Izi :: wL(l + J;(~)2) < wL . 1~005

R heeft hier dus nauwelijks invloed op Izl, ongeacht of R =Ro of

R =R
50

wordt gekozen.

Ook geldt argZ =arctan(wL/R) dus

argZo - argZ50 =arctan
wL wLR - arctan R

o 50

Dit verschil is het grootst, namelijk 2,30 als R50/wL =0~1 en

R50-RO/Ro =0~69 (grootste waarden uit tabel 6.1). Ook het hoekverschil

is dus klein.

Dit rechtvaardigt het gebruik van Ro in plaats van R50 voor de berekening

van de wisselstroomcomponent.

Voor kabels kan er ook een aanzienlijk verschil zijn tussen Lo en L50 •

Qmdat in serie met kabels meestal een element met een veel grotere zelf

inductie (smoorspoel, trafo of generator} is geschakeld, heeft het ver

schil tussen L0 en L50 van de kabel slechts een zeer geringe invloed op

de totale zelfinductie van de netwerktak. Voor de DSM-netdelen waarin
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berekeningen zijn uitgevoerd geldt dit voor aIle netwerktakken, hetgeen

geverifieerd kan worden aan de hand van bijlage 4.

Samenvattend kan worden gesteld dat het correct is om LSO en Ro voor de

berekening van zowel wisselstroom- als gelijkstroomcomponent te geruiken.

Gebruik van RSO in plaats van Ro kan grote fouten introduceren in de

gelijkstroomcomponent.

De temperatuur van de netelementen is van invloed op de geleidbaarheid

en dus op de waardes van R. In het volgende wordt steeds een temperatuur

van ca. 200 C verondersteld, tenzij anders aangegeven. Dit komt overeen

met een situatie van lage belasting v66r de sluiting.

De korte tijd tussen het ontstaan van de sluiting en het afschakelen

ervan (ca. 50 ms) is zo kort dat er geen noemenswaardige temperatuur

verhoging optreedt.

Ais bij werkelijke sluitingen de bedrijfstemperatuur hoger is dan 200
,

zal T iets lager uitvallen (gunstiger). Fig. 4.2 geeft de invloed van

de temperatuur op de waardes van R, uitgesplitst in koperverliezen (R
C

) en

extraverliezen

Fig. 4.2 : Invloed van de temperatuur op de waarde van R.

Deze temperatuurinvloed heeft bij hoge waardes van T betrekkelijk weinig

invloed op de waarde van de gelijkstroomcomponent. Dit kan m.b.v. for

mule (3.19) eenvoudig nagegaan worden. Verhoging van R met 15% heeft op

de procentuele gelijkstroomcomponent na 34 ms een invloed van resp. 7%

(T = 80 ms), 6% (T = 100 ms) en 4% (T = 150 ms).
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4.3 Generatoren

Bij de onderzochte kortsluitingen in de DSM-netten zijn enkele gevallen

van sluitingen dicht bij een generator. In dat geval kan de amplitude

van de wisselstroomcomponent van de kortsluitstroom niet constant worden

verondersteld. Er moet dan rekening worden gehouden met het dynamisch

gedrag van de generator, gekenmerkt door subtransiente, transiente en

stationaire grootheden.

Dit dynamisch gedrag wordt veroorzaakt door overgangsverschijnselen in

het magnetisch veld in de rotor-, stator- en dempingswikkelingen van de

generator.

De generatorregeling zal de bekrachtiging proberen bij te regelen wan

neer er een kortsluiting ontstaat. De reaktietijd van de regeling is in

de orde van 1 s., terwijl de kortsluitduur ca. SO ms is. De bekrachtiging

kan dus bij goede benadering constant worden verondersteld.

Als verder wordt aangenomen dat de rotor van de generator symmetrisch is

opgebouwd en dat het net tussen generator en kortsluitplaats door een

serieschakeling van LN en R kan worden weergegeven geld~ voor de 3-. N
fasen kortsluitstroom [7] bij goede benadering:

t
To

Daarin stelt W =2'1l'. SO Hz

a = fasehoek van de fasespanning op t =0

~ = fasehoek van het net in geval van kortsluiting

i v = bedrijfsstroom voor het ontstaan van de sluiting

T = gelijkstroomtijdconstante
o

voor.

Voor T geldt hier
o

x +X "
(N a)

w
T =-:::--:"'::"'--
o RN+Rg

waarin Xa" = subtransiente reactantie

Rg = gelijkstroomweerstand van de generator.

X
N

= ulliN = reaktantie bij SO az van het net.

De eerste term is de wisselstroomcomponent met amplitude:

(4.1)
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t
- Ta'N ~

(i'-i ) e + ~KK K (4.2)

"" "":', ...De amplitudes ~K' ~K' ~K resp. van de subtransiente, transiente en

stationaire kortsluitstroom en ook TaN resp. TaN, de effectieve sub

transiente resp. transiente tijdconstante, zijn afhankelijk van de net

reaktantie. Bij goede benadering geldt [7]:

- V...."
.." -~K - -:':X,...,,,....-+-X-==-a N

~, _ fI'
~K - -:':X:-:,-+---::x",-

a N

(4.3)

(4.4)

(4.5)

(4.6)

T ' - T'dJl - a (4.7)

Hierin stelt

Xa= subtransiente reaktantie

Xa= transiente reaktantie

Xa = stationaire reaktantie

Ta= subtransiente tijdconstante

Ta= transiente tijdconstante

voor bij driefasen klemmenkortsluiting van de generator.

Deze grootheden zijn per generator berekend (uit testrapporten).

Fig. 4.3 toont een voorbeeld van een sterk asymmetrische generatorkort

sluitstroom.
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Fig. 4.3 Voorbeeld van een sterk asymmetrische kortsluitstroom

bij een generatorklemmensluiting.

~

De belastingsstroom van de generatorv66r de sluiting, ~v' is te be-

rekenen uit het geleverde vermogen P en cos~v daarbij:

2P
= Wf cos~v

(4.8)

Hierin stelt ~v de fasehoek van de stroam ten opzichte van de spanning

voor.
V", V' en V kunnen worden bepaald uit het generatordiagram dat kort

v66r de sluiting gold [7]. Zie figuur 4.4. Uit dit diagram voigt voor

V" :

(4.9)

... ...
Voor V' resp. V gelden analoge formules met Xd resp. Xd in plaats van

Xd. De netreaktantie X
N

kan per kortsluitgeval worden bepaald. Met de

formules (4.3) tim (4.9) is het verloop van iAC(tJ uit (4.2) volledig

bepaald.
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1m

\

\

\
\

Fig. 4.4 : Generatordiagram-vlak voor de sluiting.

Als er verschillende generatoren op het net invoeden, worden de tijd

constantes TdN en TdN per generator bepaald door (in afwijkinq van (4.6)

en (4.7»:

X"
1

N
+ X"

T" - T" d
dN - d X' ,

1
N

+yr
d

X'
1 N

+yr
T' - T' d

dN - d XN1 +-Xd

(4.10)

(4.11)

Daarin zijn XN, Xlv resp. XNvervangingsreaktanties van het net waarbij

de overige generatoren vervangen zijn door hun stationaire, transiente,

resp. subtransiente reaktanties.

Oak in de formules (4'.3) tim (4.5) worden XN~ Xlv en XNingevoerd.
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(4.12)

(4.13)

(4.14)

(4.10) tim (4.14) vloeien voort uit de toepassing van

het superpositiebeginsel en uit de veronderstelling dat de tijdconstantes

van de verschillende generatoren ongeveer gelijk zijn.

Er geldt dan:

.... V"i" =X X" + X"d N

....
~, - V'
1-X - X' + X'd N

ix =X
V
+ X

Nd

De nieuwe formules

Bovenstaande formules hoeven alleen bij de berekeningen in het netdeel

Neerbaak te worden gebruikt. Bij de generatoren van de Mauritscentrale

kan het net, althans voor de berekening van de symmetrische deelkort

sluitstromen; eenvoudigweg worden opgesplitst.

De transiente tijdconstantes van de twee generatoren in het netdeel

Neerbeek wijken nogal af (zie tabel 4.51, zodat (4.10) tim (4.14) niet

zonder meer als juist gelden. Bedenkt men echter, dat XN~ XNen XN niet

veel verschillen (tabel 4.5) dan mogen (4.10) .t/m (4.14) toch als ver

antwoorde benaderingen beschouwd worden.

Tabel 4.5 Generatortijdconstantes en netreaktanties in

het deelnet Neerbeek (sluiting Ill.

x; XN ~

Generator 1 473 mQ 486 mn 557 mQ

Generator 2 228 mQ 228 mQ 302 mQ

Til T' Til T'd d dN dN

Generator 1 25 ms 0,81 s 25 ms 1,40 s

Generator 2 25 ms 0,55 s 26 ms 0,67 s

De generatoren worden "in fase" verondersteld. De netwerken zijn bij een

kortsluiting vrijwel volledig induktief, zodat de deelstromen, die door
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de verschillende generatoren geleverd worden, dan in fase zijn. Dit

geeft de "worst-case"-situatie (grootste totale kortsluitstroom).

Tabel 7.3 geeft een overzicht van de nor.male instelling van de genera

toren in het netdeel Neerbeek. Zij zijn dan vrijwel in fase.

Er wordt aangenomen dat verschillende generatoren gedurende de.kort

sluiting niet in fase verdraaien. Aangezien de slingertijden in de orde

van seconden bedragen is dit realistisch.

4.4. Kabels

Een kabel kan per fase worden voorgesteld door een aaneenschakeling van

infinitesimaal kleine secties zoalsweergegeven in fiquur 4.6.

L

c

R

Fig. 4.6 : Infinitesimaal kleine sectie van een kabel.

Daarin stellen de symbolen het volgende voor:

R langsweerstand van de geleider inclusief extra-verliezen

C capaciteit tussen geleider en aardscherm.
L totaal van in- en uitwendige inductiviteit
1G representeert de dielektrische verliezen plus de geleiding van de

isolatie.

Aile genoemde impedanties zijn per lengte-eenheid.

Bij de gebruikte kabels (met een lengte tot ca. 1,5 km) zijn de parallel

impedanties van C en llG zeer groot vergeleken met de serie-impedanties

van L en R. Voor kortsluitbeschouwingen kunnen C en llG dus worden weg

gelaten in het schema.

L en R zijn frekwentie-afhankelijk, want

a) er treedt stroomverdringing op (skin- en proximity-effectl

b) de extra-verliezen zijn frekwentie-afhankelijk.

De invloed van a) is voor een massieve geleider met hamogeen aardscherm
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exact te berekenen. Voor industriele kabels bestaan er echter alleen

benaderingsformules.

De extra verliezen worden veroorzaakt door spreidingsvelden, opgewekt

door de kabelstroom, die in geleider, aardscherm en mantelmateriaal

wervelstromen- en - bij aanwezigheid van ijzer - ook hysterisverliezen

veroorzaken. Deze verliezen hangen sterk af van de technische uitvoering

van de kabel en de omgeving.

De gelijkstroomwaarden R en L zijn voor massieve kabels exact te be-o 0

rekenen: bij technische kabels zijn ze per kabeltype verschillend onder

andere omdat daarbij de geleider uit een bundel van deelgeleiders be

staat in verschillend mogelijke uitvoeringsvormen.

Voor de berekening van R kan gebruik worden gemaakt van de "cross-
o

sectional area", die bij elke kabel wordt opgegeven. Volgens de IEC-

normen is dit de effectieve doorsnede van de geleider, zodat de gelijk

stroomweerstand per lengte-eenheid volgt uit deling van de soortelijke

weerstand door daze "cross-sectional area".

~ is temperatuurafhankelijk. De invloed van de temperatuur op koper- resp.

extra verliezen werkt tegengesteld. Bij de berekeningen wordt uitge-

gaan van de bedrijfsgrootheden van de kabels, zoals deze door de fabri

kant zijn opgegeven. De bedrijfsweerstand wordt, indien nodig, omge

rekend naar 200 C (zie bijlage 2). Voor de gelijkstroomweerstand wordt de

waarde van de fabrikant gebruikt. Indien deze niet gegeven is, wordt

deze op grond van de "cross-sectional area" berekend.

Voor d~ inductiviteit wordt door de fabrikanten alleen de bedrijfsin

duc~iviteit LSO of -reaktantie XSO opgegeven. De bedrijfsinductiviteit

en de frekwentie-afhankelijkheid van de inductiviteit worden behalve

door de afmetingen van geleider en mantel sterk pepaald door de tech

nische uitvoering van de kabel (met name die van de mantel).

Bij toenemende frekwentie neemt de inductiviteit iets af als gevolg van

stroomverdringing. Dit is vooral te wijten aan vermindering van de "in

terne inductiviteit" L .. Deze L. is het grootst voor massieve kabels en
1- 1-

kan daarbij varieren van U /8TI bij w = 0 tot 0 bij w ~ 00, hetgeen een
o

vermindering van :::: 20% inhoudt voor de meest "ongunstige" situatie, over

het gehele frekwentiegebied. Voor praktische situaties kan L dan ook wel

constant worden genomen tussen 0 Hz en 50 Hz.

Bet verschil tussen Ro en RSO kan tot zo'n 20% bedragen in de hier be-
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schouwde gevallen en mag dus niet worden verwaarloosd.

In de bijlage 2 is de berekeningsmethode van R
o

en RSO weergegeven en

een overzicht van de waardes van Ro~ RSO en LSO voor verschillende

typen kabel.

4.5. Transformatoren

Voor technische transformatoren wordt het vervangingsschema van fig. 4.6

algemeen gebruikt. Ret geldt niet aIleen voor stationaire, maar oak voor

transiente verschijnselen. De aangegeven impedanties zijn op een span

ningsniveau gereduceerd.

Rv .
1m

Fig. 4.7 :

De symbolen in fig. 4.7 stellen het volgende voor:

L1 , L
2

spreidingsinductiviteiten van de wikkelingen

R1, R' representeren de verliezen in de wikkelingen
2

M magnetisatie-inductiviteit

Rv
representeert de verliezen in de kern (t.g.v. hysteresis en

wervelstromen) •

Bij het gebruik van dit schema moet het volgende worden bedacht:

- R
1

en R
2

zijn frekwentie-afhankelijk (t.g.v. skin-effect en andere

extra verliezen)

- M mag aIleen constant worden gedacht zolang de kern nog niet verzadigd

is

R
V

is een funktie van de magnetische veldsterkte in het ijzer.

In normaal bedrijf treedt enige verzadiging van het ijzer van de trans

formatorkern Ope Dit is echter zo weinig dat i m in het ongunstigste

geval enkele procenten van de nominale stroom bedraagt.

Ret is theoretisch denkbaar dat, in geval van een kortsluiting, t.g.v.
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de gelijkstroomcomponent in de kortsluitstroom de transformator korte

tijd verder in verzadiging gaat dan in normaal bedrijf. De kortsluit

stroam door de schakelaar vlak bij de foutplaats zou hierdoor gedurende

korte periodes iets kleiner kunnen worden. De invloed zal echter niet

wezenlijk zijn. Door ervan uit te gaan dat er geen verzadiging optreedt

beschouwen we het worst-case geval voor de-kortsluitstroom. In de lite

ratuur [5] wordt erop gewezen dat er in de praktijk bij een kortsluiting

niet meer verzadiging optreedt dan in normaal bedrijf.

De magnetisatiestroom i m blijft daarmee veel kleiner dan de kortsluit

stroom, zodat M in het transformatorschema (fig. 4.7) geen rol speelt

bij kortsluitingen.

Bet kortsluitschema van de transformator is daarmee gereduceerd tot de

kortsluitimpedantie (gekenmerkt door Rk en Lk ). Bet resistieve en re

aktieve deel hiervan kan uit de testrapporten van de transformatoren

worden afgeleid.

Voor Rk wordt de sam van de gelijkstroomweerstanden van de primaire en

secundaire wikkelingen gebruikt, gereduceerd naar 10,5 kV. Deze waarde

kan zeer sterk afwijken van de waarde bij 50 Hz wisselstroam (zie bij

lage 4).

4.6. Smoorspoelen

De in het DSM-net gebruikte smoorspoelen die yoor deze berekening van

belang zijn, zijn lucht- of betonsmoorspoelen, zonder ijzer. Ze kunnen

eenvoudig door hun kortsluitimpedantie worden,gekarakteriseerd. Bet is

ook hier weer belartgrijk dat voor het berekenen van het resistieve deel

in de tijdconstante de gelijkstroomweerstand van de smoorspoel wordt ge

bruikt, i.e. de wikkelingsweerstand. De verschillen tussen Ro en RSO
kunnen ook hier zeer groot zijn.

4.7. De PLEM-netvoeding

Van de punten waar het DSM-net op het 150 kV-net van de PLEM is aange

sloten zijn de kortsluitstromen (topwaarde en fa~e) bekend. Op grond

daarvan kan dit net op elk aansluitpunt door zijn kortsluitimpedantie

R + jwL gereduceerd naar 10,5 kV worden vervangen. Er wordt daarbij van

uitgegaan dat deze voorstelling door een R~L-serietak voldoende nauw~

keurig is. Gezien de lage waarde van deze kortsluitimpedanties t.o.v. de

andere impedanties in het 10 kV-net is deze aanname zeer gerechtvaardigd.



- 33 -

4.8. Schakelaars

de IC-12 schakelaar

In de DSM-netten worden diverse fabrikaten schakelaars gebruikt. Een van

de nieuwste hiervan is de IC-12 schakelaar van Hazemeyer. Deze studie

beperkt zich tot het gebruik van deze schakelaar.

De IC-12 is een olie-arme schakelaar,met o.a. de volgende speci£icaties

[8] :

1. symmetrische kortsluitstroom i
AC

= 31,5 kA (effectieve waardel
,no!'l1l

2. gelijkstroomcamponent PDC op het moment van eerste contactscheiding
,no!'l1l

50%

3. tijd tot eerste contactscheiding minimaal 24 ms (t = 24 ms) •
S

De gegeven gelijkstroomcomponent kamt overeen met de IEC-normen voor

schakelaars IEC 56-2 [1]. Daarbij gaat men uit van een maximale gelijk

stroamcomponent met een tijdconstante van T = 45 ms (zie fig. 3.3). Als

tijd yan eerste contactscheiding geldt t =t s + t b • Daarbij wordt voor

de reaktietijd van de beveiliging t b = 10ms gehanteerd [1].

Op t = t s + t b = 24 ms + 10 ms = 34 ms wordt PDC(tJ = 47% gevonden. Naar

boven afgerond is dit de gespecificeerde 50% waaraan de IC-12 schakelaar

voldoet.

Op grond van i
AC

en T = 45 InS kan het verloop van de maximaal toe-
,no!'l1l

gestane boogstroom na t = t b + t s worden berekend (tabel 4.81. De momen-

tane stroom bereikt een topwaarde van 59,2 kA. in de eerste major loop na

t = t b + t s • De duur van deze loop is 12,2 IDS. Uit de Kema-beproeving

van de IC-12 [8] blijkt dat een dergelijke maximale kortsluitstroom

binnen 2 loops wordt afgeschakeld (bijv. fig. 4.9,uitschakelproef uit

[ 8 ] ) •

Door het geval te beschouwen waarbij op het moment van, of kort na,

contactscheiding een major loop begint krijgen we een goede indruk van

de belasting van de schakelaar. Immers in deze major loop treedt de

maximale momentane stroom op en bij deze grote stromen gecombineerd met

de lange duur van de loop wordt er een zeer grote hoeveelheid energie

aan het boogmedium toegevoerd.

Normaal moet de schakelaar in staat zijn de stroom na deze major loop

te onderbreken.
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Tabel 4.8.

Stroomwaardes vanaf t =tb+t
a

=34 rna bij nominale belasting van de IC-12

schakelaar volgens (3.9).

t UtJ

(ms) (leA)

34 -34,69

35 -20,47

36 - 6,25

36,4 - 0,87

36,5 0,43

37 6,61

38 16,89

39 23,64

40 26,23

41 24,46

42 18,52

43 9,05

43,7 0,82

43,8 - 0,43

t i(tJ

(ms) (leA)

44 - 2,99

45 -16,39

46 -29,79

47 -41,86

48 -51,37

49 -57,36

50 -59,21

51 -56,71

52 -50,07

53 -39,90

54 -27,18

55 -13,12

55,9 - 0,43

56 0,93

De fabrikant stelde ons enkele beproevingsresultaten ter beschikking

met gegevens over de boogspanning van de schakelaar, opgenomen bij laag

spanning (bijlage 7). Bij deze proeven lopen stromen van 50 a 60 leA top

waarde en een boogduur van ca. 8,5 MS. De boogspanning loopt bij be

nadering lineair op tot een waarde van maximaal ca. 250 V op het eind

van de loop, afgezien van een eventuele zeer kortstondige piek vlak

voor de nuldoorgang van de stroam.

De snelheid S van de boogspanning (hoofdstuk 3.8) is dus

S = 250 V
8,5 rna

30 kV
a

bij deze proeven.

De in deze studie berekende kortsluitstramen hebben in de major loop

een topwaarde van ca. 50 tot mear dan 100 leA. Bij deze zeer grote
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Fig. 4.9 Voorbeeld van een uitschakelproef uit raj.
Legenda: t = 0: begin van de kortsluiting

t = tb+ts : moment van eerste contactscheiding

iJ{' if? ip~ UJ{' Uf? Up: stromen resp. spanningen in de 3-fasen.

De aangegeven stromen en spanningen zijn effectieve waarden.
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stramen zal S gelijkblijven of toenemen bij toenemende stroom. In het

gebied waar S eventueel toeneemt is de extra energiedissipatie in de

boog daardoor z6 groot, dat de qunstige stroambeperkende werking ervan

niet relevant is. We gaan dus uit van een gelijk blijvende S.

Bet is denkbaar dat er in de nuldoorgang na de major loop een grotere

kans op onderbreking is, omdat de grootte van de stromen en de duur van

de major loop verkleind worden door de boogspanning. De steilheid di/dt

in de nuldoorgang wordt echter groter hetgeen de kans op onderbreking

nadelig belnvloedt.

We beschouwen steeds de eerste major loop die optreedt na t = tB+tb =
=24 mB + 10 ms =34 mB en gaan ervan uit dat de invloed van de boog

spanning in de tijd tot het begin van de major loop verwaarloosbaar

klein is.

om de invloed van de boogspanning op de kortsluitstroom te bestuderen

gaan wij uit van

dUB 600 V kV
S =dt =aa. 14 mB =43 S

Deze waarde is een ru~e schatting voor S.

Met dit uitgangspunt voor S kan, met de theorie afgeleid in 3.8 de in

vloed op de kortsluitstroom worden nagegaan. In tabellen 4.14 alb zijn

voorbeelden gegeven bij een tijdconstante van 100 ms en 150 ms. De in

vloed van de boogspanning is betrekkelijk gering. De topwaarde van de

stroam wordt ca.2,5% lager, de loop wordt enkele tienden van mili

seconden korter van duur.

In het geval van een drie-fasen-sluiting zonder aarde is de invloed van

de boogspanning gecompliceerder. De boogspanning in elke fase is dan

namelijk van invloed op de kortsluitstroom in aile drie de andere fasen.

Er is echter geen reden om aan te nemen dat de invloed van de boog

spanning essentieel groter zal zijn dan in het geval met aarde.

Men bedenke daarbij dat zonder boogspanning de 3-fasen sluiting met en

zonder aarde exact gelijk is wat betreft de onderbreking van de eerste

fase. De tweede en derde fase onderbreken tegelijk en zijn mdnder zwaar

belastend dan inhet geaarde geval.
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Tabel 4.10.a Invloed van de boogspanning in een major loop.

600 V
T = 100 rns en S =14 rns

t

40

41

42

42,8

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

56,3

56,4

56,5

56,9

57

7~(t)--'l,AC

(zonder
invloed
boog
spanning)

0,33

0,29

0,15

-0,0144

-0,0627

-0,3350

-0,6376

-0,9403

-1,2128

-1,4278

-1,5637

-1,6065

-1,5516

-1,4035

-1,1764

-0,8918

-0,5769

-0,2622

-0,1724

-0,1431

-0,1144

-0,0040

0,02

t'

°0,2

1,2

2,2

3,2

4,2

5,2

6,2

7,2

8,2

9,2

10,2

11,2

12,2

13,2

14,1

6(t' )

0,0000

0,0000

0,00.11

0,0038

0,0080

0,0139

0,0212

0,0302

0,0407

0,0528

0,0665

0,0817

0,0985

0,1169

0,1368

0,1431

0,1453

0,1474

0,1561

iCt)
-r-- + S(t')
'l,AC

(met invloed
boogspanning)

-0,3339

-0,6338

-0,9323

-1,1989

-1,4066

-1,5335

-1,5658

-1,4988

-1,3370

-1,0947

-0,7933

-0,4600

-0,1254

-0,0292

0,0021

0,0330

0,1521

t' tijd vanaf het begin van de beschouwde major loop

S(t'): invloed van de boogspanning op de kortsluitstroom (relatief t.o.v.

i
AC

)

i(t): kortsluitstroom wanneer de boogspanning geen invloed heeft.
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Tabel 4.10.b

t = 150 ma S ..:. 600 V
en - 14 ms

t i(tJ i(tl
-.-- t' 8(t') --+ 8(t'J
1-AC 1-AC

(ms) (zonder (ms) (met invloed
invloed boogspanning)
boog-
spanning)

42 0,0532

42,1 0,0349

42,2 0,0157

42,3 -0,0042 0 0 -0,0042

42,4 -0,0248

43 -0,1630 0,0004 -0,1626

44 -0,4368 0,0023 -0,4345

45 -0,7408 0,0057 -0,7351

46 -1,0449 0,0108 -1,0342

47 -1,3188 0,0174 -1,3014

48 -1,5352 0,0255 -1,5096

49 -1,6724 0,0353 -1,6371

50 -1,7165 0,0466 -1,6700

51 -1,6628 0,0594 -1,6034

52 -1,5161 0,0739 -1,4422

53 -1,2901 0,0899 -.1,2002

54 -1,0067 0,1075 -0,8992

55 -0,6930 0,.1267 -0,5664

56 -0,3794 0,.1474 -0,2320

56,7 -0,1762 0,1697 0,0736

56,75 -0,1625 0,.1629 -0,0133

56,8 -0,1489 0,.1640 0,0015

57 -0,0961 0,.165.1 0,0162

57,2 -0,0455

57,4 0,0025



- 39 -

5. KORrSLUITBEREKENINGEN MET "BET "COMPUTE:RPROGRAMMA SPlCE-B

5.1. Inleiding

Bij een vertaktenetstructuur zoals in de OSM-netten is het zinvol

kortsluitberekeningen met behulp van de computer uit te voeren. Er zijn

twee mogelijkheden:

- numeriek oplossen van de differentiaalvergelijkLngen,

- gebruik maken v~ een bestaand computerprogramma, dat netwerkbereke-

ningen kan uitvoeren.

Oe laatste methode is het eenvoudigst en hat meest overzichtelijk.

Op de TH-Eindhoven is zoln computerprogramma aanwezig, nl. SPICE-B.

Oit is een Burroughs 6700-versie van SPICE 2 dat ontwikkeld is door het

Electronic Research Laboratory van de University of California, Berkeley

USA [9]. Oe gebruiker kan gecompliceerde netwerken invoeren waarvan het

programma de responsie berekent.

Voor de kortsluitberekeningen zijn de kortsluitimpedanties van de net

werkelementen (volgens hoofdstuk 41 ingevoerd. Met SPICE-B kan men dan

de transiente kortsluitstromen in het net bepalen. Ook kan met SPICE-B

een frekwentie-analyse van de overdrachtsimpedantie van het netwerk

worden uitgevoerd.

Met behulp van SPICE-B zijn de kortsluitstromen in diverse OSM-netdelen

bepaald bij verschillende omstandigheden:

verschillend tijdstip van ontstaan van de kortsluiting (a = O~ a =60~

a =90°1

- wei of geen invloed van de boogspanninq

- wei of geen koppeling in bepaalde netdelen.

Hieronder wordt kort aangegeven hoe een generator- of schakelaarmodel

volgens 4.3 resp. 4.8 werd gerealiseerd en hoe het tijdstip van ontstaan

van de kortsluiting werd gevarieerd.

5.2. Variatie van hat tijdstipvan ontstaan Van de kortsluiting

om het tijdstip van ontstaan van de kortsluiting te varieren werd een

fictieve diode gebruikt (principeschema fig. 5.11 die door het aanleg

gen van een spanning in de speuichting <VINL wordt geblokkeerd.
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Principeschema voor de variatie van het tijdstip

van ontstaan van de kortsluiting.

De spanningsbron is

Verder RIN « netwerkresistanties.

In fig. 5.2 is het verloop van VG" VIN" i D en i K als funktie van de tijd

gestileerd weergegeven.

v
.,

---------~----------~

t

Fig. 5.2 Gestileerd verloop van VG" VIN" i D en i R als funktie

van de tijd.
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Diode D geleidt tot tIN' spert daarna. Door verschillende keuzes van

tIN wordt het inschakeltijdstip van i X in het kortsluitnetwerk ge

varieerd.

Opgemerkt moet worden dat bij het computermodel de tijdas over tIN

verschoven is.

Er geldt dus

en
tIN _ Ct

20 rns - 21T

als t =0, zoals in hoofdstuk 4, wordt gefedinieerd als het begin van

de kortsluiting.

Bij de meeste te bespreken berekeningen is Ct =0, dus tIN =a zodat

deze complicatie niet optreedt.

5.3. Schakelaarmodel

Voor de schakelaar is het model gebruikt met lineair met de tijd op

lopende boogspanning, die begint bij het begin van de eerste major loop

na tijdstip t = t s + t b =34 ros (volgens 4.81. Meestal is dit begin op

t
COMP

::: 42 ms. De boogspanning loopt op tot 800 V op t
COMP

= 60 ros, op

bet eind van de transiente analyse door SPICE-B.

De berekende stroom is slechts juist tot het eind van de major loop.

Dan keert de spanning in werkelijkheid immers van teken om.

Hier geldt:

s = 800 V _ 44 4 kV
18 ros - ~ S

dat is nog iets meer dan de waarde uit hoofdstuk 4.8 (43 kV/s).

5.4. Generatormodel

Het programma SPICE-B biedt geen mogelijkheid om generatoren in een net

werk te definieren, die (sub-~transient gedrag vertonen in het geval van

een sluiting (zie 4.3L Met behulp van een kunstgreep kan toch het (sub-)

transiente kortsluitstroamverloop per generator volgens (4.21 worden ver

kregen. Hiervoor wordt elke generator voorgesteld door drie spannings-
........ ....

bronnen met amplituden Vl~ V
2

en V3 • De laatste twee daarvan nemen in de

tijd af met de subtransiente resp. de transiente tijdconstante van de
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generator (TJN resp. TJN ). Dergelijke bronnen zijn bij gebruik van

SPlCE-B eenvoudig te definieren.

Voor een generator ziet het net voor de camputerberekeningen er dan uit

als in fig. 5.3.

Rg
NET

Fig. 5.3 Net voor computerberekeningen (met tijdafhankelijke

bronamplitudes) •

Voor de bronspanningen geldt:

(5.1)

t---Tan
• sin(wt + a)

• sin(wt + a)

(5.2)

(5.3)

In het computerprogramma geldt voer de amplitude ~an de wisselstroom

component bij goede benadering:

t t
-~ -p;r-

(V• + V· (0) e dN + V· 7 (01 e dN) ~z
1 2 C) 1£11

(5.4)

waarbij Izl ~ XN + Xi'·
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XN is de substitutiereactantie van het net tussen de generator en de

plaats van de sluiting. Z Kan met behulp van SPICE-B berekend worden

uit de gegeven netconfiguratie en netwerkelementwaarden.

iAC(tJ uit (5.4) moet voor aIle t gelijk zijn aan iAC(tJ uit (4.2),

'd.w.z. de stroom in de computerberekening moet overeenkomen met de stroom

volgens de theorie. Met behulp van (4.2) tIm (4.5) en ( 5.1) tIm (5.4)

vinden we dan de eisen waaraan V1' V2(OJ en V3(OJ moeten voldoen. Deze

zijn:

X"+X"
V/OJ V" V' a N= Xa' + XN

,

X " + x " x " + x "
V2(OJ

_ a N V' 'a . N ....

Xa
,

+ X
N
,

Xa + X
N

V

(5.5)

(5.6)

....
v (5.7)

Nu er is aangetoond dat de wisselstroomcomponent in het net met de

echte generator gelijk is aan die in de computerberekening, moet de

gelijkstroomcomponent worden beschouwd. Uit de netwerktheorie voIgt dat

de gelijkstroomcomponent gelijk is als het netwerk identiek is en iDC(OJ

gelijk is (onafhankelijk van de bronnen). Dat het netwerk identiek is,

voIgt simpel uit het fei t dat het netwerk van fig. 5.3 met Xa" en Rg

bepalend is voor de werkelijke gelijkstroomcomponent [7]I4].
iDC(OJ is in beide gevallen:

iv(OJ, de belastingsstroom vlak v66r de sluiting, is klein en wordt hier

nul verondersteld (zie 3.4). iAC(OJ is gelijk omdat de wisselstroom

componenten identiek zijn. Oak iDC(Ol is dus gelijk.

Er mag geconcludeerd worden dat ook de gelijkstroomcamponent identiek is

en dat het computerprogramma dus de juiste transiente kortsluitstroom

bepaalt.



- 44 -

5.5. De nauwkeurigheid~an SPICE-B

Het is van belang am te weten hoe nauwkeurig de stroomwaardes zijn die

door het computerprogramma worden berekend. SPICE-B berekent de oplos

sing van een transiente situatie in een iteratief proces. De stapgrootte

bij dit proces bepaalt de nauwkeurigheid van de gevonden oplossing. Deze

stapgrootte is door de gebruiker van het programma instelbaar.

om de berekeningsnauwkeurigheid te bepalen is een reeks berekeningen

uitgevoerd met verschillende stapgroottes. Hierbij werd de kortsluit

stroam in het meest gecompliceerde van de doorgerekende netdelen gekozen.

De resultaten zijn gegeven in bijlage 3.

Het blijkt dat bij de gekozen stapgrootte, waarmee de berekeningen zijn

uitgevoerd, die in hoofdstuk 7 worden behandeld, fouten ten hoogste

ca. 1% bedragen van de berekende mamentane stroomwaardes.



- 45 -

6. DE NETSITUATIE BIJ DSM

6.1. Inleiding

Voor de industriele electric1teitsvoorziening bevindt zich op het ter

rein van DSM Limburg bij Geleen een uitgebreid eigen electriciteitsnet.

Via het 150 kV-station Graethe1de werdt er energie van de PLEM afgenomen.

Verder is er eigen opwekking. Er staan 10 generatoren die in normaal

bedrijf niet aIle in werking z1jn.

De stroomdistributie naar de verschillende industriele lokaties wordt

verzorgd door een sterk vertakt 10 kV-net (schema zie bijlage 1). De

kortsluitstromen die in dit net kunnen ontstaan zijn op verschillende

plaatsen zeer hoog (tot meer dan 100 kA topwaarde). De tijdconstantes

van de gelijkstroomcomponenten kunnen ook zeer hoog zijn, volgens be

naderende berekeningen tot ca. 100 ms 12]. Uit onze berekeningen volgen

nog aanzienlijk hogere waarden.

6.2. Typen netwerktakken

Globaal beschouwd kan onderscheid gemaakt worden in twee soorten net

werktakken, n1.:

- takken met kleine LIR, d.w.z. in hoofdzaak resistieve elementen:

lange kabels,

- takken met grote LIR, d.w.z. in hoofdzaak reactieve elementen:

transformatoren en smoorspoelen.

De grootste invloed van de gelijkstrocmcomponent van de kortsluitstroom

treedt op bij grote T =LIR.

In takken die toch al een grote wisselstroomcomponent van de kortsluit

stroom te verwerken krijgen, zal de additionele gelijkstroomcomponent

een zware extra-belasting veroorzaken. Direct achter de generatoren

treden zowel grote wisselstroomcomponenten als gelijkstroomcomponenten

met grote T'S op.

6.3. Keuze van de netdelen\1oorberekeningen

In overleg met DSM zijn de volgende netdelen uitgekozen voor bereke

ningen (voor netschema zie bijlage 1~.

1. Neerbeek------_.-
Bekeken is het geval van een slutting vlak bij de 10 kV-hoofdverdeler
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(A-batterij) of bij de 10 kV-hulpverdeler )C-batterij). Dit is het zwaarst

belaste netdeel bij de DSM. De invoeding vanuit het net vindt via vier

parallelle trafo's plaats en er is extra invoeding door twee generatoren.

Door middel van een vergelijking van sluitingen op de A- en C-batterij

kan een indruk worden gekregen van de invloed van smoorspoelen tussen de

A- en C-batterij.

2. Kerensheide

Bekeken is een sluiting vlak bij de 10 kV-verdeler HD-PEF 3 systeem 16.

Er zijn hier moderne trafo's opgesteld met hoge L/R-waarden. Verder zijn

er twee synchrone machines op de verdeler aangesloten, waarvan de in

vloed moet worden nagegaan.

3. Maurits

Ook bier is een sluiting bekeken vlak bij de 10 kV-verdeler, die zich

in dit geval direct achter drie parallelle generatorvoedingen bevindt.

In tabel 6.1 is een overzicht gegeven van de impedanties en de tijd

constantes van aIle netwerktakken die van belang zijn. Deze waardes zijn

gebaseerd op de voorstelling van het net met kortsluitimpedanties, zoals

in hoofdstuk 4 is uitgewerkt. De waardes van To' de gelijkstroomtijd

constante van een netwerktak, liggen tussen 68 en 370 ms.



Tabel 6.1 Overzicht van impedanties van netwerktakken in de DSM-netten

(mm (ms) R -R (ms)
netdeel tak diversen X50 T (50 0) 100% T 500 R

0

N a 150 kV-netvoeding 20 127

b trafo-v. 405 97 13 86

c idem 400 94 12 84

d idem 429 115 10 105

e idem 405 96 10 87

f

g gen. 1 600 155

h smoorspoel v. 541 208 30

i idem 511 225 28

j gen. 2 654 339
~

k smoorspoel v. 636 68 16 59 -...J

1 idem 665 70 i 15 61

m idem 665 72 18 61

n idem 337 228 56

P idem 337 227 55

K a 150 kV-netvoeding 23,2 148

b trafo-v. 277 167 34

c idem 277 167 48

d kabel + trafo 442 83 32 63

e idem 438 83 32 63

f 5500 87 51 58

g 1880 91 53 59

Legenda: N = Neerbeeknet K= Kerensheidenet M = Mauritsnet v = Verbinding Gen. = generator.



Tabel 6.1 vervolg

(mQ) (ms) R -R (ms)
netdeel tak diversen X50 T (50 0) 100% T 500 R

0

M a 150 kV-netvoeding 19,2 153

b trafo-v. 421 150 55

c idem 418 149 55

d smoorspoel + kabel 320 39 14 34

e idem 320 39 15 34

f smoorspoel-v. 478 309 67

g idem -v. 480 314 69

h idem -v. 460 370 23

i idem 460 366 28

j gen. 10 2300 181
.l:>o
(Xl

k 7 720 258
I

gen.

1 gen. 8 480 334

M verv. substitutietak 506,3
R~L voor totale

net-invoeding
(tak a/i)
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7. BEREKENINGEN EN RESULTATEN

7.1. Berekeningsmethodes

Voor de numerieke berekeningen in de gekozen delen van de DSM-netten

werden drie methodes gebruikt. Voor de netwerkelementen werden de kort

sluitimpedanties gebruikt volgens hoofdstuk 4. In bijlage 4 is van aile

netwerkelementen en -takken de berekende kortsluitimpedantie vermeld.

Bij gebruik van deze methode werd door SPICE-B in stappen van 1 ms de

momentane stroomwaarde van de kortsluitstroom op de foutplaats bepaald

(soms ook kortsluitstromen door andere netwerktakkenl. Volgens de ~e

thode van hoofdstuk 5. 3 werd de kortsluitstroom ~et invloed van de

boogspanning bepaald gedurende een ~jor loop en vergeleken ~et de

kortsluitstroom zonder invloed van de boogspanning.

B. ~~~~~~~!~~_!_~!~_~~_~~~!!~~~!~!~~~~~~f~_!~_~~~_~~!_~fi_~Q_~~

i!!~~!~~~!~:~~!X~~_~~~~~~_~~~!

Met SPlCE-B is het mogelijk een frekwentie-analyse van het net uit te

voeren, waarbij de complexe substitutie-impedantie van het net als

funktie van de frekwentie wordt bepaald.

Door middel van zo'n frekwentie...;analyse werd nagegaan of R~(fl en £8'(f)

in voldoende mate frekwentie-onafhankelijk zijn. Zoals in 3.9 is uit

eengezet wordt het gelijkstroomgedrag van het net dan bepaald door

een tijdconstante T die voigt uit:s

£ (50 Hz)

Ts = -=R~S--'-(5::-:0~H;-z')
S

,.
i wordt berekend met behulp van

Oft =-::---.II=:--=--=-..,...X (50 Hz)
S

Voor de kortsluitstroom geldt dan (3 •.91. lIlet T = T
S

in geval van e~n maximale gelijkstroamcomponent:

(7.1)

(7.2)
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(7.3)

Als het net bestaat uit een stel ongelijke parallelle takken kan de

kortsluitstroom worden berekend door optelling van de deelstromen vol

gens hoofdstuk 3.7. Ook in dit geval kan worden nagegaan of een bena

dering met een constante Ts volgens formules (7.1) tim (7.31 verant

woord is.

7.2. Kortsluitstromen in het Neerbeek-net

In fig. 7.1 is het deel van het Neerbeeknet dat van belang is, sche

matisch weergegeven. Fig. 7.2 toont het netschema voor computerbereke

ningen met SPICE-B. Er zijn twee gevallen te onderscheiden, namelijk

als de verbinding f (dat is de koppeling tussen de A- en B-verdeler)

wel of niet is ingeschakeld. In beide gevallen is de kortsluitstroom

bij een sluiting op hoofd- en hulpverdeler bekeken (aangeduid met I

resp. II).

De schakelaar in de netwerktakken, behalve die op de plaats van de

kortsluiting, zijn niet in het schema weergegeven. Er wordt veronder

steld dat deze niet openen v66r dat de sluiting is afgeschakeld.

De belangrijkste berekeningsresultaten zijn samengevat in tabel 7.26.

~!~~!~~_! (op de hoofdverdeler)

In tabel 7.3 zijn de grootheden gegeven die berekend zijn voor de

simulatie van het (sub-)transiente generatorgedrag volgens hoofdstuk

5.4. Fig. 7.4 geeft de kortsluitstramen weer voor a =O. Fig. 7.5

geeft de daarbij behorende stromen door de generatoren.

Er zijn ook berekeningen uitgevoerd waarbij het (sub-)transiente

generatorgedrag buiten beschouwing wordt gelaten. Daarbij hoort het

schema volgens fig. 7.6 In dat geval geeft fig. 7.7 de kortsluitstroom

weer voor a =O. Bet blijkt dat deze stroom ten. hoogste ca. 1% van tAC
afwijkt van de stroom berekend~ (silb-ltransient generatorgedrag

(fig. 7.41.



- 51 -

Bieruit kan worden geconcludeerd dat de laatste eenvoudigere methode

voldoende nauwkeurig is. Dit is te verklaren als men fig. 7.2 bekijkt.

De kortsluitstroom komt voor een zeer groot deel uit het PLEM-net.

Verder is het wegdempende deel van de generatorstroomamplitudes vrij

klein.

Bij de overige te berekenen kortsluitsituaties in het Neerbeeknet is de

kortsluiting nag verder van de generatoren verwijderd en kan dus ook

met de eenvoudige benadering worden gewerkt.

In tabel 7.8 is de uitslag van een frekwentie-analyse van het net weer

gegeven. Bet blijkt dat er van 0,5 Hz tot 5 kHz een overdrachtsimpe

dantie Z = R + jwL geldt, waarvan R en L binnen 1% constant zijn.s s s s s
Er mag dus met een tijdconstante gerekend worden. Er geldt:

T
S

L (50 Hz)
= s

R (50 Hz)
s

107 ms en
....
i =84.15 kA

volgens (7.1) tim (7.3).

In tabel 7.9 is een vergelijking weergegeven van de omhullenden van de

kortsluitstroom berekend met SPICE-B en berekend volgens (7.3) met

T = 107 ms. Deze blijken zeer goed overeen te stemmen.s

Fig. 7.10 laat de invloed zien van de boagspanning op de kortsluit

stroom. Bij vergelijking met fig. 7.4 is te zien dat deze invloed

gering is.
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150 kV
net

150 kV ... ..(.:a~ ....,...---__,.---__

K1 K3 K5 K7

74 T2 Tj 71

K2 Kg K6 Kar - .,
I ! i

.10 kV hoof - b f a c d e
verdeler

61 81
53

~
S5 I S7

VI. K. ~-.;..;h~_---I:=--__""""'l....._---I~k~__..L:!:.l ~ hulp
verdeler

~n~-+-_-Ip

Q

~
Ir

Fig. 7.1 : Schema van het netdeel Neerbeek.

generatoren (Go: PLEM-netl
kabels
smoorspoelen
transformatoren
schakelaars
* generatoren en transformatorenvolgens DSM-nummering
* de aanduiding van takken en elementen correspondeert

met die in bijlage 4.

Legenda: G :
K:
S :
T :
6 :

Opmerkingen:
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1,07

13,4

1,29

e

(13 )

0,5

a

2,12

13,3

1,29

- 6,14

1,63

12,3

1,91X "Gd 1

. 8,26

h

7,22

k

29,8 30,2

1

4,70

(26) L.n_"""'T""_..r

4,73

boog

Fig. 7.2 : Netdeel Neerbeek: schema voor kortsluitberekeningen
met SPICE-B.

Legenda: elementwaardes in mQ resp. mB

VB : boogspanning
verder zie fig. 7.1

Opmerking: dit schema geldt in geval II (sluiting bij de C-verdeler).
In geval I (sluiting op de A-verdeler) zijn de knooppunten
13 en 26 doorverbonden.
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0,5

a

4, .

1,07

4,70

13,4

1,29

e

(13)

1,371,27

30,2

1

2,12

13,3

1,29

29,8

- 6,14

X"G 2,082d 2

7,22

1,63

1,91

12,3

h

. 8,26

X "Gd 1

boog

Fig. 7.6 Netdeel Neerbeek: SPICE-B veer het geval het (sub-)
transient generatergedrag buiten bescheuwing gelaten
werdt.

Legenda : zie fig. 7.2.
Opmerking: zie epmerking bij fig. 7.2.
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Tabel 7.3 OVerzicht van diverse grootheden m.b.t. de generatoren in

het netdeel Neerbeek, sluiting I, A- en B-verdeler gekoppeld.

generator G
1

generator G
2

X "+X' 1,027 n 0,8284 n
N d

X
N

+ Xa 1,035 n 0,9773- n

XN + Xd 13,08 n 6,275 n

Tan" 0,025 s 0,026 s

TdN
,

1,35 s 0,646 s

V" 8,90 kV 9,64 kV

V' 8,90 kV 9,90 kV

V 18,6 kV 21,87 kV

?J
... VG23VG13 = 0,069 kV = 1,25 kV

... V
G12

V
G22

V
2 = 7,41 kV = 5,50 kV

V
1

V
Gll

...
= 1,42 kV V

G21 = 2,89 kV

X " 600 mQ 803 mQd

X' 600 mQ 654 mQd

Xd 12610 mQ 6060 mQ

T " 0,025 s 0,025 sd

T ' 0,81 s 0,55 sd
p 10 MW 28 MW

cos<1>v 0,83 0,83

.,.
0,937 kA 2,623 kA'Lv



-------- -1.000E+02

i(kA)

-3.364E-l0
4.161E+00
1.603E+Ol
3.441E+Ol
5.759E+Ol
8.314E+Ol
1.082E+02
1.305£+02
1.479£+02
1.585E+02
1.613E+02
1.557E+02
1.424E+02
1.227E+02
9.829E+01
7.152E+Ol
4.492E+Ol
2.110£+01
2.554E+00

-9.333E+00
-1.342E+Ol
-9.302E+00

2.609E+00
2.109E+Ol
4.397E+Ol
6.919E+Ol
9.427E+Ol
1.167E+02
1.341E+02
1.448E+02
1.475E+02
1.421E+02
1.291E+02
1.095E+02
8.532E+Ol
5.876E+Ol
3.274E+Ol
9.371E+00

-9.116E+00
-2.091E+Ol
-2.485E+Ol
-2.057E+Ol
-8.672E+00

9.621E+00
3.256E+Ol
5.787E+Ol
8.302E+Ol
1.054E+02
1.226E+02
1.333E+02
1.362E+02
1.310E+02
1.180E+02
9.857E+Ol
7.476E+Ol
".865E+Ol
2.268E+Ol

-6.273£-01
-1.900E+Ol
-3.062E+Ol
-3.438E+Ol

]{A
O.

t

(ms)

IS~
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i(t)
,.

1.000E+02 2.000E+02

Fig. 7.4 Kortsluitstroom in het netdeel Neerbeek, sluiting I

voor a =a zonder invloed van de boogspannin~A- en B

verdeler gekoppeld.
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---- --- -1.500E+01 kA -1.000E+01 -5.000E+00 O.

---- --- -2.000E+01 kA -1.000E+01 O. 1.000E+01

5

55

50

30

-~

20~X

25

10

15

...... 60

35

-~-

--~

40

1

45

O.

31

. 31

1

----0.-1

[.----J--i 0

3---t
i
[

-5.000E+OJkA -1.000E+02---, .O-r- ;-1.500E+02
1,,1 RA - - -

~----------r--------+--------"""'---3.038E-01
-1.172E+00
-2.518E+00
-4.217E+00
-6.093E+00
-7.932E+00
-9.574E+00 -.
-1.085E+01
-1.164E+01-
-1.183E+01
-1.141E+01
-1.042E+01
-8.950E+00
-7.132E+00
-5.134E+00
-3.149E+00
-1.370E+00

1.688E-02
9.062E-01
1.213E+00
9.046E-01
1.302E-02

-1.371E+00
-3.087E+00
-1.977E+00
-6.858E+00
-6.539E+00
-9.847E+00
-1.064E+01
-1.084E+01
-1.044E+01
-9.454E+00
-7.979E+00
-6.152E+00
-4.149E+00
-2.165E+00
-4.216E-01

9.740E-01
1.865E+00
2.164E+00
1.841E+00
9.451E-01

-4.341E-01
-2.164E+00
-4.073E+00
-5.969E+00
-7.660E+00
-8.956E+00
-9.756E+00
-9.973E+00
-9.577E+00
-6.598E+00
-7.128E+00
-5.329E+00
-3.357E+00
-1.396E+00

3.651E-01
1.753E+00
2.631E+00
2.917E+00

Legenda

Fig. 7.5 Kortsluitstromen in het netdeel Neerbeek, sluiting I,
voor a =0 zonder invloed van de boogspanning, A- en B
verdeler gekoppeld.

1: stroom door generator 1 (i 1 ) }
2: stroom door generator 2 (i 2 ) zie fig. 7.1
3: stroom uit het net (i 3 )

Opmerkingen:-de lijn i = 0 ligt niet voor aile stromen op dezelfde plaats.
-de polariteit van de stroam is anders dan bij de overige

figuren in dit verslag.



-1.000E+02 kA

i (kA)

4.1~4E+00

1.:;82E+01
3.397E+01
:;.687E+01
8.213E+01
1.069E+02
1.290E+02
1.462E+02
1.568E+02
1,:;94E+02
1.:;39E-H>2
1,407E+02
1,212E+02
9.694E+01
7,033E+01
4.389E+01
2.020E+01
1.753E+00

-1.007E+01
-1.414E+01
-1,003E+01

1.848E+00
2,028£+01
4,311E+01
6.828E+01
9,331E+01
1.1:;7E+02
1.331E+02
1.438E+02
1.465E+02
1.411E+02
1.281E+02
1.085E+02
8.432E+01
5.775£+01
3.170E+01
8,302E+00

-1.021E+01
-2.202E+01
-2.:;96E+01
-2.166£+01
-9.723E+00

8.634E+00
3. 16:;E+01
5.707E+01
8.232E+01
1.048E+02
1.221E+02
1.328E+02
1.357E+02
1.30:;E+02
1.175E+02
9.795E+01
7.402E+01
4.777E+01
2.16:;E+01

-1.791E+00
-2.027E+01
-3.196E+01
-3.:;74E+01

- 58 -

O.

I i (t_)_-till>_

t~ k
(ms) 5

10

15

1.000E+02 2.000E+02

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fig. 7.7 Kortsluitstroam in het netdeel Neerbeek, sluiting I,

voor a = 0 zonder invloed van de ooogspanning

zonder (sub-)transient generatorgedrag

A- en B-verdeler gekoppeld.
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Tabel 7.8 Frekwentie-analyse van het net Neerbeek, sluiting I,

met A- en B-verdeler gekoppeld.

f X (f) Rs(f)s

(Hz) (n) (n)

S.OOOE-Ol 1.036E-03 2.98SE-03

1.077E+00 2.210E-03 3.001E-03

2.321E+00 4. 728E-03 3.016E-03

S.OOOE+OO 1.016E-02 3.022E-03

1.077E+Ol 2. 186E-02 3.024E-03

2.321E+Ol 4.710E-02 3.02SE-03

S.OOOE+Ol 1.01SE-Ol 3,02SE-03

1.077E+02 2. 186E-Ol 3.02SE-03

2.321E+02 4.709E-Ol 3.025E-03

S.000E+02 1.01SE+00 3.025E-03

1.077E+03 2. 186E+00 3.025E-03

2.321E+03 4.709E+OO 3.025E-03

5.000E+03 1.01SE+Ol 3.024E-03

Tabel 7.9 Vergelijking omhullenden van de kortsluitstroom

Neerbeek sluiting I met A- en B-v'erdeler gekoppeld (a, =0)

t i(t) i(t)

volgens SPICE-B volgens (7.3)

(s) (kA) (kA)

1.000E-02 1.601E+02 161,46

2.000E-02 -1.421E+Ol -14,41

3.000E-02 1.470E+02 +148,34

4.000E-02 -2.60SE+Ol -26,36

5.000E-02 1.363E+02 +137,46

6.000E-02 -3.S85E+Ol -36,27

7.000E-02 1. 273E+02 128,43

8.000E-02 -4.397E+Ol -44,49

9.000E-02 1.200E+02 +120,94

1.000E-Ol -S.069E+Ol -51,31
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itt)
~ 1.000E+02

5.000E+02

2.000E+02

1.000E+03

i (tJ (kA)
4.161E+OO
1.603E+01
3:441E+01
S.7S9E+01
B.314E+01
1.0B2E+02
1.30SE+02
1.479E+02
1.SBSE+02
1.613E+02
1.SS7E+02
1.424E+02
1.227E+02
9.829E+01
7.1S2E+01
4.492E+01
2·. 110E+01
2.SS4E+OO

-9.333E+OO
-1.342E+01
-9.302E+OO

2.609E+OO
2.109E+01
4.397E+01
6.919E+01
9.427E+01
1.167E+02
1.341E+02
1.448E+02
1.47SE+02
1.421E+02
1.291E+02
1.095E+02
8.532E+01
5.876E+01
3.274E+01
9.371E+OO

-9.116E+OO
-2.091E+01
-2.48SE+01
-2.0S7E+01
-B.672E+OO

1.004E+01
3.303E+01
5.79SE+01
8.2SSE+01
1.044E+02
1.211E+02
1.308E+02
1.327E+02
1.264E+02
1.123E+02
9.156E+01
6.603E+01
3.B37E+01
1.075E+01

-1.437E+01
-3.471E+01
-4.846E+01
-~.448E+01

45

5

.- -t-- •...-

j
.1

u
s

Fig. 7.10 : Kortsluitstroom in het netdeel Neerbeek, sluiting I,

voor a =0 met invloed van de boogspanning, A- en B

verdeler gekoppeld.

Legenda: 1 kortsluitstroom (i)

3 boogsPanning (U )s
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Bij de sluiting op plaats II (fig. 7.1), op de hulpverdeler, maakte de

computer met behulp van SPICE-B de figuren 7.11, 7.12 bij a = 0 zonder

resp. met invloed van de boogspanning. Ret verschil is klein.

In tabel 7.13 is de uitslag van een frekwentie-analyse van het net

weergegeven. R en L zijn ook hier binnen 1% constant van 0,5 Hz tot
S S

5 kHz

L
T =...2- = 159 mss Rs

In tabel 8.14 is weer een vergelijking gegeven van de amhullenden van

de kortsluitstroom berekend met SPICE-B en volgens (7.3) met

T = 159 ms. Ook hier blijken deze zeer goed overeen te stammen.

De hier behandelde gevallen I en II waar1n de f-verbinding "IN" staat,

mag, gezien de extreem hoge kortsluitstromen die kunnen ontstaan (tot

161 kA momentane waarde) niet voorkomen. Normaal is verbinding f "UIT".
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5.000£+01 1.000E+02

1.548E+00
5.973E+00
1.284E+Ol
2.152E+Ol
3.112E+Ol
4.056E+Ol
4.902E+Ol
5.567E+Ol
5.982E+Ol
6.101E+Ol
5.910E+Ol
5.430E+Ol
4.706E+Ol
3.805E+Ol
2.811E+Ol
1.821£+01
9.306E+00
2.356E+00

-20116E+00
-3.672E+00
-2.148E+00

2.312E+00
9.260E+00
1.789E+Ol
2.743E+Ol
3.694E+Ol
4.549E+Ol
5.218E+Ol
5.634E+Ol
5.751E+Ol
5.564E+Ol
5.088E+Ol
4.364E+Ol
3.460E+Ol
2.465E+Ol
1.487E+Ol
6.059E+00

-9.359E-Ol
-5.424E+00
-6.956E+00
-5.381£+00
-9.178E-Ol

5.982E+00
1.466E+Ol
2.427E+Ol
3.385E+Ol
4.243E+Ol
4.905E+Ol
5.320E+Ol
5.444E+Ol
5.260E+Ol
4.782E+Ol
4.056E+Ol
3.162E+Ol
20177E+Ol
1.195£+01
3.102E+00

-3.898E+00
-8.357E+00
-9.846E+00

Fig. 7.11

~

E
'~-

4 --~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kortsluitstroom in het netdeel Neerbeek, sluiting II

voor a =0 zonder invloed van de boogspanning

A- en B-verdeler gekoppeld.
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- 1---- -5.000E+Ol kA O. 5.000E+Ol 1.000E+02

1.000E+03
u (tl .

O..~ 5.000E+02- 4____ -5.000E+02 v
i(tJ (kA) - - - -

---------~---------~-...-----------1.547E+00
5.967E+00
1.283E+Ol
2.150E+Ol
3.109E+Ol
4.0S2E+Ol
4.897E+Ol
5.56.1E+Ol
5.976E+Ol
6.095E+Ol
5.904E+Ol
S.424E+Ol
4.702E+Ol
3.802E+Ol
2.809E+Ol
1.819E+Ol
9.301E+00
2.35BE+00

-2.109E+0·0
-3.664E+00
-2.141E+00

2.314E+00
9.255E+00
1.7BBE+Ol
2.740E+Ol
3.691E+Ol
4.544£+01
5.213E+Ol
S.629E+Ol
5.746E+Ol
5.559E+Ol
5.083E+Ol
4.360E+Ol
3.4S7E+Ol
2.464E+Ol
1.486E+Ol
6.061E+00

-9.272E-Ol
-5.411E+00
-6.942E+00
-5.367E+00
-B.672E-Ol

6.131E+00
1.473E+Ol
2.41SE+Ol
3.353E+Ol
4.1B6E+Ol
4.B24E+Ol
5.204E+Ol
5.2B9E+Ol
5.062E+Ol
4.53BE+Ol
3.761E+Ol
2.B06E+Ol
1.761E+Ol
7.143E+OO

-2.406E+OO
-1.016E+Ol
-1.544E+Ol
-1.779E+Ol

t
(ms)

5

1

..

Fig. 7.12 Kortsluitstroam in het netdeel Neerbeek, sluiting II

ex =0, met invloed van de boogspanning

A- en B-verdeler gekoppeld.

Legenda: 1: kortsluitstroom (it
4: boogspanning (U 1

$
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Tabel 7.13 Frekwentie-analyse van het netdeel Neerbeek, sluiting II,

A- en B~verdeler gekoppeld.

f

(Hz)

5.000E-Ot

l.077E+OO

2.321E+OO

5.000E+00

1.077E+01

2.32lE+Ol

5.000E+Ol

1.077E+02

2.32lE+02

5.000E+02

1.077E+03

2.321E+03

5.000E+03

x (f1
s

(Q)

2.716E-03

5.831E-03

l.253E-02

2.696E-02

5.808E-02

1. 251E-Ol

2.695E-Ol

5.807E-Ol

1.251E+00

2.695E+00

5.807E+00

1.251E+Ol

2.695E+Ol

R (f1
s

(Q)

5.342E-03

5.359E-03

5.373E-03

5. 380E-03

5.382E-03

5.382E-03

5.382E-03

5.382E-03

5.382E-03

5.382E-03

5.382E-03

5.382E-03

5.382E-03

Tabel 7.14 Vergelijking van omhullenden van de kortsluitstroam

netdeel Neerbeek, sluiting II, met A- en B-verdeler

gekoppeld, a =O.

t

(sl

1.000E-02

2.000E-02

3.000E-02

4.000E-02

5.000E-02

6.000E-02

7.000E-02

8.000E-02

9.000E-02

l.OOOE-Ol

Utl i(t1

volgens SPICE-B volgens (7.3)

(kA) (kAl

6.118E+01 62,66

-3. 683E+00 -3,76

5. 769E+01 58,13

-6.962E+00 -7,07

5. 461E+Ol 55,02

-9.851E+00 -10,00

5.190E+01 52,28

-1.240E+01 "';12,57

4.951E+01 49,86

-1.464E+Ol -14,85
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Met verbinding f "UIT" zijn de kortsluitstromen aanzienlijk lager. Bij

beide beschouwde kortsluitingen (op hoofd- en hUlpverdelerl geldt dat

Rs en Ls binnen 2% constant zijn van 0,5 Hz tot 5 kHz (tabellen 7.15 en

7.16).

De berekende kortsluitstromen met i en L
S

volgens formule (1) vertonen

goede overeenkomst met de resultaten van SPlCE-B (tabellen 7.17 en 7.18).

Bij de sluiting op de hoofdverdeler is i = 63,3 kA en L
S

= 101 ms, bij

die op de hulpverdeler t = 28,2 kA en L s = 146 ms.

In de figuren 7.19 tIm 7.24 is het door SPICE berekende verloop van de

kortsluitstroom in verschillende gevallen weergegeven.

Bij vergelijking van fig •. 7.19 met 7.20 resp. 7.22 met 7.23 is te zien

dat de boogspanning slechts een geringe invloed heeft op de kortsluit

stroam tijdens een major loop.

Vergelijkt men de kortsluitstromen op de hoofd- en hUlpverdeler (geval

I en II) dan blijkt dat de tussenliggende smoorspoelen de wisselstroom

waarde van de kortsluitstroom aanzienlijk verlagen maar de tijdconstante

fUnk verhagen (tabel 7.25). De tijdconstante en de waardes van PVC zijn

veel hoger dan volgens de specificaties van de Ic-12 toelaatbaar is.
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Tabel 7.15 Frek.wentie-analyse van het net Neerbeek, sluiting I,

met A- en B-verdeler niet gekoppeld

f Xa(fJ Rs(f)

(Hz} ml (m
5.000E-01 1.374E-03 4.207E-03

l.077E+OO 2.948E-03 4.222E-03

2.32lE+OO 6.3.17E-03 4. 244E-03

5.000E+OO 1.357E-02 4. 258E-03

.1.077E+OJ. 2.920E-02 4.262E-03

2.321E+Ol 6.. 289E-02 4.264E-04

5.000E+OJ. .1. 355E-01 4. 264E-03

1.077E+02 2.929E-0.1 4.264E-03

2.32.1E+02 6.289E-Ol 4. 264E-03

5.000E+02 .1. 355E+OO 4.264E-03

l.077E+03 2.919E+OO 4.264E-03

2.321E+03 6. 289E+OO 4.264E-03

5.000E+03 .1.355E+01 4.264E-03

Tabel 7 •.16 Frek.wentie-analyse van het net Neerbeek, sluiting II,

met A- en B-verdeler niet gekoppeld

f X (f) Raff1a
(Hz} (S'H (m
5.00E-Ol 3.055E-03 6.S64E-03

1.077E+OO 6. 569E-03 6.579E-03

2. 321E+OO 1.412E-02 6.60lE-03

5.000E+OO 3.037E-02 6.615E-03

1.077E+Ol 6. 54.1E-02 6.620E-03

2.321E+01 1.409E-01 6.621E-03

5.000E+Ol 3.036E-0.1 6.62lE-03

l.077E+02 6. 540E-01 6.621E-03

2.321E+02 1.409E+OO 6.621E-03

5.000E+02 3.036E+OO 6.621E-03

1.077E+03 6. 540E+OO 6.621E-03

2.32.1E+03 1.409E+Ol 6.621E-03

5.000E+03 3.036E+01 6.621E-03
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Tabel 7.17 Neerbeek, sluiting I, met A- en B-verdeler niet gekoppeld (~O)

- vergelijking van de kortsluitstroom volgens SPICE-B en formule (7.3)

- amhullenden van de stroam door tak m en a (im en i a ) (zie fig. 7.1)

t

(s)

1.000E-02

2.000E-02

3.000E-02

4.000E-02

5.000E-02

6.000E-02

7.000E-02

8.000E-02

9.000E-02

0.000E-01

i(tJ

volgens
SPICE-B
(kA)

1.196E+02

-1.117E+Ol

1.094E+02

-2.038E+01

1.010E+02

-2. 792E+01

9,422E+Ol

-3. 410E+01

8.862E+01

-3.917E+01

i(t)

volgens
(7.3)
(kA)

120.63

-11.37

110.33

-20.70

101 r88

-28.35

94.95

-34.63

89.27

-39.78

i m

(kA)

1.682E+Ol

-1. 827E+00

1. 519E+01

-3.275E+00

1.390E+01

-4.417E+00

1.289E+Ol

-5. 320E+00

1.208E+Ol

-6.034E+00

i a

(kA)

3.516E+Ol

-3. 423E+00

3.206E+Ol

-6. 228E+00

2.953E+Ol

-8.510E+00

2.747E+Ol

-1.037E+01

2.579E+Ol

-1. 188E+Ol

Tabel 7.18 Neerbeek, sluiting II, met A- en B-verdeler niet gekoppeld (~O)

- vergelijking van de kortsluitstroom volgens SPICE-B en formule (7.3)

- omhullenden van de stroman door tak m en a (i en i ) (zie fig. 7. 1)
m a

t i(tJ i(t) i im a
volgens volgens
SPICE-B (7.3)

(s) (kA) (kA) (kA) (kA)

1.000E-02 5. 417E+01 54.53 7.620E+00 1. 593E+01

2.000E-02 -3.554E+00 -3.61 -6.156E-01 -1.107E+00

3.000E-02 5.082E+01 51.16 7.056E+00 1.489E+01

4.000E-02 -6.676E+00 -6.76 -1.130E+00 -2.073E+00

5.000E-02 4.791E+01 48.22 6. 587E+00 1.400E+Ol

6.000E-02 -9.396E+00 -9.50 -1. 557E+00 -2.906E+00

7.000E-02 4.537E+Ol 45.66 6.197E+00 1.322E+Ol

8.000E-02 -1. 177E+Ol -11. 90 -1.914E+00 -3.626E+00

9.000E-02 4.316E+01 43.42 5. 870E+00 1.255E.Ol

0.000E-01 -1.383E+01 -13.98 -2.213E+00 -4.248E+00
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-------- -S.000Et01 kA O. 5.000E+01 1.000Et02

i(t)
(kA)

i(t)

Ii-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_-1

.. 1-

-"------.-t--.

1

10

30

15

35

25

t t

(ms)~

4.234E+01

1.049:::+02
~,50'~::i'Ol
8.042::::tOl

2.:::::::+01

3.073EtOO
1.184EtOl
2.542EtOl
4.255EtOl
6.144EtOl
7.994EtOl
9.64SEtOl
1.0nEt02
1.171Et02
1. HIEt02
1.149Et02
1.0:;;0[t02
9.027EtOl
7.209E+Ol
5.214EtOl
;;. 233EtO t
1.458Et01
7.o36E-Ol

-8.0B6EtOO
-1.112EtOl
-8.031EtOO

fJ, 700E-C l
1. 467EtO 1
3. 1770:tOl
5.059EtOl
l., Q32::::tO 1
8.604£tOl
9."05E+0.j
1.070Et02

5 f 3C<:~+OO

-8,:':50:tCO
-1.73SEi·Ol
-2,031:;:tOl
-1,707:+01
-6.119:::tOO
5~6:;7E+OO

::'.::2:;;:+0J.
~. 1 ,'O=:tO 1
CO. I 07":;"E +0 1.

1.006Et02
S'; t.. c.8:,.O.1.
8. t,S"'lE+O~

-. '. ~~~
,~, , ~ I.- ~';',

45

j

50 -i
I

~

55

o

_ I ~.: ...

• 4-r'
2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fig. 7•.19 Kortsluitstroom netdeel Neerbeek, sluiting I,

voor a =0, zonder !nvloed van de boogspanning,

A- en B-verdeler gescheiden.
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-1--- O.
i(tJ

-5.000E+01 _k,2). _ ---j!o. 5.000E+01 1.000E+02
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.2--_
i

-1.000E+01 kA O. ...!!!-. 1.000E+01 2.000f.+01
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 _
-2.000E+01 kA O. is. 2.000E+01- .. 4.000E+01

- - ---

1.000E+035.000E+02

"J( 1.
'-~----4...

..----ii.~
~-~J.,.. ---t-..

U
8-.

60

35

30

25

15

10

O.

t
(ms)f

5

- 5--- -5.000E+02
-z,(tJ - - -
(kA)

3.073E+00
1.184E+01
2.542E+01
4.255E+01
6.144E+01
7.994E+01
9.645E+01
1.093E+02
1.171E+02
1.191E+02
1.149E+02
1.050E+02
9.027E+01
7.209E+01
5.214E+01
3.233E+01
1.458E+01
7.636E-01

-8.086E+00
-1.112E+01
-8.031E+00
8.700E-01
1.467E+01
30177E+01
5.059E+01
6.932E+01
8.604E+01
9.905E+01
1.070E+02
1.089E+02
1.049E+02
9.509E+01
8.042E+01
6.225E+01
4.234E+01
2.282E+01
5.302E+00

-8.550E+00
-1.738E+01
-2.031E+01
-1.707E+01
-8.119E+00

6.007E+00
2.343E+01
4.215E+01
6.055E+01
7.694E+01
8.951E+01
9.689E+01
9.823E+01
9.343E+01
8.281E+01
6.721E+01
4.801E+01
2.697E+01
6.218E+00

-1.261E+01
-2.786E+01
-3.819E+01
-4.271E+01

Legenda

Fig. 7.20 : Kortsluitstromen in netdeel Neerbeek, sluiting I,
a = 0, met invloed van de boogspanning,
A- en B-verdeler gescheiden.

1: totale kortsluitstroom (~) ]
2: stroom door tak m (-z,.m) i f" 7 1
3: stroom door tak a (-z,) z e ~g. •
5: boogspanning (~)



L_ -5.000E+01 kA
- - - -

~- -1.000£+01 kA
- - - -

3 -2.000E+01 kA
- - - -

i(tJ
(kA)

i(tJ
o. -iI'- 5.000E+01 1.000F.+02

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O. i m 1.000E+01 2.000E+01

- - -~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i

O. ()
_Iilo_ 2.000E+01 4.000E+01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X
5

'5
:5

:5

s

::;
5

i(tJ

23- -']

'f;--l--
~3· .~:-'-l.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I

aA'- :; .--1---'
~----.~,~.

~::::....F_'_.---- 5
_ ...~- S

-s
S
X
5

50

55

45

30

25

-:. 959C -: .: 1
-:.071:i")!

- 3 I :: 44 C ;. ~ :.

2.746E-03
3.612E+00
1.744E+01
3.453E+01
5.333£+01
7.207E+01
8.879£+01
1.018E+02
1.095£+02
1.115E+02
1.075E+02
9.763£+01
8.290E+01
6.467£+01
4.493£+01
2.534£+01
7.728£+00

-6.184£+00
-1.504E+01
-1.797£+01
-1.476£+01
-5.855E+00

7.902E+00
2.510£+01
4.420E+01
6.308£+01
7.970£+01
9.266£+01
1.006E+02
1.028£+02
9.876E+01
8.893£+01
7.438£+01
5.640E+01
3.665£+01
1.702£+01

-5.685E-Ol
-1.440E+Ol
-2.304£+01
-:.589E+Ol
-2.266E+Ol
-1. 365E+Ol
:.609E-Ol
1,767E+Ol
3.6e1E+Ol
5.540E+:'1
7,2::E+01
8,535E+:>1
9.343E+01
9.559E+01
9 .1.:2E, 'J1
8. 196E:",', 1
6.746(;'·:1
4.946C i j1
:.9.t.9'E;')1
1. 009=:; ,j 1

-7.2~1!::i)0

Fig. 7.21 : Kortsluitstromen in netdeel Neerbeek, sluiting I,

a = 30°, zonder invloed van de boogspanning

A- en B-verdeler gescheiden

Legenda zie fig. 7.20.
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~ -- -2.000E+Ol kA

-3.-- -1.000E+Ol kA

---x

2.000E+Ol 4.000E+Ol
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.000E+01 2.000E+Ol
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.000E+00 1.000E+Ol
- - - - - - - - - - - - - - - -

O. - - - i~-

O.

O.

leA_4 __• -5.000E+00
1-

(leA)
1.373E+00
5.296E+00
1.138E+Ol
1.908E+Ol
2.758E+01
3.593E+Ol
4.341E+Ol
4.929E+Ol
5.293E+Ol
5.396E+Ol
5.224E+Ol
4.795E+Ol
4.151E+Ol
3.350E+Ol
2.467E+Ol
1.587E+Ol
7.972E+00
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3.536E+00
2.180E+00
1.778£+00
7.940£+00
1.559£+01
2.404£+01
3.247£+01
4.002£+01
4.594E+01
4.961E+01
5.062E+01
4.894E;":)1
4 .469EH)1
3.024E+Ol
3.021E+Ol
2.138£+01
1.269E+Ol
4.874£+00
1.328E+00
5.304£+00
6.6'56E+00
5.252EfOO
1.239E+00
4.833E+00
1.253EfOI
2.105Ef01
2.9'53E+Ol
3.712£+01
4.298E+Ol
4.664[+01
4.772E+Ol
4.606E+01
4.180[+01
3.534[,.01
2.740£+01
1.866E+01
9.939[+00
2.092[-;00
4.112E>IOO
-8. 060E·; 0:':'

'9.371('·00

Fig. 7.22

Legenda

Kortsluitstromen in netdeel Neerbeek, sluiting
~ =0, zonder invloed van de boogspanning
A- en B-verdeler gescheiden.

x totale kortsluitstroom (i) 1
3 stroom door tak e (i) zie f~g. 7.1

.e)4 stroom door tak m ('t-m

II,
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i

1~~~£+00
5.296£+00
1.1J8E+Ol
1.908£+01
2.758E+Ol
3.593£+01
4.341E+Ol
4.929£+01
5.293£+01
5.396£+01
5.224£+01
4.795£+01
4.151£+01
3.350£+01
2.467£+01
1.587£+01
7.972£+00
1.806£+00

-2.159£+00
-3.536£+00
-20180£+00

1.778£+00
7.940£+00
1.559£+01
2.404£+01
3.247£+01
4.003£+01
4.594£+01
4.961£+01
5.062£+01
4.894£+01
4.469£+01
3.824£+01
3.021£+01
2.138£+01
1.269£+01
4.874£+00

-1.328£+00
-5.304£+00
-6.656£+00
-5.252£+00
-1.251£+00

4.966£+00
1.260£+01
2.096£+01
2.929£+01
3.667£+01
4.228£+01
4.565£+01
4.639£+01
4.435£+01
3.967£+01
3.274£+01
2.429£+01
1.500£+01
5.685£+00

-2.797£+00
-9.679£+00
-1.434£+01
-1.642£+01

Fig. 7.23 Kortsluitstromen in het netdeel Neerbeek, sluiting II,
a =0, met invloed van de boogspanning,
A- en B-verdeler gescheiden.

Legenda zie fig. 7.22
de boogspanning is niet weergegeven.
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Fig. 7.24

Legenda

Kortsluitstromen in het netdeel Neerbeek, sluiting II,
a =30°, zonder invloed van de boogspanning
A- en B-verdeler gescheiden.

1 totale kortsluitstroom (i) ]
2 stroom door tak a (ia ) zie fig. 7.1
3 stroom door tak m (i )m



* berekend met PVC (34 m8) =e

lEC-norm: major loop .
....

T i AC PVC (34 ms)* PVC (50 ms) top 8t
I Hoofdverdeler

(ms) (kA) (kA) (ms)

Kortsluitstroom 101 63,3 71% 59% 100,6 14,5

Kortsluitstroom met 55% 98,2 14,0
invloed van de boog- .
spanning

Kortsluitstroom in tak m 88 8,9 68% 56% 13,9

Kortsluitstroom in tak a 97 18,5 70% 59% 29,5

II Hulpverdeler

Kortsluitstroom 146 28,2 79% 70% 47,9 15,0

Kortsluitstroom met 65% 46,6 14,5
invloed van de boog-
spanning

Kortsluitstroom in tak m 121 4,0 76% 65% 6,6

Kortsluitstroom in tak a 138 8,3 78% 69% 14,0

lC-12 specificaties 45 44,5 47% 33% 59,2 12,1
(zie tabel 4 10)

Tabel 7.25 Overzicht van de berekeningsresultaten voor de kortsluitstromen in het netdeel

Neerbeek voor a =0 en A- en B-verdeler gescheiden.

34 m8
T
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7.3. Kortsluitstromen in het Kerensheide-net

We beschouwen een fout meteen achter een schakelaar bij de 10 kV-ver

deler (zie fig. 7.26).

150 kV

--~ -L ~ 150 kV-verdeler

K1 K2

c 30 kV-verdeler

K3 Ks
M1 M2 T3 74

f g d

B

e 10 kV-verdeler

Fig. 7.26 Schema van het netdeel Kerensheide.

Legenda en opmerkingen : zie fig. 7.1.
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Voor de berekeningen in het netdeel Kerensheide is het niet nodig van

SPICE-B gebruik te maken. Er zijn nl. geen generatoren, aileen een in

voeding vanuit het PLEM-net, en de netconfiguratie kan eenvoudig terug

gebracht worden tot drie parallelle R~L-takken. Hiervoor kunnen twee

benaderingen worden toegepast:

1. tak d wordt gelijk verondersteld aan tak e,

2. de invloed van de twee synchrone motoren M1 en M2 wordt bepaald op

grond van de subtransiente reaktantie.

De fout die door benadering 1 wordt gemaakt is zeer gering, in de orde

grootte van de nauwkeurigheid van de netgegevens.

Van de motoren zijn niet voldoende gegevens bekend om hun (sub-)tran

sient gedrag in de beschouwing te betrekken. Voor de gelijkstroom

component is de benadering correct, voor de wisselstroomcomponent geeft

de benadering te hoge stromen. OIndat het aandeel van de motoren in de

kortsluitstroom gering is, is de fout niet groot.

Met deze benaderingen ontstaat het eenvoudige schema fig. 7.27.

A

Uf ( ~A 1"2-Uf;:: 1"3 • 10~ 5 kV

14,20 mQ 202 mQ 66 mQ

...
1,216 mH 0( 25,3 mH 5,98 mH

~ J
-c .) .)
~

)

B C

Fig. 7.27 Vereenvoudigd schema voor kortsluitberekeningen in

het netdeel Kerensheide.

De kortsluitstroom is dan gelijk aan:
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t
(j~ - 1:

B+ -L (e· - coswtJ +
ZB

t'!t. - 1:C
+ Z (e - coswt)

c
(7.4)

voor het geval a =0 en met verwaarlozing van de geringe faseverschillen

tussen de takstromen.

De berekende waardes van de omhullenden van de kortsluitstroom zijn in

tabel 7.28 weergegeven.

Tabel 7.28 Omhullenden van de kortsluitstroom in het Kerensheide-net

50

56,7

56,8

60

70

80

90

100

i k
op grond van

(7.4)

(kA)

53,10

-5,71

48,00

-10,26

-0,64

+0,03

43,95

0,44

-0,33

-13,87

40,72

-16,75

38,15

-19,05

43,95

-13,87

40,72

-16,75

38,15

-19,05

De benaderde 1: . is gevonden uit i(50 msl volgens:s



i(50 ms)
t
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:::: 1 + e
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waaruit voIgt T s = 85 InS.

De omhullenden van de kortsluitstroom volgens formule (7.31met deze

Ts = 85 ms en i =U~Z8(50 Hz) =28,1 kA is ter vergelijking in tabel

7.28 opgenomen. Deze benadering op grond van een tijdconstante blijkt

zeer goed met de resultaten volgens formule (7.4) overeen te stemmen.

De duur van een major loop van de stroom volgens hoofdstuk 4.8 bedraagt

ca. 13,9 InS. De hoogste momentane stroom tijdens deze loop is 43,95 kA.

De DC-component PDC = 67% op t = 34 ms (bepalend volgens de lEe-norm)

en 56% op t = 50 InS (de top van de major loopl.

7.4. Kortsluitstromen in het Mauritsnet

Kortslu~tingen die ontstaan direct achtereen schakelaar bij de 10 kV

verdeler in de Mauritscentrale worden ingevoed vanuit de generatoren

G 8, G 7 en G lO en via het netdeel Swentibold-wit vanuit het PLEM-net (GO)

(fig.' 7.29) .

omdat de invloed van de generator op de kortsluitstroom bier groot is,

is het (sub-)transiente gedrag van de generatoren bier in bijzonder mate

van belang voor het verloop van de kortsluitstroom. Het netschema voor

computerberekeningen is weergegeven in fig. 7.30.

Ex is uitgegaan van de hoogste, in de praktijk gebruikte, instelling van

de generatoren v66r het ontstaan van de kortsluiting. Gegevens over deze

instelling en over andere generatorgrootheden en de waarden van de bron

nen voor de computerberekeningen volgens hoofdstuk· 5.4 zijn weergegeven

in tabel 7.31*

* De gebruikte beginwaardes voor de tijdafhankelijke amplitudes van de

simulatiespanningsbronnen VG3 (O) en VG2 (O) zijn niet gelijk aan VJ(O)

en V2(o) indien a ¢ O. VJ(o) en V2(O: zijn namelijk waardes voor t =0

(begin van de kortsluiting) terwijl VGJ(o) en V
G2

(O) gelden op

t = 0). (Zie 5.2).comp



- 79 -

-T'"--.a.;;;...--,-- Swentibold-wit
150 kV

Mauritscentrale

K3 K4 K7 KB Kg K10

51 52 53 54 55 56

K6 e

f g h i

KS
d

1k
10 kVcb

Fig. 7.29 : Schema van het netdeel Maurits.

Legenda en opmerkingen: zie fig. 7.1.



1,34

8,96

b

1,02

26,4

d

1,33

8,93

c

26,2

e

1,46

4,0

i

1,46

3,96

h

1,53

4,87 4,93

f

40,4

X "G
d 7

2,29

8,89

k

4,

1

Fig. 7.30 Netdeel Maurits.

Schema voor kortsluitberekeningen met SPICE-B.

Legenda en opmerkingen zie fig. 7.2.
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Tabel 7.31 Instelling van de generatoren 10, 7 en 8, diverse generator-

grootheden en de waarden van de bronnen voor de computerbe-

rekeningen.

Generator 10 Generator 7 Generator 8

p 7 20 15 MW

cos<Pv 8,8 0,8 0,8
.,.

0,68 1,94 1,46 kA'Z-v
Xd

20,21 3,22 2,3 n
X' 7,38 0,99 0,72 nd
X " 4.35 0,64 0,48 nd
....

13,31 10,92V 20,10 kV

V' 12,26 9,85 9,24 kV

V" 10,62 9,37 9,01 kV

C1= °...
Vi O) 3,39 3,00 2,85 kV
....
ViO) 2,90 3,72 3,88 kV

V
1

(0) 4,32 2,65 2,28 kV

C1= 30°, tIN = 1,667 ms
....
VG

3
3,49 3,16 2,98

~G2 2,91 3,73 3,89

VG
1

4,32 2,65 2,28

C1= 60°, tIN =3,333 ms
....

~G3 3,59 3,33 3,11

~G2 2,92 3,74 3,90

VG1
4,32 2,65 2,28

C1= 90°, tIN = 5 ms
....

~G3 3,69 3,51 3,25

VG2
2,93 3,75 3,91

....
4,32 2,65 2,28VG1
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Met SPICE-B is de kortsluitstroom berekend voor ~ = 0 zonder invloed van

de boogspanning (fig. 7.32). De stroom gaat amper door nul. Voor ~ =0

is het stroomverloop zonder en met invloed van de boogspanning tijdens

een major loop berekend (fig. 7.34 resp. 7.33). De verschillen zijn vrij

gering. In het eerste geval is de topwaarde van de stroom in een major

loop 80,3 kA, in het geval zonder invloed van de boogspanning 83,2 kA.

De duur van de major loop is 16 ms resp. 17,5 ms.

In bijlage 5 is het stroomverloop van de totale kortsluitstroom en van

de stromen uit de generatoren voor andere waarden van ~ in enkele

figuren getoond.
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-S.OOOE+01 O. irt"r S.OOOF.f01 1.000E+02- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i(t)
(kA) ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ -'- ......~

.--_._-_ ..------

'...
-. ..~ .

.__--!..-----

_._ .. -- ._.------~-----_._~

..

20

30

35

10

25

2.SB1E+00
9.913E+00
2.12JE+01
J.546E+01
S.111E+01
6.6J9E+01
B.004E+01
9.070E+01
9.7JOE+01
9.919E+01
9.616E+01
B.B62E+01
7.7J1E+01
6.J29Ef01
4.790E+01
J.26JE+01
1.897E+01
B.J57E+OO
1.S49EfOO

-B.15JE-01
1.47JE+OO
B.157E+00
1.8SJE+01
J.1J6E+01
4.S48E+01
S.9S2E+01
7.207E+01
8.187E+01
8.791E+01
8.959E+01
8.685E+01
7.99JE+01
6.947E+01
S.647E+01
4.220E+01
2.S22E+01
1. S67E+01
S.7J7E+00

-6.169E-01
-2.781E+00
-5.66SE-01

S.687E+00
1.533£+01
2.743E+01
4.079E+01
5.406E+01
6.590E+01
7.502E+Ol
8.070E+01
8.236E+01
7.980E+01
7.J22E+01
6.J2SE+01
S.107E+01
J.767E+01
2.4J2E+01
1.2J4E+01
2.881E+OO

-J.129E+OO
-S.128E+OO

Fig. 7.32 Kortsluitstroam in het netdeel.Maurits

a =0, zonder invloed van de boogspanning.
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1----------------- -'S.OOOEf01 O. ~ 5.000Ef01 kA. 1.000E+O

t i
{s} {kA} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.100E-02 -6.040E-01

{msf+1.125E-02 6.143E-01
1.150E-02 2.0S5EfOO 1
1.175E-02 3.S03E+OO 1
1.200E-02 5.744EfOO 1
1.225E-02 7.910EfOO 1
1.250E-02 1.027Ef01 1
1.275E-02 1.2S3Ef01 1
~.300E-02 1.555Ef01 1
1.325E-02 1.S43Ef01 1
1.350E-02 2.144EfOl 1
4.37SE-02 2.45SEf01 1
~.400E-02 2.7BOEf01 1
~.425E-02 3.111Ef01 1
~.450E-02 3.447Ef01 1
~.475E-02 3.7S7Ef01 1
~.500E-02 4.127Ef01 45 1
~.525E-02 4.46SEf01 1
1.550E-02 4.B05Ef01 1 .
1.575E-02 5.13BEfOl · 11.600E-02 5.462E+Ol · 1
1.625E-02 5.779EfOl 1
1.6:::iOE-02 6.0S3Ef01 1
1.675E-02 6.376Ef01 1
1.700E-02 6.652Ef01 1
'.72SE-02 6.913EfOl 1
1.750E-02 7.155E+O-1 1
1.775E-02 7.37SE+Ol 1
I.BOOE-02 7.579E+01 1
1.825E-02 7.759Ef01 1
1.850E-02 7.915Ef01 1
I.B75E-02 S.047E+01

~
1

~.900E-02 S.153E+01 1
~.n5E-02 S.233E+01 1
1.9S0E-02 S.2B7E+01 1 ·\.975E-02 B.315E+01 1
5.000E-02 B.315E+01 50 1
5.02'SE-02 B.2B9E+01 1
5.050E-02 B.236E+01

I
1

5.07'SE-02 B.157Ef01 1
'50100E-02 S.052E+01 -. 15.125E-02 7.921E+01 1
5.150E-02 7.766E+01 + 1
5.17SE-02 7.SB7E+01

1 1
5.200E-02 7.3S7E+01 1
5.225E-02 7.165E+01

I 1
5.2'SOE-02 6.923E+01 l'
5.275E-02 6.662Ef01 ! 1
5.300E-02 6.3B6Ef01 t 1
5.325E-02 6.093Ef01 I 1
5.350E-02 S.7BBEf01 i 1
5.37SE-02 S.471EfOl 1
5.400E-02 'S.145E+01 ! · l
S.42SE-02 4.S11E+Ol

J
2 •

5.4'SOE-02 4.472Ef01 1 ..
5.47SE-02 4.129Ef01 1 ..·:i.500E-02 3.7B6EfOl 55 1
5.525E-02 3.442Ef01 I 1
5.550E-02 3.102EfOl j 1
5.57SE-02 2.766Ef01 I 1
S.600E-02 2.43BEf01 I 1 ·S.625E-02 2.118EfOl t 1
S.650E-02 1.810EfOl 1 .__._.
5.67SE-02 1.S13E+Ol 1 ·5.700E-02 1.232Ef01 1 __.I •___

5.725E-02 9. 662E~OO 1
5.750E-02 7.191EfOO 1
5.77SE-02 4.902EfOO 1
S.BOOE-02 2.829EfOO 11
5.825E-02 9.646E-Ol
5.850E-Q2 -6.622E-Ol

:11
5.S75E-02 -2.055EfOO
S.900E-02 -3.200EfOO
S.925E-02 -4.095EfOO

Fig. 7.33 KortslUitstroom in het netdeel Maurits;

major loop uit fig. 7.32 vergroot weergegeven;

a =0, zonder invloed van de boogspanning.
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Fig. 7.34 Kortsluitstroom in het netdeel Maurits

a =0, major loop met invloed van de boogspanning.

Legenda 1: kortsluitstroom (i)

2: boog;panning (Us)
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Een beschouwing over de gelijkstroamcomponent kan plaats vinden op

grond van de omhullenden van de kortsluitstroom (fig. 7.35).

i -5.000E+01
(kA)

O. 5.000E+01 kA 1.000E+02

9.956E+01
-8.249E-01

8.994E+01
-2.783E+00

8.269E+01
-5.133E+00

7.700E+01
-7.530E+00

7.239E+01
-9.808E+00

6.&55£+01
-1.190E+01

6.528E+01
-1.378E+01.

6.245E+01
-1.546E+01

5.996E+01
-1.694E+01

5.775E+01
-;1.826E+01

Fig. 7.35 Omhullenden van de kortsluitstroom in het netdeel

Maurits bij a =0, zonder invloed van de boogspanning.

Hieruit kan de gelijkstroomcomponent worden berekend en uit twee waarden

hiervan kan een schijnbare tijdconstante worden bepaald volgens:

L t -+t
1 2

(7.5)

Deze werkwijze is geillustreerd in tabel 7.36.

De schijnbare tijdconstante neemt vrij sterk toe met de tijd. Verder is
.,.

te zien dat ~AC duidelijk afhankelijk is van de tijd.

Voor het gedrag van de stroom in de eerste 50 ms kan gewerkt worden met

L10 ms -+ 50 InS = 177 ms.

De gelijkstroomcomponent kan ook benaderend worden berekend met behulp

van het schema fig. 7.37 waarbij voor de generatorspanning de waarde V"
moet worden ingevuld.

De waarden V" zijn vermeld in tabel 7.31.



Tabel 7.36 Bepaling van de schijnbare tijdconstantes Tt 1
+ t volgens (7.5)

2

J0-

t iAC(tJ iDC(tJ

(ms) (kA) (kA)

10 49,4

~20 47,0

30 46,7 44,1 T10 =171 m8ma + 50m8

40 44,5 41,8 -(50 43,3 39,4 T = 185 m8 OJ
-..I10 m8 + 100 m8

T = 192 ma

~
50 m8 + 100 ma

.~ T10 =200 ma100 30,33

~
+ 190 m8

1:100 ma = 218 m8
+ 190 m8 /

190 20,08 ------ _/

Opmerking: De waardes van iAC(tJ en iDC(tJ zijn met behulp van interpolatie bepaald

uit fig. 7.36.
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...
V"G7

8,89 mQ

V"G8

1,53 mH

4,59 mQ

Fig. 7.37 Benaderingsschema voor de gelijkstroomcomponent in de

kortsluitstroom in het netdeel Maurits.

Voor iDe kan men schrijven (als a = 0)

t
L n

(7.6)

X substitutie-impedantie van de netinvoeding
S

Xn substitutie-impedantie van de invoeding van generator n.
Ter vergelijking is ook een berekening uitgevoerd met andere generator-

weerstanden, namelijk die,

grammen van de generatoren

Zo werd gevonden (gegevens

welke afgeleid zijn
Xd"

volgens R = ---- ,
g W.Lg

van DSM):

uit kortsluitoscillo

opnieuw volgens (7.6).

L 10 tussen 160 en 200 .InS

L 7 tussen 130 en 170 InS

L 8 tussen 220 en 270 ms.

Bet is niet bekend hoe nauwkeurig deze gegevens zijn en hoe de kort-

sluitproeven precies zijn uitgevoerd.
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Met de grootste van deze TiS werd hier de berekening gedaan.

De omhullenden van de kortsluitstroom van a tot 50 ms die volgens

verschillende methodes zijn berekend, zijn ter vergelijking vermeld

in tabel 7.38.



Tabel 7.38 Vergelijking van de omhullenden van de kortsluitstroom berekend volgens verschillende methodes,

bij ~ = 0 en zonder invloed van de boogspanning.

t (ms) i (kA)

Computerberekening m.b.v. (7.6) op grond m.b.v. (7.6) op grond m.b.v. (7.6) met alle Tis

met SPICE-B van berekende Tis van Tis uit kortsluit- gelijk aan 177 ms

oscillogrammen

0 -- 53,3 53,3 53,3

10 49,4 50,4 50,0 50,4

20 47,0 47,7 47,0 47,6

30 44,1 45,2 44,2 45,0
,

41,640 41,8 42,9 42,5

50 39,4 40,8 39,2 40,2

I

~
o
I
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7.5. Samenvatting van de resultaten

In tabel 7.39 zijn verschillende berekende grootheden ter vergelijking

vermeld. Het is opvallend hoe weinig de situatie bij a =30 (in feite

het gunstigste geval) verschilt van die bij a =O.

Alle berekende tijdconstantes zijn groter dan 45 ms, de waarde die bij

de beproeving van de IC-12 als uitgangspunt geldt. In twee gevallen

(Neerbeek II en Kerensheidel is de wisselstroamcomponent i AC aanzienlijk

lager dan volgens de IC-12 specificaties is toegestaan.

In het geval Maurits is de tijdconstante bijzonder hoog. In combinatie

met de tijdafhankelijke iAC(tl heeft dit extreem hoge pvc-waarden tot

gevolg en een zeer lange duur van de Eajor loop (16 ms).

In tabel 7.40 is de invloed van de ooogspanning op de stroom in een

major loop samengevat voor de verschillende gevallen. De topwaarde

wordt weliswaar enkele procenten ndnderen de duur van de major loop

wordt iets korter, de topwaardes en de PVC -waardes blijven veel hager

dan hetgeen volgens de IC-12 specificaties is toegelaten. De duur van

de major loop blijft in alle gevallen langer dan in het geval van de

IC-12 specificaties bij maximale stroam en gelijkstroamcomponent.



Tabel 7.39 Samenvatting van verschillende berekende grootheden

a =0 a = 30°

major loop major loop

....
Netdeel en berekeningsmethode '( i AC PVC PVC top 6t PVC PVC top 6t

(ms) . (kA) (34 ms) (50 ms) (kA) (ms) (34 ms) (50 ms) (kA) (ms)

Neerbeek A- en B-verdeler
gescheiden

sluiting I SPICE-B 101 63,3
59% 100,6 14,5 51% 95,6 13,5

theorie uit (7.3) 101 71% 61% 101,9 53% 96,7

sluiting II SPICE-B 146 28,2
69% 47,7 15,0 60% 45,1 14,0

theorie uit (7.3) 146 79% 71% 48,2 61% 45,5

Kerensheide

handberekening

volgens (7.4) 85 28,1 67% 56% 44,0 13,9

Maurits

SPICE-B omhullenden 177 ca 43 kA 94% 91% 83,2 17,5 80% 77 ,8 16,0

en tabel 7.37
op
t = 50 ms

IC-12 specificaties

uit tabel 4.10 45 44,5 47% 33% 59,2 12,1



Tabel 7.40 Gegevens over een major loop in de kortsluitstroom in de verschillende netdelen met/zonder

invloed van de boogspanning, voor a =O.

Pvc (50 ms) i top
(kA) l':.t (ms) T

Neerbeek sluiting I met 55\ 98,2 13,8

(A- en B-verdeler gescheiden) zonder 59% 100,6 14,3 101 ms

Neerbeek sluiting II met 65% 46,6 14,5

(A- en B-verdeler gescheiden) zonder 70\ 47,9 15,0
146 ms

--._---- --,,---- ----~ --

Maurits met 86% 80,3 16,0
177T = ms

zonder 91% 83,2 17,5 10 ms -+- 50 ms

..-

IC-12 specificaties 33% 59,2 12,1
_._.• ._._·____._ .._·__,~w.,.~· _._.___ .-

I

\0
W
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8. KONSEKWENTIES VOOR DE SCBAKELAARS

8.1. Verqelijkinq van de werkelijke kortsluitstroom met de specifi

caties van de schakelaars

Schakelaars worden beproefd volgens internationale normen die zijn ge

specificeerd in IEC-56. In IEC-56-2 zijn de wisselstroom- en gelijk

stroomcomponent van de stromen voor de kortsluitstroombeproevingen nader

gespecificeerd. Voor de tijdconstante van de gelijkstroomcomponent wordt

daarbij uitgegaan van T = 45 ms (zie fig. 3.3, onderste lijn).

De waarde van de gelijkstroomcomponent op het moment van eerste contact

scheiding hangt af van de reaktietijd van de schakelaar (ts ) ("minimum

opening timen ) plus de reaktietijd van de beveiliging (tb ). Deze t b
wordt voor de beproevingen volgens IEC-56-2 gelijk genomen aan een halve

periode van de wisselstroomcomponent (dit is 10 ms). De gelijkstroom

component wordt opgegeven in procenten van de amplitude van de wissel

stroomcomponent en is in dit verslag aangeduid met PDC(tb + t s ). Voor

de dUidelijkheid wordt dit in dit hoofdstuk afgekort tot PDC.

Voor de IC-12 schakelaar geldt volgens de normen:

IAC, =31,5 kA (effectieve waarde)nom ...
PDC, = 50 % en iDC, nom·~C, =22,3 kAnom nom

In IEC-56-2, hoofdstuk 6 ("Rated short circuit current") wordt in een

voetnoot aandacht besteed aan situaties waarbij een tijdconstante

groter dan 45 ms optreedt. Er wordt gesteld dat fabrikant en koper in

zoln geval kunnen overeenkomen dat er beproevingen met een grotere

tijdconstante worden uitgevoerd.

Bet is niet mogelijk om uit de beproevingen met T ~ 45 ms af te leiden

welke kortsluitstramen de (olie-lschakelaar bij grotere T:S kan onder

breken. Oat hangt niet aileen af van de ontwikkelde boogenergie en de

maximale stroom, maar ook van de stei1heid van de stroom en de weder

kerende spanning rond de nuldoorgang en de amplitude van de weder

kerende spanning. Maar een vergelijking van de boogenergie kan wei een

eerste indicatie geven van de moeilijkheidsgraad van de onderbreking.

Als er van wordt uitgegaan dat het begin van contactscheiding samen-
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valt met het begin van een major loop (t1 ) kan voor de boogenergie tot

aan de eerste nuldoorgang (t 2 ) worden geschreven (met t' = t-t
1

):

i.Us

t'... --
i AC {PDC.e T (8.1)

De boogspanning Us is bij een olieschakelaar niet constant maar neemt

toe met de contactafstand en de drukopbouw. Hij wordt dikwijls benaderd

door een lineaire funktie

Us = S. t' met S = constant

(zie par. 3.8 en form. (3.25».

Hiermee ontstaat

t'- -
T cos(wtJl.t.dt (8.2)

(De duur van de major loop, t 2-t1 , neemt toe met T) •

Hieruit blijkt dat de schakelaar te zwaar belast kan worden als

a) PDC > PDC,norm' zelfs als iDC -:: i DC norm maar bovendien ook, als,
b) PDC < PDC,norm ~ iDC < iDC ' wanneer T » T .

, norm norm

Deze laatste situatie kan onder andere voorkomen wanneer in de praktijk

de beveiliging langzamer reageert dan de 10 ms die voor de beproevingen

wordt aangenomen.

Anders gezegd: Vertraging van het uitschakelmoment totdat de gelijk

stroomcomponent verder is uitgedempt dan 50% biedt bij grote T niet

altijd uitkomst.

De temperatuur en drukontwikkeling in een olieschakelaar worden voor

namelijk bepaald door de ontwikkelde boogenergie veer de laatste nul

doorgang. Als de druk te hoog oploopt kan een gevaarlijke situatie ont

staan. Als de schakelaar bovendien niet blust is een explosie vrijwel

zeker, tenzij een schakelaar elders de kortsluitstroom nog tijdig onder

breekt.

In tabel 8.1 is een vergelijking weergegeven van een aantal relevante
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grootheden. Bierbij is verondersteld dat de boogspanning in een major

loop lineair met de tijd toeneemt (volgens het model in 3.8 en 4.8). Er

is rekening gehouden met de invloed van de boogspanning op de kort

sluitstroom. Voor de steilheid van de boogspanning is aangenomen

S 600 V I b' '1 6' d b k .=14 ms' n 1) age 1S e ere en1ng weergegeven.

om de invloed van een trage instelling van de beveiliging na te gaan,

is, behalve het normale geval waarin de reaktietijd van de beveiliging

t b =10 ms, ook voor het geval t b =50 ms de gedissipeerde boog

energie vermeld* (gestippelde lijnen).

In fig. 8.2 is te zien hoe ~afwijkt van de normwaarde als funktie van

i
AC

met T als parameter. De berekende kortsluitstromen in de DSM-netten

zijn in de figuur aangegeven.

In werkelijkheid kan deze gedissipeerde energie nog hoger zijn, omdat:

a) de boogspanning bij te hoge stroomwaarden met oplopende stroom kan

toenemen en

b) contactscheiding v66r de nUldoorgang gevolgd door een herontsteking

mogelijk is.

De boogspanning, en dus ook de gedissipeerde energie is dan hoger dan

volgens bovenstaande berekeningen.

De vraag of de schakelaar in staat is stromen te onderbreken met een

wisselstroomcomponent die kleiner is dan de toegestane waarde, terwijl

de gelijkstroomcomponent groter is dan volgens de IEe-normen is toe

gestaan, kan alleen na adequate kortsluitbeproevingen met zekerheid

worden beantwoord.

* In bijlage 8 wordt een eenvoudige benaderende berekeningsmethode

gegeven, waarmee voor een willekeurige T en t b + t
s

de gedissipeerde

boogenergie kan worden berekend. De methode voldoet goed vooral voor

grote T.



Tabel 8.1: Topwaarde van de stroom en gedissipeerde boogenergie in een major loop bij versschillende tijd

constantes.

T

(ms)

45

100

150

175

i(t)
max

t
'7.-AC

1,30

1,57

1,67

Ws
lAC· S

(p. u. )

1

(0,70)

1,59

(1,14)

1,90

(1,45 )

2,00

(1,55 )

lAC. S. !!.t

(p.u.)

1

1.37

,154

1,74

Legenda:

Ws = de energie die tijdens de eerste major loop na contactscheiding in de boog wordt gedissipeerd

!!.t = duur van deze major loop.

De waarde bij T = 45 ms is daarbij gelijk gesteld aan 1 p.u ••

Tussen haakjes staan de waardes die gelden voor t b = 50 ms.
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8.2. De situatie bij DSM

Indien in het Mauritsnet de IC-12 schakelaar wordt gebruikt is blijkens

het voorafgaande de snelle en selectieve afschakeling en de veiligheid

voor personen en installaties niet gewaarborgd wanneer de beveiliging

snel reageert, zoals is aangenomen. Men kan overwegen, in afwachting van

een oplossing, om de beveiliging zo in te stellen dat eerst generator 7

of 8 wordt afgeschakeld en vlak daarna de verbinding waarin de sluiting

is opgetreden. Een sterk vertraagde afschakeling biedt geen soelaas.

Zelfs een vertraging van 80 ms biedt blijkens fig. 8.2 geen uitkomst.

Een betrouwbare werking van de Ic-12 schakelaar bij sluiting II (op de

C-verdeler) in het Neerbeeknet en, in iets mindere mate, bij een slui

ting in het netdeel Kerensheide, is twijfelachtig. Dit geldt des te meer

als men rekening houdt~et evoluerende fouten. Een vertraging van de

uitschakeling (bijv. met 40~, zie fig. 8.2) kan enige verbetering

brengen.

Bij de A-verdeler in het Neerbeeknet staan 1000 MVA-schakelaars opge

steld (fabrikaat Reyrolle). Deze zijn getest volgens de British Standards

ho] die afwijken van de IEC-normen. De schakelaar is daarbij o.a. aan

kortsluitproeven onderworpen, waarbij de gelijkstroomcomponent op het

eind van de eerste major loop na de contactscheiding noq tenminste 37\

bedroeg fll].

De schakelaar is veel trager dan de IC-.12. De "minimum opening time" t a
bedraagt nl. 100 msvolgens de specificaties. Telt men hierbij een

schatting van de reaktietijd van de beveiliging t b =10 ma, dan valt

het moment van eerste contactscheiding op t =110 ma. De berekende tijd

constante voor een sluiting op de A-verdeler is T =101 ma, zodat voor

de gelijkstroomcomponent op het moment van contactscheiding geldt:

110 ma
101 ma • 100% =34 %

Tijdens de eerste volgende major loop is de gelijkstroomcomponent noq

iets kleiner geworden en dus zeker kleiner dan de waarde bij de be

proeving (37%).

Ook de berekende wisselstroomcomponent van de kortsluitstroom ter

plaatse (lAC = 63,3 kAl is kleiner dan de volgens de specificaties van



- 100 -

de schakelaar toeqestane waarde (lAC = 81~ 7 'kA). De schakelaar moet
~nom

dus in staat zijn een maximaal te verwachten driefasen-kortsluitstroom

ter plaatse te onderbreken.
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9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN BlJ DEEL A

Bij mademe, verliesarme netten met snelle beveiligingssystemen dient

men rekening te houden met een grote gelijkstroomcomponent in de kort

sluitstroom bij eerste contactscheiding van de schakelaar. Bij een drie

fasensluiting is de gelijkstroomcomponent bij het begin van de kort

sluiting altijd in ~en van de fasen vrijwel gelijk aan de topwaarde van

de wisselstroomcomponent. Als er evoluerende fouten optreden kan de

gelijkstroomcomponent neg groter zijn.

Voor de bepaling van de demping van de gelijkstroomcomponent dienen de

gelijkstroomwaardes van de kortsluitimpedanties van de bedrijfsmiddelen

te worden gebruikt. Deze kunnen aanzienlijk lager zijn dan de wissel

stroomwaardes bij 50 Hz.

Bij twee van de drie onderzochte delen van het 10 kV DSM-net kan het

verloop van de gelijkstroomcomponent bij een driefasensluiting voldoende

nauwkeurig door ~en tijdconstante worden gekarakteriseerd. Bij de

sluiting dicht bij de generatoren vande Mauritscentrale kan, in de

eerste 50 ms, met een benaderende tijdconstante gerekend worden.

De tijdconstantes zijn aanzienlijk hoger dan 45 ms, de waarde die wordt

gebruikt bij de beproeving van schakelaars volgens de lEC-normen. Als

gevolg hiervan is, bij gebruik van de olie-arme IC-12 schakelaar van

Hazemeyer en een snelle beveiliging, de afschakeling van kortsluit

stromen en de veiligh~id bij de Mauritscentrale niet in alle gevallen

gegarandeerd. Bij een sluiting op de hulpverdeler Neerbeek en de 10 kV

verdeler is de goede werking ervan twijfelachtig. De 1000 MVA-schakelaar

van Reyrolle, die nu bij de A-verdeler in Neerbeek in gebruik is, kan in

staat worden geacht de kortsluitingen aldaar geed af te schakelen.

De invloed van de boogweerstand van de schakelaar blijkt zo gering te

zijn, dat daarvan geen heil kan worden Yerwacht. Dit volgt zowel uit

theoretische beschouwingen als uit berekeningen ~et de gegevens van de

DSM-netten.

Bij gebruik van andere schakelaars of als de beveiliging trager wordt

ingesteld, kan m.b.v. de berekende tijdconstantes eenvoudig worden af

geleid of de gelijkstroomcomponent in de eerste major loop na de con

tactscheiding niet te groot is.
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Het verdient aanbeveling maatregelen te treffen om bestaande onveilige

situaties op te heffen. In de overige gevallen lijkt beproeving van de

schakelaar met kortsluitstramen met de voorkomende hoge tijdconstantes

gewenst. Bij de dimensionering van nieuwe netdelen dient aan de be

rekening van de gelijkstroomcomponent en de beproevingseisen van de

ver.mogensschakelaars bijzondere aandacht te worden besteed.
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DEEL B

10. SCHETS VAN DE PROBLEMATIEK

Voor de meting van de stroom voor en achter een object, dat door middel

van een differentiaalbeveiliging wordt beveiligd tegen interne fouten,

worden stroomtransformatoren toegepast. Met name bij conventionele

stroomtransformatoren, zoals in de DSM-middenspanningsnetten worden toe

gepast, kan in geval van een kortsluiting met een grote gelijkstroom

tijdconstante verzadiging optreden in de ijzerkern.

Als er een externe fout optreedt, dient de differentiaalbeveiliging

daar niet op te reageren. De genoemde verzadigingsverschijnselen in

beide meetcircuits (v66r en achter het object) kunnen echter verschil

lend zijn. Het differentiaalrelais meet dan een verschil in de stroom

v66r en achter het object en kan ten onrechte opdracht geven tot een

uitschakeling •

Om verzadiging geheel te voorkomen moeten de stroomtransformatoren zeer

sterk worden overgedimensioneerd, hetgeen soms economisch nauwelijke

haalbaar is. Het is daarom zinvol om na te gaan onder welke omstandig

heden en tot welk niveau verzadiging kan worden getolereerd, zonder dat

er een kans bestaat op het onjuiste funktioneren van de beveiligings

apparatuur •

11. DOEL EN WERKING VAN EEN DIFFERENTIAALBEVEILIGING

11.1. Inleiding

Differentiaalbeveiliging wordt in de praktijk veel toegepast voor trans

formatoren, generatoren en kabelverbindingen. Het is een selektieve

beveiliging, die het beveiligde object alleen uitschakelt als er een

interne fout optreedt, bijv. een doors lag in een transformatorwikkeling.

Om zoln fout te kunnen vaststellen worden de stromen aan beide zijden

van het te beveiligen object driefasig gemeten en met e~aar vergeleken.

De principewerking is in fig. 11.1 geschetst.

11.2. Stroomtrafo's en tussenstroomtrafo's

Stroomtrafo's hebben tot doel om de te meten hoge stromen naar een
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Fig. 11.1 : Principewerking van een differentiaalbeveiliging.

lagere waarde te transformeren en om het meetcircuit galvanisch te

scheiden van het hoofdcircuit. Bij DSM worden hiervoor conventionele

stroomtrafo's met een ijzerkern zonder luchtspleet gebruikt. Dit onder

zoek is, verder tot het gebruik van dit type stroomtrafo beperkt. Bet

gebruik van andere typen, stroomspanningstransformatoren met lineaire

kern en combinatie daarvan met conventionele typen wordt in de lite

ratuur (o.a. [12], [13]) uitvoerig behandeld.

Over het algemeen worden ook tussenstroomtransformatoren toegepast

(zie fig. 11.1), om de volgende redenen:

a. de gemeten stromen in beide meetcircuits moeten exact worden aan

gepast, zodat bij normaal bedrijf gelijke stromen aan het relais

worden toegevoerd, die ongeveer gelijk zijn aan de nomdnale stroom

van het relais.
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b. het schakelschema van een te beveiligen vermogenstransformator (bijv.

een Y-D transformatie) moet worden nagebootst.

Als er lange verbindingsleidingen nodig zijn van de stroamtrafo's naar

het relais kunnen de tussenstroomtrafo's nog een ander doel dienen, nl:

c. als dicht bij de (hoofd-)stroomtransformatoren tussenstroomtrans

formatoren worden opgesteld die de stroom omlaag transformeren (bijv.

van SA naar lA) wordt de bijdrage van de verbindingsleidingen aan de

belasting van de hoofdstroomtransformator sterk verminderd.

11.3. oewerkirtg van modeme differerttiaalrelais

Medeme differentiaalrelais zijn in staat zeer snel op interne fouten

te reageren (binnen 5 tot enkele tientallen ms). Ze voeren per fase een

onafhankelijke vergelijking uit van de signalen uit beide meetcircuits.

Als in een van de fasen de verschilstroom 1£1 - ill (zie fig. ~1.1) een drem

pelwaarde i
D

overschrijdt wordt een uitschakelcommande gegeven. Meest-

al bevat het relais ook de mogelijkheid van niet-selectieve uitschake

ling als i 1 of i 2 een zeer hoge waarde overschrijden, ongeacht de

waarde van li
1

- i21.

Relais voor transformatorbeveiliging bevatten ook een speciale schake

ling die de uitschakeling voorkomt tijdens het inschakelen van een on

belaste transformator (waarbij sterk vervormde inrush-stromen optreden)

en eventueel bij overspanningen (waarbij de magnetiseringsstroom van de

transformator relatief hoog kan zijn). In het eerste geval worden de

tweede harmonischen in de stroom (per fase of gecombineerd) gemeten.

Deze tweede harmonischen zijn sterk vertegenwoordigd bij inrush. Als

deze een bepaald percentage te boven gaan wordt het uitschakelcommando

tijdelijk geblokkeerd.

Dit onderzoek is beperkt tot hat gedrag van de relais bij doorgaande

foutstromen met grote gelijkstroomtijdconstantes. In dit geval zijn

vooral de volgende kenmerken van de relais van belang:

- ~~_~~~~~~E!~~~:~

Achter de ingangen van de relais bevinden zich stroomtransformatoren.

Vaak zijn dit stroam-spanningstransformatoren met luchtspleten in de

ijzerkernen. Zij filteren gelijkstroomcomponenten in de stroam uit en

zetten de gemeten wisselstroamcomponent om in een evenredige spanning.

Tot zeer hoge stromen verzadigt de kern niet, zelfs niet bij grote

gelijkstroamtijdconstantes.
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De ingangsimpedantie van de relais is laag en het eigenverbruik is

over het algemeen verwaarloosbaar t.o.v. de rest van het meetcircuit.

- !~!::h~~!~_~~_:h~:!:!:~~~::~_~!:~~!~~~!~~_!~~!:_lfl:i21
De verschilwaarde li1-i21 waarboven het relais een uitschakelcommando

geeft wordt de drempelwaarde i
D

genoemd. Deze is instelbaar door de

gebruiker en voorts afhankelijk van de doorgaande stroom. Als maat

hiervoor wordt het gemiddelde van i
1

en i 2 gehanteerd:

(effectieve waardes) (11.1)

Formule (11.1) geldt echter alleen als i j en i
2

stationaire sinus

vormige stromen zijn zonder faseverschil. In dat geval gelden drempel

waardekarakteristieken z6als in fig. 11.2 zijn weergegeven voor enkele

commerciele relais (volgens opgave van de fabrikant) [14][15J.
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Fig. 11.2 Drempelwaardekarakteristiek voor sinusvormige stromen

die in fase zijn.

Legenda: I

II

BBC-relais types 02 en DT92 met g = 20% en V

ASEA-relais type RAnSE met g = 20%

50%

IN nominale stroom; I y = ~(Il + I 2);

ID = drempelwaarde voor !I1-I21, waarboven het relais een

uitschakelcommando geeft.

(Effectieve waardes) .
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g is de drempelwaarde voor In < IN. Deze is instelbaar.

v is de steilheid dIIIdIV voor In tot ca. 3 x IN' Deze is soms instel-

baar. Boven de ca. 3 x IN wordt de steilheid zeer groot (v').

Het is ook mogelijk op grond van deze karakteristiek I 1 als funktie van

I 2 te tekenen in de veronderstelling dat I 1 de ongestoorde stroom en I 2
de gestoorde stroom is (zie fig. 11.3).

-+10987654321

-~-~-.-·-f· - --~-_ .
~._-_._. ~-. ----t.. ----.L- .L_ .

I t

, i ,

1

5

Fig. 11. 3 waarde van de gestoorde stroom I 2 waarbij het relais

jUist uitschakelt als funktie van de ongestoorde

stroom I 1• (Zie legenda bij fig. 11.2).

De drempelwaarde ongelijk aan nul is nodig omdat er altijd enig ver

schil bestaat in i
1

en i
2

, ook als er geen interne fout is en er dus

geen uitschakeling mag plaatsvinden. Deze verschilstroom i 1-i2 is een

gevolg van (als voorbeeld een transformatorbeveiligingl:
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a. variaties in de transformatieverhoudinq van een reqelbare vermoqens

transformator.

b. een verschilstroom in het hoofdcircuit die niet door een fout ver

oorzaakt wordt (bijv. de stationaire magnetiserinqsstroom van een

vermoqenstransformator).

c. kleine verschillen in de transformatieverhou4inqen en vervorminqen

in beide meetcircuits.

De karakteristiek in fiq. 11.2 is zo steil qemaakt bij qrotere stromen

omdat er dan relatief qrotere varschilstromen te verwachten zijn bij

externe sluitinqen, o.a. ten qevolqe van onqelijke verzadiqinqsver

schijnselen in de beide meetcircuits.

Als de stromen i
1

en i
2

zijn vervormd door verzadiqinqsverschijnselen

geldt niet maer formule (11.1) en de drempelwaardekarakteristiek maar:

(momentane waardes) (11.2~

De funktie f kan per relais sterk verschillen, afhankelijk van o.a.:

- de exacte configuratie van de relaisinqangen,

- de wijze van gelijkrichting van de ingangssignalen,

- de snelheid waarmee In wordt berekend (bijv. continu op grond van de

momentane waardes of per periode).

- andere factoren----_._---------
Verder spelen nog aan aantal andere kriteria een rol, afhankelijk van

hat fabrikaat, bijv.

- drempelwaarde(s) voor de tijdsduur van het verschilsignaal i 1-i2 [14]

- herkenning door het relais van stroomtransformatorverzadiging op

grond van de golfvorm van de vervormde stromen [151.
Ook is het mogelijk dat het blokkeringsmechanisme voor inrush-stromen

geactiveerd wordt, omdat de door verzadiging vervormde stromen ook

tweede harmonischen kunnen bevatten [14] [15].
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12. VERZADIGING IN BET IJZER VAN DE STROOMTRANSFORMATOREN

12.1. Werking van een stroomtransformator

Bij industriele stroomtransformatoren fungeert de' stroomqeleider van het

hoofdcircuit als de (enkele) primaire winding. De geleider is omsloten

door een ringvormige ijzerkern met daaromheen gewikkeld k secundaire

windingen.

Het algemene vervangingsschema van een transformator kan ook gebruikt

worden voor een stroomtransformator. Voor industriele stroomtransfor

matoren geldt dat de primaire spreidingsinductiviteit en weerstand en

de ijzerverliezen zeer klein zijn en kunnen worden verwaarloosd [12],

[13]. De secundaire spreidingsinductiviteit (indien ze niet ook ver

waarloosbaar klein is) wordt opgenomen gedacht in de inductiviteit van

de belasting.

Het vervangingsschema is dan gereduceerd tot dat van fig. 12.1, voor

een fase. De fasen zijn elektrisch en magnetisch van elkaar gescheiden.

.,
I R"I

.
'S

..

be/osting
M
.,

'm
•,,,

"D------.....L-----------o'

Fig. 12.1 Vervangingsschema voor een industriele stroom

transformator.

Aile grootheden zijn gereduceerd naar de secundaire kant:

i' primaire stroom (hoofdcircuit)p
i' magnetische stroomm
i secundaire stroom (meetcircuitl

S

M magnetisatie-inductiviteit

R. inwendige weerstand van de secundaire wikkeling.
-z,
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Hoofd- en meetcircuit samen kunnen eenvoudig worden voorgesteld als in

fig. 12.2.

...
•

.
IS

be/osting Zb

·RI

M
.,

1m
..,,

"D------.....I-----------O"

Vi

Fig. 12.2 Vervangingsschema hoofd- en meetcircuit.

Daarin is:

U} fasespanning (gereduceerd naar de secundaire kant)

Zk hoofdcircuit impedantie

Zb impedantie van de belasting

In aIle praktijkgevallen waar dit verslag over gaat is Zk zeer groot

ten opzichte van wM, Hi en Zo zodat er zonder meer van een opgedrukte

stroom i~ kan worden uitgegaan.

We komen daarmee tot het vervangingsschema van figuur 12.3, waarop de

berekeningen in dit verslag gebaseerd zijn. i~ wordt nu voorgesteld

door een stroombron.

Als i~ een stationaire sinusvormige stroom voorstelt, kleiner dan het

maximum waarvoor de stroomtransformator is gedimensioneerd, gaat

praktisch de gehele stroom i~ door de belasting Zb omdat geldt:

wM » Hi + Zb·
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.,
I R·I

.
IS

.,

'
m

M

Fig. 12.3 Stroomtrafovervangingsschema voor berekeningen.

12.2. Niet-lineariteit van de ijzerkern

Bij een bepaalde waarde van de magnetische inductie B gaat de ijzerkern

in verzadiging.Dit verschijnsel komt tot uiting in de knik van de B,H

kromme van het ijzer (H is de magnetische veldsterkte), zie fig. 12.4.

.,
1mH,

.
IV

--- .......... --B

Fig. 12.4 Gestyleerde B,H-kromme van ijzer.

In fig. 12.4 is de hysteresis-Ius niet weergegeven, omdat er van uitge

gaan is dat er geen remanent veld is. Het is algemeen gebruikelijk in
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de literatuur om de B~H-kromme te benaderen door twee rechten I en II

(zie o.a. [13]) om berekeningen te kunnen uitvoeren. Deze benadering

geeft voor veel praktijkgevallen goede theoretische voorspellingen.

In plaats van B als funktie van H kan ook ~ beschouwd worden als funktie

van i~ otndat ~ met B en H met i recht evenredig is. Er geldt:

Rechte I ~ =M.i'm (12.1)

II '" '" _M (0' oJRechte ~ - ~v - . ~ - ~
'P!' m v

(12.2)

Het snijpunt K van de krommes heeft de coordinaten (iv~~vJ (zie figuur

12.4). Er geldt ~v =M.iv
~ is de totale omvattende flux: ~ = N.A.B.

N aantal secundaire windingen

A = effectieve doorsnede van de ijzerkern.

De vorm van de kromme en de waarde van BV hangt o. a. af van het soort

ijzer dat wordt gebruikt [14].

12.3. Verzadiging door een stationaire ~isselstroom

Als primair een stationaire wisselstroom aan de stroomtransformator

wordt toegevoerd, geldt voor de magnetisatiestroom in deel I van de

B~H-kromme:

I' = - JzI. I' ~ ill I'
m~plJ:Mp

(12.3)

Bierin stelt Zde complexe impedantie van het totaal van belasting en

inwendige weerstand van de stroomtransformator voor.

~~~!~!~!~_~~_~~~~~~~~~~~!1~~~~_~_~~_~~

Bet overstroomcijfer (of -getal) is als voIgt gedefinieerd:

Bet overstroomcijfer n is het veelvoud van de normaIe stroom waarbij 

bij nominale belasting van de stroomtransformator en cos~ = 0,8 - de

fout in de amplitude van de gemeten stroom (de "composite error") 10%

bedraagt. Hierin is ~ de hoek tussen de secundaire stroom en spanning.

Met behulp van deze definitie leggen we de plaats van het knikpunt K

van de B~H-kromme (zie fig • .12.4) vast. We gaan er namelijk van uit

dat:
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in = nominale waarde van ~s

De literatuur [12] [13] gaat ook impliciet van dit uitgangspunt uit.

Met behulp van formule (12.3~ kunnen we dan n met i v in verband brengen:

p

IRi + ~ (cos~ + j sin~)1
ni v = ------/JM-=------

....
• n • i

n met

Normaal geldt R. «P /n2. Dan is dit te vereenvoudigen tot:
~ n

R.
~

(12.4)

waarde. Het duidt de maximale stationaire wisselstroom I
p

waarbij het knikpunt in de B3 H-kromme juist wordt bereikt

lijke belasting). In formulevorm:

Aangezien een stroomtrafo voor differentiaalbeveiliging nooit nominaal

wordt belast, heeft het werkelijke overstroomcijfer n' meer praktische

n'.I aan,n
(bij werke-

(12.5)

Hierin is Z de werkelijke totale secundaire impedantie (inclusief R.).
~

n' kan berekend worden uit de n en P , als deze bij de stroomtransforn
mator opgegeven worden:

P
R. +...2!
~ ~

n' = n
Z

n (12.6)

Vaak wordt de V3 I-karakteristiek van de magnetisatie-inductiviteit aan

de secundaire kant opgenomen. Naar analogie van de benaderde B3 H-kromme

veronderstellen we een V3 I-karakteristiek die bestaat uit twee rechten

(spanning en stroom in effectieve waarde uitgedrukt):
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V=o:M.I

v-v =1.d-1. (I-I)
V 'Ill' V'

(12.7)

(12.8)

Het snijpunt S van deze rechten zal ongeveer overeenkomen met het knik

punt K van de B,H-krommes, d.w.z.

,,' ::: I
V
I2

"v en (12.9)

Deze aanname komt overeen met impliciete uitgangspunten in de litera

tuur [16][ 17 ][ 18 ].

12.4. FluxbpbOUW bij stromen met grbte qelijkstroomtijdconstantes

Een gelijkstroomcomponent in de stroom door een stroomtransformator

heeft tot gevolg dat er een aangroeiende gelijkstroomcomponent in de

flux wordt opgebouwd. Dit kan tot gevolq hebben dat de totale flux veel

groter wordt dan in het geval zonder qelijkstroomcomponent. In het

volgende wordt de transiente magnetisatiestroom bepaald. Deze is -af

gezien van een mogelijk remanent magnetisch veld- evenredig met de flux

tot het punt K (zie fig. 12.4}. In eerste instantie gaan we er van uit

dat er geen verzadiging optreedt. De opgedrukte stroom i is gelijk aan:p

i '(tJp

Hierin is

t- -=i '[cosa. e Lp cos(wt + a)] (12.10)

a fasehoek van de stroom

t tijd na begin van de stroom

L gelijkstroontijdconstante (= L o uit deel A).

Als a = 0 treedt de maximale qelijkstroomcomponent Ope

We gaan uit van het schema van fig. 12.3 en stellen Z=R.+Zb =R+jwL.
. 'l,

Voor ~~ geldt de volgende differentiaalvergelijking:

di' di ' di '
M d~ = L -It - L d~ + Ri~ - Ri~

De oplossing is:

(12.11)
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i' (tJ
m

Hierin is

= i' U.(em

t
T

S -e

t--
T

S}

(12.12)

t

T) _ COS(wt+a+~-yJ + cos(a+~-y).e

wL
~ =arctan R

L+M
Ts = R

y =arctan WT
S

L ~,

R - T 'Z-

A =cosa • ~
T - T <-

S m

Verder is i'{OJ/i' = 0 gesteld.m m
In de literatuur ([13][16][17]) worden analoge formules gegeven.

Altijd geldt:

dus

u:M » R en u:M » wL

en M
R :::

L+M =TR s

Verder is er over het algemeen weinig inductiviteit in het secundaire

circuit. De belasting bestaat hoofdzakelijk uit inwendige weerstanden

van hoofd- en tussenstroomtransformator. Dan geldt er:

en tan'" - wL « 1\jI-R

We zijn geinteresseerd in grote tijdconstantes van 50 ms tot 150 ms,

dus is WT > 15 en daarmee geldt:

tan~ - WT ::: -WT
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Ook geldt WT »1 zodat y ~ 900
•

S

Met de genoemde benaderingen is (.12 • .12) te vereenvoudigen tot:

T

[COsa..WT.-S
- (e

T -T
S

t--
T

S - e

t

T ) + sina.e

t
T

S sin(wt+cx)]

(12.13)

» T

i'=....E....)
WT

S

overzicht kan men nog verder vereenvoudigen met T
S

....
:: 1 (omdat t « T8). Dan geldt (met i~

Voor een beter
t
T

Sen e

.,
'l-m

....=i' [cosa..wT(l - em

t

T) + sina - sin(wt + a)] (12.14)

Uit (12.14) is duidelijk af te lezen dat de gelijkstroomcomponent van

i m veel groter kan worden dan de wisselstroomcomponent als cosex groot is,

dUs bij grote gelijkstroomcomponenten van de te meten stroom. Voor grote...
t wordt de gelijkstroomcomponent i'.WT, als ex = o.m

In fig. 12.5 is de genormeerde magnetisatiestroom i~i~ uitgezet als

funktie van de tijd bij een maximale gelijkstroomcomponent (ex = 0) voor

T = 50 ES, T = 100 ms en T = 150 ms volgens de exactere formule (12.13)

voor T =4 s. Voor andere praktijkwaarden van T zijn de krommen ge-s s
lijkvormig en weinig afwijkend.

De maxima van de krommen voor T = 100 ms en T = 150 ms zijn niet in

fig. 12.5 weergegeven omdat het betreffende deel van de krommen in de

verdere analyse niet zo belangrijk is.

Bij zeer goede benadering geldt voor de maxima:

(12.15)

( X) (~)
X 1-x· 1-x

- (x - x )1-x
(12.16)

De funktie f(x) is weergegeven in tabel 12.6 evenals enige waarden van
., md':"'l- , 'l- •m3 m
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Tabel 12.6 Enkele waarden van f(x) en i' a:/im,m m

x f(x) T T ., a:/":,'/.. '/..
S m,m m

10 0,77 50 ms 5 s 15,9

20 0,85 100 ms 4 s 29,6

40 0,91 150 InS 6 s 43,9

100 0,95

1000 0,99

Om verzadiging geheel te voorkomen moet i' kleiner zijn dan dem,maz
waarde i v waarbij verzadiging zou optreden.

12.5. Verzadiging t.g.v. grote gelijkstroomtijdconstantes

~!i~_~~~_Y~~~~~!2!~~_~v

Als de stroomtransformatoren niet zo zijn overgedimensioneerd dat

i' ~ i (zie 12.15) zal de ijzerkern verzadigen. Als we uitgaan vanm,maz v
de benaderde B,H-kromme begint de verzadiging op het tijdstip t = tv

waarop geldt i'(tv) = i . Dit tijdstip kan bepaald worden uit figuurm v
12.7. Deze is afgeleid van fig. 12.5 maar langs de y-as is iii' uit

V m
gezet en langs de x-as t . i Ii' kan ook uitgedrukt worden in n'. Op

V v' m
grond van (12.5) geldt namelijk met de bij (12.13) ingevoerde benade-

ringen:

Dus

1 , i'i v
--n
WT n n's

..."..,= 1 q'/..n ~,
WT . '/..

S P

(12.17)

waarin q

Als n'lq
=i'/i' de dimensieloze stroomgrootte.p n'
bekend is kan zo eenvoudig tv bepaald worden:
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_n' __ l'
cosa.w1' (eq s l' -1'

S

tv--t
s - e + sina.e

_ tv
l'

S
- sin(wtv+a)

(12.18)

~~_!~Y!~~~_Y~_~~~_E~~~~~~_~~~!~!!~~!_Y~~~

Hoewel in het voorgaande ervan werd uitgegaan dat er geen remanent

magnetisch veld in het ijzer aanwezig is, is dit er in de praktijk al

tijd. Bet is mogelijk dat de grootte van het remanente veld (B ) 75% of
p

meer van het maximaal mogelijke B-veld bedraagt [16]. Als B dezelfde
p

polariteit heeft als de gelijkstroomcomponent in i' is i lagerm V

(kromme 1) dan in het geval B =0 (kromme 2). Oit is geIllustreerd
1'"

in fig. 12.8.

lIE.,
H, 'm

Fig. 12.8 Invloed van hat remanente veld op i v•

Als B
p

de tegengestelde polariteit haeft wordt i v groter (kromme 3).

Algemeen geldt:
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i,. = (1 - r) . i (B =0)
v v r met (12.19)

Voor de tijd-tot-verzadiging tv geldt in dit geval niet (12.18) maar:

n'
(l-r) .

q
T

cosa.WT
S T -T

S

(e
T

S
- e

tv

T ) + sina.e

t v--
T

S sin(wt +a)
V

(12.20)

Hoe groter r, des te kleiner tv'

~!!~~~~!~~~2_~~~~~_~fi~~~!2_~v

Tot het tijdstip tv blijft steeds gelden dat is

geen aanzienlijke verzadiging Ope

~ i' want er treedt nogp

Op het tijdstip tv vindt een overgang plaats in de toestand van de

stroomtransformator. Deze gedraagt zich nuals twee gekoppelde spoelen

in lucht en de magnetisatie-inductiviteit neemt de waarde M/~r aan, waar

in Mde oorspronkelijke waarde is en V de relatieve permeabiliteit vanr
het ijzer van de kern [17].

Zolang de stroomtransformator in verzadiging is geldt een nieuw ver

vangingsschema (zie fig. 12.9).

• I

1m
.
15

R

·1

1m

/vi
)Jr

15

R

normaal verzadigd

Fig. 12.9 Vervangingsschema's van het circuit in verzadigde

en onverzadigde toestand.

Na een zeker tijdstip t verdwijnt de verzadiging geheel, om dan opu
een volgend tijdstip t' weer terug te keren.

V
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Fig. 12.10 geeft een voorbeeld van het stroomverloop van i . Oeze op
S

name van de stroom is gemaakt bij een van de proeven (zie hoofdstuk 14).

ill!

f
(20 insldiv)

(Sldiv)

Fig. 12.10 Voorbeeld van het strQomverloop van is bij verza

diging t.g.v. grote •• i is de ingangsstroom van

het relais.

Uit de praktijk blijkt dat de overgang van de onverzadigde naar de ver

zadigde toestand abrupt gebeurt. Oit betekent echter niet dat de stromen

i' en i abrupt veranderen. Oeze gaan met een tijdconstante T over in
m s ~

de nieuwe toestand. Er geldt:

T
SV

M

_ J.I1' _ ·s
- R - 111'

(12.21)

Oeze. is in de orde van enkele miliseconden.sv
Wanneer i' weer kleiner wordt dan i is de verzadiging (tijdelijk) voor-m V
bij (tijdstip t ).

u
Na het tijdstip tv verloopt i~ niet meer volgens fig. 12.5.

Bet is zeer moeilijk - en zonder computer onmogelijk - om het stroom

verloop van i' en i in de verzadigde toestand te bepalen. AIleen metm s
sterk vereenvoudigende aannames (die slechts in een deel van de ge-

vallen goede benaderingen zijn) kan een eenvoudige berekening worden

gemaakt. Conner et al. [18J gaan uit van de volgende aannames:
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a. in verzadiging blijft de flux constant en gelijk aan ~v.

b. MI'I1 =0r
c. T = 0

SV

Aannames b) en c) kunnen voor stroomtransformatoren met een hoge be

lasting (bijv. mechanische relaisl een goede benadering zijn, maar voor

lage belasting zijn ze tWijfelachtig. Bij gebrek aan andere methodes

lijkt het toch zinvol deze benaderende berekeningen te vergelijken met

de resultaten van experimenten.

~~~~~~~!~~-~~-~v-~~!2~~~_~~~~~~-~~-~!·

Uit de aannames a) tim c) voIgt dat na het tijdstip tv de gehele stroom

i p door de magnetisatie-inductiviteit gaat, dus i~ =i~ en als gevolg

daarvan i =o. Vlak v66r de eerstvolgende nuldoorgang van de stroom i
S P

wordt de magnetisatiestroom i' weer kleiner dan i en keert de stroom-m V
transformator in de onverzadigde toestand terug. Dit stroomverloop in

de eerste periode waarin verzadiging optreedt en de eerstvolgende is

geschetst in fig. 12.11.

,"'
\

\

..
t

\
\

\

\,
\

" ....
'\,

\

I
I

\

\

\

\

,
\
\
\

t'l
V

t

Fig. 12.11: Stroomverloop in de eerste periode waarin verzadiging

optreedt en de eerstvolgende.
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is te zien dat t niet elke wille
V

- rJ wordt gevarieerd). In elke

Bij nadere besehouwing van fig. 12.7
n'

keurige waarde kan hebben (als -- (1
q

periode van de stroam blijkt er een interval te zijn waarin het tijd-

stip tv niet kan voorkamen. Dit interval wordt hier verder aangeduid

met (t , t J. Er geldt dus per periode:o m

t ~ t ~ tm V 0
(12.22)

In onverzadigde toestand is i' zo klein, t.o.v. i' in de verzadigdem m
toestand, dat het lijkt in fig. 12.11 alsof i in de onverzadigde ge

m
bieden nul is. Voor t geldt:u

i (t J =0p u dus (eosa e

t u- --
T

eos(wt +aJ) = 0u (12.23)

In fig. 12.11 is ook al het tijdstip t; aangegeven, waarop de verzadi

ging opnieuw begint. In het onverzadigde gebied geldt:

His
di' dip=M ---!!l =-- (t < t < t' Jdt dt u V

(12.24)

Aanname a) van Conner et ale houdt in dat

ip(t ) = ip (12.25)
u V

De verzadiging begint weer als ip =ipv dus

ip(t'J = ip (12.26)
V V

Bet tijdstip t; volgt nu uit vgl. (12.24) tim (12.26), nl:

~ +
V

Dus heel simpel geldt:
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t'v
f
t u

i s
dt = 0 (12.27)

Omdat t u het nulpunt is van de primaire stroom is t~ niet afhankelijk

van het verloop van de verzadigde stroom v66r t'. Er geldt dus:
v

Tijdstippen van verzadiging t; na de eerste verzadigde periode zijn

niet afhankelijk van de stroomtransformatorparameters en ook niet van

de primaire stationaire-stroomwaarde. Uit (12.27) voigt:

t'v
f [cosa.e
t u

t
T

cos(wt + a)] dt =0 (12.28)

Aileen a en T zijn dus bepalend voor t;.

aan waarop de verzadiging op zijn vroegst kan

verzadiging optreedt (zie formule
n'door (1-~) en kan uit fig.
q

12.22). Tijdstip tv wordt verder bepaald

12.7 of formule (12.20) bepaald worden.

Bet blijkt dat per periode t en t' praktisch samenvallen. Het verschilm v
bedraagt minder dan 0,4 ms voor de hier berekende gevallen.

t geeftm
inzetten in de eerste periode waarin

-In tabel 12.12 zijn de tijdstippen t ~ t en t' aangegeven per periode
m u V

voor a =0 en T =48 en T = 50 ms, 100 ms en 150 ms.s
het tijdstip

In figuur 12.13 is het stroomverloop i dat uit deze berekeningen voigt
8

weergegeven (voor a = 0 en T = 50 ms) met dien verstande dat de eerste

verzadiging pas inzet op het tijdstip tv dat per geval verschillend is,
(nl. afhankelijk van ~ (1-~J vclgens (12.20». Connor et ale beschouwen

q -
deze resultaten van hun benaderde methode als een "worst-case" be-

nadering.
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Tabel 12.12 Verschillende tijdstippen, van belang voor het strOQID-

verloop in geval van verzadiging.

a) L = 50 InS

periode nr. t' t t tJ.tv m u

1 (0) 17 ,49

2 25,73 25,78 36,60 10,87

3 47,80 47,87 56,06 8,26

4 69,22 69,32 75,71 6,49

5 90,32 90,44 95,47 5,15

6 111,18 111,34 115,32 4,14

7 131,87 132,08 135,21 3,34

8 152,43 152,70

b} L = 100 InS

1 (0) 18,14

2 24,07 24,13 37,42 13,35

3 45,64 45,72 56,92 11,28

4 66,79 66,89 76,54 9,75

5 87,71 87,84 96,25 8,54

6 108,49 108,64 116,01 7,52

7 129,15 129,34 135,83 6,67

8 149,74 149,95 155,68 5,94

9 170,25 170,50 175,55 5,30

10 190,71 191,00 195,45 4,74
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Tabel 12.12 vervolg

c) t' = 150 ms

periode nr. t' t t !5.tv m u

1 (0) 18,46

2 23,33 23,39 37,83 14,50

3 44,63 44,73 57,39 12,76

4 65,61 65,73 77 ,04 11 ,43

5 86,40 86,55 96,76 10,36

6 107,08 107,25 116,52 9,44

7 127,68 127,88 136,32 8,64

8 148,22 148,43 156,15 7,93

9 168,70 168,94 176,00 7,30

10 189,13 189,40 195,88 6,75

11 209,53 209,83 _215,77 6,24

12 229,83 230,22 235,67 5,78

13 250,23 250,60 255,58 5,35

14 270,54 270,94 275,51 4,97
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Als u.M/~ van dezelfde grootte-orde is als R in fig. 12.9 zal de stroom
I'

i zich bij verzadiging verdelen over de takken met M/~ en R. Omdatp I'

i dan niet nul wordt is het aannemelijk dat de vervorming minder is
S

dan in de voorgaande benaderende berekening, ook al omdat

T = (~ / R) dan relatief groot wordt en de stroom na tijdstip tv
~ ~ .

dus I' slechts langzaam afvalt. Ais voorbeeld zijn in fig. 12.14

ter vergelijking twee stromen weergegeven, waarbij aIleen de belasting

(dus R) van de stroomtransformator verschilt, dus met verschillende

waarden van T • Dit zijn resultaten van de proeven beschreven insv
hoofdstuk 14.

tI~
10
5
O+--~~'='--"-~---,~=====-"""""":.\---+~==---""---';::\---I-~~l----jl---~

t2

10
5
(J ...

t
(ms)

Fig. 12.14 Stroomverloop bij verschillende T •
sv
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De veronderstelling dat wM/~ en R van,dezelfde grootte-orde kunnen zijn,
r

is niet hypothetisch. In bijlage 10 zijn van een aantal stroomtrans-

formatoren die bij DSM ten behoeve van differentiaalbeveiliging in

gebruik zijn de V~I-karakteristiek en de specificaties vermeld. In

tabel 12.14 zijn gegevens van deze stroomtransformatoren ter verge

lijking vermeld. Voor de berekening van wM/~ en T is er uitgegaanr 8V

van de schattingen ~r = 3000 en R = 0,4 Q.

Tabel 12.14 Enkele praktijkwaarden van stroomtransformatorparameters.

stroomtrafo

nr.

1

2

3

4

5

M (H)

6,0

4,1

7,3

20

k

240

80

300

100

wM (kQ)

1,9

1,3

2,3

6,3

wM (Q) T (~)

~r 8V

0,6 4,8

0,4 3,2

0,8 6,4

2,1 16,7

wM/~ is in deze gevallen zeker van dezelfde grootte-orde als R. Als
r

men hier uitgaat van R = 0,2 Q en ~r = 1000, zelfs dan is wM/~r niet

klein ten opzichte van R.

12.6. Wederinschakeling na een fout

Als na afschakeling van een fout snelle wederinschakeling plaatsvindt

is de kans op snelle verzadiging van de ijzerkern extra groot [16]. De

flux die bij het onderbreken van de fout in de kern aanwezig is, neemt

daarna slechts langzaam af, nl. met de tijdconstante T , die enkele
8

secondes bedraagt. Als deze flux dezelfde polariteit heeft als de

gelijkstroomcomponent van de nieuwe flux die bij wederinschakeling er

op gesuperponeerd wordt, kan zeer snel de verzadigingstoestand bereikt

worden.
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13. TE VERWACHTEN GEDRAG VAN DIFFERENTlAALRELAIS GEVOED DOOR

VERZADIGENDE STROOMTRANSFORMATOREN

13.1. Ongelijke meetcircuits

De meetcircuits aan beide zijden van het te beveiligen object (zie fig.

11.1) zijn over het algemeen niet gelijk. De verschillen kunnen aan

leiding geven tot een verschillend gedrag van de stroomtransformatoren

als deze in verzadiging gaan bij een externe sluiting. Hierdoor kan een

ongewilde verschilstroom ontstaan.

De ongelijkheid in de meetcircuits kan een reeks van oorzaken hebben:

* verschillen tussen de stroomtransformatoren-------------------------------------------
Bij kabelbeveiliging is het denkbaar dat aan beide zijden identieke

stroomtransformatoren worden toegepast, maar bij een transformator

beveiliging is dat zeker niet het geval. De transformatieverhouding k

van beide stroomtransformatoren verschilt dan immers. Dit heeft tot

gevolg:

a. de inwendige weerstand R. verschilt,
"[,

b. de magnetisatie-inductiviteit M is ongelijk,

C. het overstroomcijfer n kan anders zijn,

d. de verhouding q = I II verschilt.
p n

Als slechts aan een kant tussenstroomtransformatoren worden toegepast,

wordt aIleen daar de kortsluitimpedantie ervan aan de circuitimpedantie

toegevoegd. Als tussenstroomtransformatoren in verschillende schakel

schema's en/of met andere overzetverhoudingen worden gebruikt, verschilt

de aan het circuit toegevoegde kortsluitimpedantie.

Als er kans bestaat op vervorming van de stroom door de tussenstroom

transformatoren kan deze aan beide zijden verschillend zijn.

De verschillende kabelweerstand kan zijn invloed doen gelden, al kan

deze sterk worden gereduceerd door de tussenstroomtransformatoren zo

dicht mogelijk bij de (hoofd)stroomtransformatoren op te stellen.
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Behalve door verschil in de ijzersoort kan er verschil in remanentie

tussen beide zijden ontstaan door het verschil in de voorgeschiedenis

van de beide stroomtransformatoren. De remanentie kan met name een-

zijdig beinvloed zijn door:

- hoge kortsluitstromen bij interne sluitingen,

- secundair toegepaste stromen t.b.v. metingen (vooral gelijkstromen

hebben veel invloed),

- geomagnetische invloeden (bijv. magnetische activiteit op het opper

vlak van de zon) zie [16].

Elk geval van verzadiging van de ijzerkern kan de remanentie aanzien

lijk veranderen.

In fig. 13.1 is een voorbeeld weergegeven van een fictieve beveiligings

installatie, waarin enkele van de bovengenoemde punten tot uiting komen.

13.2. Verschillen in het stroomverloop t.g.v. ongelijke meetcircuits

De in 13.1 opgesomde verschillen komen tot uiting in:
n'

a) een verschillende tijd-tot-verzadiging tv omdat q

Er geldt nl.

(l-r) verschilt.

n'
q

p
n? + Ri
n

(l-r) =n. ---:R=---
I

n
·rp

• (1-r) (13.1)

met R =Ri + Rk + Rt waarin

R. = inwendige weerstand van de stroomtransformator
1-

Rk = kabelweerstand

Rt = kortsluitweerstand van de tussenstroomtransformator

Al deze weerstanden zijn omgerekend naar de secundaire kant van de

hoofdstroomtransformator.

De relaisingangsimpedanties zijn verwaarloosbaar klein.

b) een verschillend stroomverloop in de tijdsintervallen waarin de

stroomtransformatoren verzadigd zijn, omdat

T sv

M
lJ= (.2:)
R

verschilt.
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380 A

10 kV

380 V

R.
1.1

38 A

relais

50 A

. 10 = 35,0

R. = 200 ron
1.1

R
k

+ R
t

= 200 ron
1 1 +

R
1

= 400 ron

30 + 0 2
2 '5n' = -."....~-

1 0,4

R. = 150 m]
1.2

R
k

+ R = 50 ron
2 t 2 +

R
2

= 200 ron

30 + 0 15
2 '5n' - --=--::,....-- • 10 = 67,5

2 - 0,2

38 A
q1 :: """'SA""" = 7, 6

50 A
q2 =-- = 10SA

6,8
n'

2-=

Fictief voorbeeld met allerlei ongelijkheden in beide

meetcircuits.

n'
1 4,6-=

q1

Fig. 13.1
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In fig. 13.2 is het effect van a) geillustreerd voor T = 50 ms, 100 ms

en 150 ms (T = 4s, a = 0). Voor iedere T is er vanuit gegaan dat
n' S

(l-~J van stroomtrafo 1 en stroomtrafo 2 resp. 0,3 en 0,7 maal de
q

waarde heeft die nodig is om verzadiging geheel te voorkomen (zie tabel

12.6). De afstandpijlen in de figuur geven een indicatie van het inter

val waarin stroomtrafo 1 weI al en stroomtrafo 2 nog niet in verza

diging is.

Een belangrijke conclusie die uit fig. 13.2 kan worden afgelezen is dat

bij hogere Teen veel langere tussentijd verloopt van het begin van de

verzadiging van de ene stroomtransformator tot dat van de andere. Ge

durende deze tussentijd kan de verschilstroom heel groot zijn. Bet effect

van a) is dan ook overheersend vergeleken met het geringe effect van b).

Met de methode uit 12.5 kan deze verschilstroom berekend worden.

13.3. Reactie van het differentiaalrelais

Boewel het duidelijk is dat er een grote verschilstroom kan optreden

bij een externe sluiting (zie 12.2) is het niet zeker dat een differ

entiaalrelais dan ook zal uitschakelen. Dit hangt af van de wijze van

meting, gelijkrichting, drempelwaarde-instelling en andere criteria

(zie 11.3). De exacte werking van een relais kan aIleen door proeven

worden vastgesteld. Hieronder wordt van twee fictieve modelrelais de

werking nagegaan.

modelrelais A

Dit relais neemt de beslissing om weI of niet een uitschakelcommande

te geven op grond van de momentane stroomwaardes. De ingangsstromen

il(tJ~ i
2

(tJ en i~(~J = i 1 (tJ - i 2 (tJ worden door lineaire trafo's (in

het relais) gemeten, waardoor de gelijkstroomcomponent wordt uitge

filterd. De stromen achter deze trafo's worden met accent aangegeven.

Vervolgens worden de signalen i 1(tJ en i 2(tJ opgeteld. Daarna worden

de signalen dubbelzijdig gelijkgericht. Hierna wordt van i~(tJ een

drempelwaarde in(tJ = o. ~{li1(tJ + iZ(tJ\} afgetrokken. (0 is een

constante of is nog ~fhankelijk van i 1 en i 2). Als de resultante langer

dan ~t . groter is dan de grondinstelling i wordt er 00-
~n 0-

dracht tot uitschakeling gegeven. Dit werkingsprincipe is weergegeven

in fig. 13.3 (per fase).
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relaisingangen

iJt~
,---+--+-;;.....~

rrnr--------'

, ,.,.,
1,,1 1,,2

plus

I

I I i~

-tt- -l>f-
I I

maal (-0) maal 1-
plus

Fig. 13.3

langer dan t:. t . meer dan i ?nn.n 0

Werkingsprincipe van modelrelais A.

- uitschakel
commando

Van dit modelrelais kan de werking worden nagegaan met behulp van de

worst-case-benadering van de stroom uit 12.5. We nemen een periode

waarin pas een stroomtrafo in verzadiging gaat (zie fig. 13.4.).
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i

stromen na
:ingangstrafo
,,,
/,
I

\_'"'-_....... .......;;::lIl¥:...-__--1!- -+__ na gelijk-

richting

,
I,.

.
I,
I •
,'Z,____ - __ ,_0-

I

t~

,
t
v

I'I-......--l~--------.....,;::....,.;;---+_---------'--- t

Fig. 13.4 Stroomgolfvormen in modelrelais A.

Bet blijkt dat 0 (dus de drempelwaarde-instelling) geen invloed heeft,

want 0 < 1. Normaal zijn we geinteresseerd in grote stromen i
1

en i
2

,

zodat de lage grondinstelling nauwelijks een rol speelt, m.a.w. het

relais geeft een uitschakelcommando als

t u
f!.t > f!.t •

mn
(13.2)

Met behulp van tabel 12.12 kan worden vastgesteld tot welke periode de

stroom onverzadigd moet blijven om te zorgen dat (13.2) geldt. Ver-
I

volgens kan in fig. 12.7 worden afgelezen welke minimale ~ (l-r)
q

daarvoor nodig is.

Omdat in de praktijk de stroam i
1

niet meteen, maar met de tijdcon

stante T afvalt na het tijdstip tv' zal in de praktijk gelden datsv
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~t < t -t , waardoor de werking van het relais nog iets gunstiger is.
U V

Als het hier geschetste criterium van de minimale tijdsduur ontbreekt

zal een relais van het type A zeer waarschijnlijk een uitschakelcom

mando geven als ~t een rage waarde (ongeveer gelijk aan T ) te boven
SV

gaat, tenzij andere mechanismen (bv. de inrush-blokkering) dit voorkomen.

modelrelais B

Oit relais beslist over uitschakeling op grond van de effectieve

waarden van de stromen per periode. Bet relais meet daarvoor per

periode de effectieve waarde van iH(tJ = {il(tJ + i 2(tJ}/2 en

i~(tJ = i 1(tJ - i 2(tJ. De gelijkstroomcomponent wordt niet uitgefilterd.

Er wordt een uitschakelopdracht gegeven als het punt (IH; I~J boven de

drempelwaardekromme van het relais (fi9. 11.3) ligt.

Als tA~ t~ en t B opeenvolgende nuldoorgangen van de ongestoorde stroom

i; zijn, geldt voor I a en I H:

1
I fj, = "7t -_"""':'t-

b a

1
I H =t -t

b a

i,2 dt
P

i,2 dt +
P

(i' J2 dt }
P

(13.3)

(13.4)

Met behulp van de tijdstippen van tabel 12.5 kunnen I~ en I H berekend

worden.

13.4. Mogelijke maatregelen tegen ongelijke verzadiging

om ongelijke verzadiging zoveel mogelijk tegen te gaan moet er vooral
n'

voor gezorgd worden dat -- in beide meetcircuits zoveel mogelijk ge-
q

lijk is. Qmdat q niet vrij te kiezen is, moet dit gebeuren door n'

aan te passen. Oit kan aIleen door in een van de circuits de belasting

te vergroten (weerstand toevoegen). Toch is het zeer twijfelachtig of

dit veel effect heeft omdat verschil in remanentie toch een verschil

in verzadiging kan veroorzaken, terwijl toevoegen van weerstand in
n'feite betekent dat de zijde met de grootste -- slechter wordt.
q
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omdat de remanentie in principe niet te beheersen is moet een verschil

in verzadiging als onontkoombaar worden gezien. Men moet de dimensio

nering van de stroomtransformatoren baseren op de minimaal in een van,
de meetcircuits te verwachten ~(l-r) op grond van een schatting voor

q
de maximale r. Gedurende enkele periodes na de minimale tijd tv' die,
bij de minimale ~(l-r) worden gevonden, moet verzadiging in slechts

q
een van de meetcircuits niet tot een foutieve afschakeling kunnen

leiden.
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14. PROEVEN MET STROOMTRANSFORMATOREN EN DIFFERENTIAALRELAIS

14.1. Inleiding

Om de theorie uit hoofdstuk 12 en 13 te toetsen en enig inzicht te

krijgen in het gedrag van de differentiaalrelais zijn er in het hoge

stromen-laboratorium van de vakgroep ERO van de TB Eindhoven proeven

uitgevoerd.

Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was 3-fase-kortsluitstromen met

gelijkstroomtijdconstantes tot 150 ms na te bootsen bleek dit binnen het

kader van dit afstudeeronderzoek niet realiseerbaar. De proeven zijn

uitgevoerd met doorgaande 3-fase-stromen van ca. 15 maal de nominale

stroomtransformatorstroom met een gelijkstroomtijdconstante van ca.

50 ms. Er werden industriele stroomtransformatoren en relais gebruikt.

In de volgende paragraaf wordt verder op het proefcircuit ingegaan. De

resultaten van de proeven zijn in detail weergegeven in een DSM-rapport

[19]. In 14.4 van dit verslag worden in het kort de resultaten bespro

ken die van belang zijn voor de verificatie van de theorie uit hoofd

stuk 12.

14.2. Opbouw van het proefcircuit

Het proefcircuit is geschetst in figuur 14.1. De voedende netspanning

van 10 kV wordt omlaag getransformeerd naar 380 V via een vermogens

transformator. Bet secundaire sterpunt zweeft. De secundaire kant hier

van voedt via spoelen een 3-fasen-sluiting. Tussen de spoelen en de

plaats van sluiting bevinden zich per fase twee stroomtransformatoren

en een shunt voor de stroommeting.

Op de stroomtransformatoren is secundair een circuit van tussenstroom

transformatoren en een differentiaalrelais aangesloten. V66r de in

gangen van het relais zijn shunts aangebracht om de relaisstromen te

~ten. Specificaties van de stroomtransformatoren zijn gegeven in bij

lage 10, die van de overige circuitonderdelen in bijlage 9.

en T in de verschil-de waardes I
p

in het hoofdcircuit bedroeg ca. 15 x IN (q = 15) met

nominale stroom van de stroomtrans-

De stroom I p
T = 50 ms. Daarin is IN de primaire

formatoren (50 A). De spreiding van

lende fases was minder dan 10%.
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Door de schakelaar S aan de 10 kV~zijde werd de stroom ingeschakeld en

ca. 400 ms daarna weer uitgeschakeld. Gedurende dit interval werden de

stromen ip~ i
1

en i
2

(driefasig) geregistreerd door een transient

recorder, gekoppeld aan een microprocessorsysteem. Ook het uitschakel

commando van het aangesloten relais werd geregistreerd.

De weerstand Rs of RT in fig. 14.1 veroorzaakt een ongelijke belasting

van de stroomtransformatoren in een fase, met als gevolg ongelijke tijden

tot verzadiging tv' waardoor het relais in de tussentijd een verschil

stroom meet.

Volgens formule (12.20) is (n'/q). (l-r) bepalend voor tv. Door het in

brengen van Rs of RT wordt R1 dus ook n' (zie formule 12.6 met z = R)

aan beide kanten sterk verschillend. Het stroomverloop in geval van een

groot, ongunstig verschil in remanentie (l-r) komt overeen met het hier

veroorzaakte verschil in n', afgezien van de tijdconstante T waarmee
sv

de stroom in geval van verzadiging afvalt (zie ook 12.5 en vergelijk

fig. 14.2·en 14.3).

14.3. De proeven

De volgende series proeven werden uitgevoerd:

A. circuit 1

De overzetverhouding van de tussenstroomtransformatoren was hierbij

36/178 (ca. 5A/1A) en de ongestoorde relaisstroom 15 x IN

1. met R
S

R
T

= 0

2. met RS = 0,3 n en RT = 0

'3. met RT = 0,6 n en RS = 0

B. circuit 2 en 3*

De overzetverhouding van de tussenstroomtransformatoren was hierbij

18/170 (ca. 5A/0,53A) en de ongestoorde relaisstroom 8 x IN

l. met RS =R =0T
2. met RT = 0,6 n en R = 0s
3. met RT = 2,2 n en R = 0s
4. met RS =R =0 n maar met kunstmatig veroorzaakte remanentie.

T

* Het verschil tussen de circuits 2 en 3 is hier niet van belang en

heeft alleen te maken met een andere configuratie van meetversterkers

voor de transiente recorder.
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Voorafgaande aan de inschakeling van de kortsluitstroom werd bij de

proeven B.4 getracht een verschil in remanent magnetisch veld tussen

de beide stroomtransformatoren te veroorzaken. Bij open primaire

klemmen werd secundair een grote gelijkstroom (10 A) door de stroom

transformator gestuurd, die abrupt werd afgebroken. Dit werd bij aIle

drie de fases van een van de twee stroomtransformatoren gedaan. Door

deze manipulatie kan het remanent magnetisch veld sterk worden bein

vloed, al is het niet mogelijk op deze manier kwantitatieve gegevens

over de remanentie te verkrijgen.

Elke serie werd met drie verschillende relais uitgevaerd en bestand

per relais uit verscheidene in-uitschakelcycli.

Voorafgaand aan elke serie werd steeds gecontroleerd of het relais een

uitschakeling gaf als een van. de stroomtransformatoren secundair 3

fasig werd kartgesloten. Deze controle was bedoeld om een verkeerde

aansluiting van het uitschakelcontact te kunnen vaststellen.

14.4. Resultaten van de proeven

Bij de proeven A.1 en B.1 bleken de verschillen in het stroomverloop

in circuit 1 en 2 gering te zijn. Er trad geen aanzienlijk verschil op

in de tijd-tot-verzadiging tv' Als we een gelijke remanentie r ver

onderstellen, is dit overeenkomstig met de thearie.

Bij de proeven B.4 bleek dat er een groot verschil in tv op kan treden

ten gevolge van een verschil in remanent magnetisch veld B . In figuur
r

14.2 is daarvan een voorbeeld gegeven. De stromen in de fases t 1 en t 2
en de grote verschilstroom zijn weergegeven. Nadat in fase t

1
de ver

zadiging inzet, verdwijnt de verschilstroom abrupt en vrijwel volledig.

Dit is in overeenstemming met de stelling uit 12.4 dat het stroomver

loop na het begin van de verzadiging (t =tv) aIleen van • afhankelijk

is (en dus gelijk in t 1 en t 2 ). De aanname uit 12.4 dat 'sv =0 gaat

hier niet op (zie fig. 14.2) maar weI geldt dat de waarden van. insv
de beide fasen t

1
en t

2
ongeveer gelijk zijn. Dit blijkt uit de figuur

en is aannemelijk aangezien T =M/(R.~ J.M en R in t
1

en t
2

zijn onsv r
geveer gelijk en we mogen aannemen dat Pr ongeveer gelijk is aangezien

de twee straomtransformatoren van hetzelfde type zijn.
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In fig. 14.3 is ook een proef weergegeven waarbij er een aanzienlijk

verschil in stroomverloop is in de beide circuits (de polariteit van

de stroom is fase t 2 en de verschilstroom is tegengesteld weergegeven

t.o.v. fig. 14.2).

Het verschil in t wordt hier veroorzaakt door een verschil in R. In
V

circuit t 1 is namelijk de extra weerstand R
S

= 0,6 n ingebracht, zodat

verschi'

0J
..

t
( 20 ms/di v.)

Fig. 14.2 Stroomverloop bij een proef met verschil in remanent

magnetisch veld.

de totale weerstand R in circuit 1 720 mn en in circuit 2 100 mn be

draagt. Als gevolg hiervan zijn ook de waarden van T =M/(~ R) sterksv l'

verschillend. Het is goed te zien in de figuur dat de stroom t
1

veel

steiler afvalt. Verder komt dit verschil tot uiting in' de verschil

stroom, die aanzienlijk blijft nadat de verzadiging in t
1

en t
2

is

ingezet. De overblijvende verschilstroom is dUidelijk groter dan die

in fig. 14.2.
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Samenvattend kan over de proeven worden gezegd dat de theorie van de

stroomtransfor.matorverzadiging in grote lijnen werd bevestigd.

Bij de proeven B.4 trad een sterke verzadiging van de stationaire

stroom Ope Dit kon worden verwacht amdat n'/q = 0,3. Bij de proeven

A.3 en B.3 trad ook enige verzadiging in de stationaire stroom op,
(~= 1). Bij de overige proeven trad, bij een voldoend grote gelijk
q

stroomcomponent in een fase, na een tijdstip tv verzadiging op, die

in de loop van een aantal periodes langzaam verminderde.

t verschi I

(7/div.)

-
t

( 20 ms/div.)

Fig. 14.3. Stroomverloop bij een proef met verschillende

belasting.
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15. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Bet blijkt dat, ten gevolge van een grote gelijkstroomcomponent met

een grate gelijkstroomtijdconstante in de primaire stroom, verzadiging

kan optreden in de stroomtransformatoren, ook als deze voor symmetri

sche stromen ruim zijn overgedimensioneerd. Als gevolg van verschillen

in belasting en remanent magnetisme in het ijzer van de stroomtrans

formatoren aan beide zijden van differentiaalbeveiligingsapparatuur

kan een di£ferentiaalrelais grote verschilstromen meten. Bet stroom

verloop bij proeven blijkt in grote lijnen met de theorie overeen te

stemmen.

Bet verschil in remanentie dat in de praktijk kan optreden is op grond

van dit onderzoek echter niet te bepalen. Nader onderzoek zou zich

hierop kunnen richten, alsmede op de invloed van grote waardes van

M/U op het verloop van de verzadigde stroam.
l'

Bet is gebleken dat het testen van differentiaalrelais, met het doel

om voldoende zekerheid te krijgen over de stabiliteit bij doorgaande

sluitingen bij grote tijdconstantes, niet eenvoudig is. De werking van

het 3-fasen-circuit met hoofdstroom- en tussenstroamtransformatoren

plus relais is gecompliceerd. Verder is in feite variatie van een groot

aantal parameters vereist, nl. o.a. stroomgrootte, tijdconstante,

remanentie, tussenstroomtransformatorcon£iguratie, en schakelwijze van

een beveiligde transformator.

Wij wijzen erop dat de invloed van een te beveiligen object (bijv.

een vermogenstransformator) op de verschilstroom en de invloed van

verschillende schakelingen van tussenstroomtrans£ormatoren niet zijn

onderzocht.

Voor conclusies over de werking van de di£ferentiaalrelais verwijzen

we naar DSM-rapport [19].
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Bijlage 2

Berekeningsmethode van de kabelweerstand (RO en RSO ) en overzicht van

RO,-FSO en LSO van verschillende kabels

* RO en RSO als funktie van de temperatuur

Er geldt voor de gelijkstroomweerstand Ro :

(B2.1)

area) volgens IEC-normen= effectieve doorsnede (cross-sectional

= temperatuurcoefficient bij 200 C

= temperatuur van de geleider in °C.

Daarin is

P =1 + a20 r8g-200) de temperatuur correctiefactor

P20 = soortelijke weerstand bij 20
0

C

A

Voor CU en Al geldt voor P20 en a20 :

Cu
-81,7241.10
-33,93 • 10

Al
-8

2,8264.10
-34,03 • 10

Qm
o -1

C

Voor de extra verliezen, uitgedrukt in (R SO - RO) geldt:

(B2.2)

* Berekening van RO en RSO
o

~et formule (B2.11 is de gelijkstroomweerstand bij 20 berekend als deze

niet door de fabrikant was opgegeven. Met (S2.21 werden de extra verliezen

die de fabrikant opgeeft omgerekend naar 20oC.

De fabrieksgegevens en de berekende gegevens zijn weergegeven in

tabel B2-1.



Tabel B2-1 * Overzicht van RO' R50 en £50

kabeitype spanning materiaal ·afmetingen fabrieksgegevens berekend

£50 ° R
O

(20°C) °R50 (90 C) R50 (20 C)

(kV) (\.IH/km) (mQ/km) (mQ/km) (mQ/km)

DRAKA YMvKvvC 8,7/15 Cu 1 x 240 320 94,4 71,8 75,4

idem 18/30 Cu 1 x 300 350 77 57,5 62,2

idem 20/35 CU 1 x 300 350 75,2 57,5 59,9

idem 6/10 Cu 1 x 400 290 58,8 43,1 48,0

idem 8,7/15 Cu 1 x 400 300 58,8 43,1 48,0

idem 6/10 Cu 1 x 500 290 51,3 34,5 42,9 I

8,7/15 70,9
lJl

NKF Al 1 x 500 290 85,7 60,5 .
V1

NKF 20/35 Al 1 x 500 290 85,7 60,5 70,9

X50
°R50 (50 )

mQ/km mQ/km

GPLK/VPLK Cu 3 x 185 77 61,1 93,2 106

Cu 1 x 400 96 51,3 46,1 49,1

Cu 1 x 500 99 36,6 42,5
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Bijlage 3

Nauwkeurigheid van SPICE-B

Weergegeven zijn de totale kortsluitstroom (tabel I) en de stroom door

~en van de generatoren (tabel ·II) bij een sluiting in het Neerbeek-net.

De door SPICE-B berekende waardes zijn:

a) bij de stapgrootte ingesteld zoals deze bij de berekeningen is gekozen

b) en e) bij kleinere stapgroottes, bij e) kleiner dan bij b). Bij e) is

de numerieke iteratie vrijwel geheel geeonvergeerd.

Tabel I

tijd

(5)

O.OOOE-03

1.OOOE-03

2.000E-03

3.000E-03

4.000E-03

5.000E-03

6.000E-03

7.000E-03

8.000E-03

9.000E-03

O.OOOE-02

Tabel II

tijd

(s)

O.OOOE-03

1.000E-03

2.000E-03

3.000E-03

4.000E-03

5.000E-03

6.000E-03

7.000E-03

8.000E-03

9.000E-03

O.OOOE-02

kortsluitstroom (kA)

(a) (b) (e)

-6.646E-01 -6.646E-01 -6. 646E-O 1

6.750E-01 6.806E-01 6.809E-01

4. 542E+OO 4. 592E+OO 4. 593E+OO

1.054E+01 1.066E+01- 1.066E+01

1.809E+01 1. 827E+01 1. 828E+01

2.641E+01 2.667E+01 2.667E+01

3. 469E+01 3.501E+01 3.502E+01

4.210E+01 4.247E+01 4.248E+01

4.790E+01 4.831E+01 4.832E+01

5.152E+01 5.194E+01 5.195E+01

5.259E+01 5.300E+01 5.301E+01

kortsluitstroom (kA)

(a) (b) (e)

-1.025E-02 -1.025E-02 -1.025E-02

-1.492E-01 -1.497E-01 -1.498E-01

-5.457E-01 -5.507E-01 -5.508E-01

-1.162E+OO -1.173E+OO -1. 174E+OO

-1. 937E+OO -1. 956E+OO -1.956E+OO

-2. 794E+OO -2.820E+OO -2. 82 1E+OO

-3.646E+OO -3.679E+OO -3.679E+OO

-4.407E+OO -4. 445E+OO -4. 447E+OO

-5.001E+OO -5.042E+OO -5.043E+OO

-5. 364E+OO -5.407E.OO -5.408E+OO

-5.459E.OO -5.501E+OO -5.502E+OO



Plaats: Neerbeek

Tak element bijzonderheden RO R50 X50 X ' X "d d

a Go 00 sterke bron

N 0I k = 21,195 kA, argIk = 88,47 0,5 mn

20,0 mQ

tot.a 0,5 mn =R 20 mQ
I~

~
0

m
b K1 zeer kort ::s

~
T4 13,2 mQ 14,9 mQ 405 mQ PI

PI
1"1

K2 GPLK-Cu 16m 15 x 1 x 500 0,1 ron =RO p,
m
::s

tot.b 13,3 mQ 15,0 mQ 405 mQ ....
::s

tXl
c K3 zeer kort g. .

o"J

T2 13,4 ron 15,0 mQ 400 m.Q 0-m
III

K4 GPLK-Cu 17m 15 x 1 x 500 0,1 ron =RO n::s-
O

tot.c 13,5 m.Q 15,1 ron 400 mQ ~g.
d K5 zeer kort ::sm

rt
T3 11,7 ron 12,9 mQ 429 mQ p,

m....
K6 VPLK 31 m 15 x 1 x 500 0,2 mQ =RO m

::s

tot.d 11,9 ron 13,1 mQ 429 m.Q

e K7 zeer kort

T1 13,2 ron 14,6 mQ 405 mQ

K8 GPLK-Cu, 24m 12 x 1 x 500 0,2 ron =RO

tot.e 13,4 ron 14,8 ron 405 mQ



Plaats: Neerbeek

Tak element bijzonderheden RO R50 X50 Xa
, x "a

f K9 VPLK, 19m, 9 x 1 x 500 tot.f 0,22 ron = RO
(verz. )

9 G1 Ta" = 0,025 s. Ta
, = 0,81 s 11,65 ron Xa=12,61 n 0,6 n 0,6 n

KI0 35 m, 6 x 1 x 500, GPLK 0,6 ron = RO
tot.g 12,3 ron

h 51 5700317 trstrapp. 6.10.22 5,24 ron 7,36 nil 535 mQ

Kl YMvKvC. 140 m, 6 x 1 x 400 3,02 mQ 3,36 nil 6 ron
tot.h 8,26 ron 10,72 ron 541 ron

i 52 nr. 148431 a-b-c trstrapp.
IJ1

6.10.7 4,46 ron 5,89 ron mQ
.

504 00

K12 YMvKrvC 40 m 6 x 1 x 400 0,86 mQ 0,96 mQ 2 ~

plus 110 m 6 x 1 x 500 1,90 ron 2,36 ron 5mQ

tot.! 7,22 ron 9,21 mQ 511 mn

j G2 Ta" = 0,025 s. Ta' = 0,55 s 5,89 ron Xa=6,06 n 803 mQ 654 mQ
(verz. )

K13 35 m, 2 x 9 x 1 x 400 0,25 mQ = RO
tot.j 6,14 ron

1117327/9) 4,3 mQ"" 5,5 mQ*k 53 nr samen test- .. 615 ron
54 nr 65590/2 rapp. 6.10.19

K14 1093 m, 4 x 3 x 185, GPLK 10/10 kV 25,5 mn 29,0 mQ 21 mQ

tot.k 29,8 mQ 34,5 mn 636 mn
* "worst-case" schatting van RO en R50 op grond van gegevens van de andere smoorspoelen:

R" = 0.7% van Xrn ; Rrn = 0.9% v-'ln~



Plaats: Neerbeek

Tak element bijzonderheden RO RSO XSO
X I X "d d

1 85 nr 84/30152/9 testrapp.6.10.20 4,65 mQ 5,71 mQ 644 mn
K15 1093 m, 4 x 3 x 185, GPLK-Cu

10/10 kV 25,5 ron 29,0 ron 21 ron
tot.l 30,2 ron 34,7 mQ 665 mQ

m 86 nr 700068/9 testrapp.6.10.21 4,54 ron 6,17 ron 644 mQ

K16 1067 m, 4 x 3 x 185, GPLK-Cu

10/10 kV 24,8 ron 28,3 mn 21 mQ

tot.m 29,3 ron 34,5 ron 665 mQ

n 87 nr 135634/9 testrapp.6.10.6 4,11 mQ 6,73 mn 337 mn I

K17 GPLK-Cu, 32 m, 6 x 1 x 500 0,59 mQ = Ro b:l.
\0

tot.n 4,70 ron 7,32 ron 337 mQ

p 88 identiek aan 87 4,11 mn .6,73 mn 337 mn
K18 GPLK-Cu, 34 m, 6 x 1 x 500 0,62 mQ .= RO

tot.p 4,73 mn 7,35 mQ 337 mQ



Netdeel: Kerensheide

Tak element bijzonderheden RO R&O X&O X ' X "d d

a Go 00 sterke bron

N I k=21,471 kA, 0 m.QargIk=88,68 0,5 ron 23,2

tot.a 0,5 m.Q =R 23,2 ron
0

b T1 nr 12165229 5,28 ron 7,08 m.Q 277 ron
K1 15 ro, 3 x 3 x 1 x 300 Cu 0,01 m.Q 0,01 mQ n

YMvKrvC, 18/30 kV tot.b 5,29 m.Q 7,09 m.Q 277 ron

c T2 nr 12165228 5,28 m.Q 7,82 m.Q 277 mQ

K2 15 m 3 x 3 x 1 x 300 0,01 ron 0,01 ron n
YMvKrvC 18/30 kV tot.c 5,29 m.Q 7,83 ron 277 mQ

ttl.
d. K3 1610 ro, 3 x 1 x 500 AL, .....

0

YMvKrvC 20/35 kV 3,98 ron 4,66 ron 6 mQ I

T3 nr 12185432 12,4 mQ 17 ,0 m.Q 435 m.Q

K4 45 m, 12 x 1 x 400 Cu

YMvKrvC 8,7/15 kV 0,48 ron 0,54 m.Q 1,0 ron
tot.d 16,86 ron 22,20 m.Q 442 ron

e K5 1610 m, 3 x 1 x 500 Ai

YMvKrvC 20/35 kV 3,98 m.Q 4,66 ron 6 m.Q

T4 12,3 m.Q 17,1 m.Q 431 m.Q

K6 45 m, 12 x 1 x 400, Cu

YMvKrvC 8,7/15 kV 0,48 ron 22,30 m.Q 1,0 m.Q

tot.e 16,76 m.Q 22,30 m.Q 438 m.Q



Netdeel: Kerensheide

Tak element bijzonderheden RO RSO XSO Xd
,

x "d

f Ml 4,6 MVA Td"=0,007 s Td'=0,80s 198 mn 305 mn Xd=23,5n 7,96n 5,50n

K7 50m, 3 x 1 x 240, Cu
. YMvKrvC 8,7/15 kV 3,59mn 3, nmn 5,0 mn

tot.f 202 mn mn

g M2 10 MVA 63,5 mn 97,7 mn 9,09 mn ( 1,88

K8 80 m, 2 x 3 x 1 x 240

Cu YMvKrvC 8,7/15 kV 2,87mn 3,01mn 4,0 mn

tot.g 66,0 mn 100,8 mn

I

tl1.........



Netdeel: Maurits

Tak element diversen RO R
50

X
50 Xd

,
X "d

a Go 00 sterk net

I k=22,105 kA, argIk=88,93o

19,2 ron

tot.a 0,4 ron 19,2 ron

b T1 Swentibold trafo 2 8,82 ron 13,7 ron 421

K1 60 m GPLK 2 x 9 x 1 x 400 0,14 ron 0,16 0,31ron

tot.b 8,96 ron 13,9 ron 421

c T2 Swentibold trafo 3 8,73 ron 13,6 ron 418 ron

K2 85 m, GPLK, 2 x 9 x 1 x 400 0,20 0,23ron 0,45

tot.c 8,93 ron 13,8 ron 418 I

tJ:l.
~

d K3 60 m, 2 x 3 x 3 x 185 N

GPLK 0,9 ron 1, 1 ron 0,77 ron

S1 "worst-case"-schatting R: 2,1 ron 2,7 ron 0,3

K5 1496 m, 6 x 3 x 185 GPLK-Cu 23,2 ron 26,4 ron 19,2 mn
tot.d 26,4 ron 30,2 ron 320 mn

e K4 60 m, 2 x 3 x 3 x 185 GPLK 0,9 ron 1,1 ron 0,77 ron

S2 "worst-case"-schatting R: 2,1 ron 2,7 ron 0,3

K6 1496 m, 6 x 3 x 185, GPLK,Cu 23,2 ron 26,4 ron 19,2 ron
tot.e 26,2 ron 30,2 ron 320 ron

f S3 4,17 ron 7,49 ron 478 ron

K7 44 m, 6 x 1 x 500 GPLK 0,76 ron = RQ

tot.f 4,93 ron 8,25 ron 478 ron



Netdeei: Maurtts

Tak element diversen RO
R

50
X50 Xa

, x "a
g S4 4,15 m.Q 7,49 m.Q 480 mQ

K8 42 m, 6 x 1 x 500, GPLK 0,72 m.Q = RO

tot.g 4,87 m.Q 8,21 m.Q 480 mQ

h S5 "worst-case"-schatting R* 3,2 m.Q 4,1 mQ 0,46 mQ

K9 44 m, 6 x 1 x 500, GPLK 0,76 m.Q = Ro
tot.h 3,96 m.Q 4,86m.Q 460 m.Q

i S6 "worst-case" schatting R~~ 3,2 m.Q 4,1 m\l 0,46 n

Kl0 47 m, 6 x 1 x 500, GPLK 0,8 m.Q 1,0 m\l

tot.i 4,0 mQ 5,1 m.Q 460 mQ

I

tIl.
.....

j Gl0 Ta"=0,059s, Ta'=0,47s R =38 m\l Xa=20,21n 3,22n 2,3n w
a

Kl1 70 m, 3 x 1 x 500 2,42 mQ.

tot.j 40,4 m.Q

k G7 Ta"=0,032 s, Ta'=0,63s Ra=8,6 mQ Xa=7,3oo 0,99n O,72n

K12 17 m, 6 x 1 x 500 0,29 mQ

tot.k 8,89 mQ

I G8 Ta"=0,038s, Ta'=0,645s R =4,35 m.Q Xa= 4,35n 0,64n 0,400a
K13 20 m, 12 x 1 x 400 0,22 m.Q

tot.l 4,57 m.Q

* dit houdt in; kleinste relatieve verlies van de weI bekende DSM-smoorspoelen die bij dit onderzoek

van belang zijn: RO = 0,7% van X50, R50 = 0,9% van X50 .
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Fig. B5.1: Kortsluitstroom in het Mauritsnet;

a = 900

zonder invloed van de boogspanning.

Fig. B5.2; Kortsluitstroom in het Mauritsnet;

a = 0,

stromen door de generatoren.
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a = 300

zander invloed van de boogspanning.

Fig. B5.4: Kortsluitstroom in het Mauritsnet;

a = 30
0

,

stromen door de generatoren.

Legenda
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Bijlage 6

Berekening van de boogenergie tijdens stroomonderbreking

Stel t 2 = t 1 + ~t en t 1 = t b + t s . De major loop begint op tijdstip t 1
en eindigt op t 2 •

De in een loop in de schakelaarboog gedissipeerde energie is

waarin

i = stroom zender invloed van de boogspanning

is = stroom veroorzaakt door de boogspanning.

Er geldt (formule 3.30) voor de totale stroom

(B6.1)

t'+tb+ts
T + S t,2]w:. w

f
(B6.2)

met t = t'+tr

~t

W = l.s [ f cos{w(t'+tjJ}.(-t'Jdt's
0

t'+t
t:,.t 1

+ f
l' (-t' Jdt'-e .

0

t:,.t S 2
+ fw:.wt' . (-t'Jdt']

o f

De integraal bestaat uit drie delen, symbolisch weergegeven:

w = i. S[A+B+C]s

Na uitwerking van de deelintegralen volgt:

(B6.3)
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t::.t
A =- J t.cos{W(t+t1)}dt

o

t!.t
B =J t.e

o
dt

t::.t
=-T[T[l-e ~] + t::.t] e

Om de berekening uit te voeren moeten eerst tl~ t2~ t::.t worden bepaald

uit het stroomverloop.

Oit wordt gedaan voor het geval van een maximale gelijkstroomcomponent

bij 3-fasen-sluiting, waarbij

t

i(tJ = i[coswt - e T] (B6.4)

tot t = t r
Van t =t 1 tot t =t 2 wordt ook de boogspanningsinvloed meegeteld en

geldt formule (B6.2).
600 V

Er is uitgegaan van S = 14 ms .

In tabel B6.1 is het stroomverloop weergegeven voorzover dat van be

lang is als de betreffende major loop begint vlak na t = 36 ms (snelle

uitschakeling - tabel B6.1a) en als de major loop begint vlak na

t = 82 ms (ruim 40 ms vertraagd uitschakelcommando - tabel B6.1b).

In deze beide gevallen is Ws (uit B6.3) berekend en vermeld in tabel

B6.2.



Tabel 86.1a

T .... 45 ms 100 ms 150 ms
Tabel 86.1b

-0,0268 56,3 -0,0280

0,0066 t 2=56,4 0,0034

0,14 57 +0,18

Poc (30 ms).... 51%

P
DC

(t 1 ).... 38%

t 2 - t 1 11,8 ms

t 1 - to 7,3 ms

N
o

I

III

0,37

0,32

0,18

-0,01

-0,03

-0,31

-0,61

-0,91

-1,18

-1,39

-1,52

-1,56

-1,49

-1,34

-1,10

-0,80

-0,47

-0,13

-0,01

T .. 175 ms

t (ms)

80

81

82

t 1=82,9

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

t 2=96 , 4

lit .. 13,5

W
B

lit (p.u.)

0,41

0,37

0,23

0,01

-0,26

-0,56

-0,87

-1,14

-1,35

-1,48

-1,51

-1,45

-1,29

-1,05

-0,75

-0,42

-0,09

0,01

i(t)

-r

vertraagde uitschakeling

T = 150 ms

t (ms) 1

80

81

82

t 1=83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

t
2
=96,3

lit = 13,3

(p.u. )

0,55

0,51

0,37

0,15

-0,01

-0,12

-0,43

-0,73

-1,00

-1,21

-1,34

-1,37

-1,31

-1,15

-0,91

-0,61

-0,28

0,01

0,05

snelle uitschakeling

W
8

lit
T

T .. '100 ms

lit = 12,3

T (ms)

80

81

82

83

t 1=83,6

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

t 2=95,9

96

97

Tabel 86.2 ~ als funktie van T bij snelle en vertraagde uit

schakeling

14,4 ms

4,4 ms

82%

75%

i(t)

+-r
-0,0067

0,0134

0,0157

-0,0001

-0,0042

-0,19

0,03

0,18

0,23

0.19

0,05

-0,16

-0,43

-0,74

-1,03

-1,30

-1,51

-1,64

-1,67

-1,60

-1,44

-1,20

-0,90

-0,57

-0,23

-0,0129

0.0166

+0,07

t(ms).j.

57

t o=37,8

37,9

42,2

t 1=42,28

42,3

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

t 2=56,7

56,8

13,7 ms

5,4 ms

i(t)

~i

-0,0034

0,0198

0,0088

-0,33

-0,63

-0,93

-1,28

-1,41

-1,53

-1,57

-1,50

-1,34

-1,09

-0,79

-0,46

-0,12

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

t 1=42,74 -0,0004

42,8 -0,0144

37 -0,10

38 0,13

39 0,27

40 0,33

41 0.29

42 0,15

43 -0,06

74%

65

t(ms)
.j.

t o=37,4

37,S

42,7

-0,14

-0,0196

0,0096

0,0185

-0,0012

-0,0097

0,15

0,38

0,53

0,59

0,55

0,42

0,20

-0,07

-0,37

-0,66

-0,93

-1,14

-1,27

-1,30

-1,23

-1,07

-0,83

-0,53

-0,20

t (ms)
.j.

36 ms

36,4

36,S = to
43,7

43,77 t
1

43,8

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

55,S

55,6

56
45

100

150

175

1,59

1,90

1,37

1,54

1,14

1,45

1,55

1,09

1,28

1,35
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Bijlage 7

Enkele beproevingsresultaten van de IC~12 sChakelaar(ter beschikking

gesteld door de firma Bazemeyer)
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Bijlage 8

Ben eenvoudige benaderde berekening voor de in een eerste major loop

gedissipeerde boogenergie Ws'

Voor deze berekening wordt de gelijkstroomcomponent tijdens een major

loop constant verondersteld en wel gelijk aan de werkelijke waarde in

het midden van de major loop. Zeker voor grote tijdconstantes is dit een

zeer goede benadering. voor de stroom geldt (zie fig. 1):

..

Fig. B8.1 : i en Us als funktie van t.

i(t) = t[PVC + coswt].

De boogspanning is gelijk aan (voor -~l::.t < t < ~l::.t)

(zie fig. 11.

Verder is l::.t gegeven door PVC + cos(-~l::.t.w) = 0
2

dus l::.t = Warccos (-PVC)'
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De tijdens de major loop gedissipeerde energie is

i(t) u(t) dt

Hieruit voIgt

. Ws .De gemiddeld per seconde gedisspieerde energ~e ~t ~s:

W Ii. s en WIi. s. ~t zijn weergegeven in tabel 1 als funktie van P
DC

en
s· s

in tabel 2 als funktie van T bij verschillende instellingen van de

beveiliging (bij een volledige asymmetrische kortsluitstroom). Daarbij

geeft t de tijd tussen het begin van de kortsluiting en het midden van

de beschouwde major loop aan.

Tabel B8.1: Gedissipeerde boogenergie in een eerste major loop als

funktie van de gelijkstroomcomponent.

10%

20

30

40

50

60

70

80

90

100

w 'w
~ (10-5 S2) s ) (ms)1".S t..S.~t

3,18 3,18

3,93 3,70

4,79 4,25

5,76 4,83

6,87 5,44

8,12 6,09

9,55 6,78

11,20 7,50

13,15 8,27

15,58 9,10

20,00 10,00
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Tabel B8. 2: Gedissipeerde booqenergie in een eerste major loop als

functie van T bij verschillende t.

W
(10-.5S2)(ms)

s.
W (p.u)T PDC is s

t = 50 ms 45 32% 6,07 1,00

100 61 9,65 1,59

150 72 11,50 1,90

175 75 12,16 2,00

t = 90 ms 45 14 4,23 0,70

100 41 6,94 1,14

150 55 8,79 1,45

175 60 9,52 1,57

t = 130 ms 100 27 5,48 0,90

150 42 7,11 1,17

175 48 7,80 1,29
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Bijlage 9

Specificaties van onderdelen in het proefcircuit.

Vermogensschakelaar: Oerlikon persluchtschakelaar type LN34.10,

nr. 861219H01.1, 16000 V, 1000 A.

Vermogenstransformaton Smit en Co., nr. 179399 (1962) 1 600 kVA,

10 kV/380 V, DY5-schakeling, €K = 3,82%.

Spoelen: eigen fabrikaat luchtspoelen, 0,85 roB + 10%

gelijkstroomweerstand 15 ron + 10% (per fase)

Stroomshunts in hoofdcircuit: eigen fabrikaat, roestvrij staal,

ca. 0,3 ron per fase.

Stroomshunts in relaiscircuits: shunts met draadgewonden weerstand,

12 mn of 20 ron (stroomtrafocircuit 1 resp. 2) (per fase).

Tussenstroomtransformatoren: ASEA type SLCE.

in circuit versie 1: overzetverhouding 36/178, kortsluitresistantie

53,4 ron betrokken op de primaire zijde.

in circuit versie 2 en 3: overzetverhouding 18/170, kortsluit

resistantie 25,9 ron betrokken op de primaire zijde.

Kabels van stroomtrafo's naar tussenstroomtrafo's: eenaderig
2

10 mm , ieder ca. 2 m lang.

2
Kabels van tussenstroomtrafo's naar relais: 1,5 rom per ader, ca.

4 m lang.
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Bijlage 10

V. I-karakteristiek van een fase en specificaties van enkele stroom

transformatoren die bij DSM ten behoeve van differentiaalbeveiliging

gebruikt worden.

--

0.1 A

'00
V

10
V

--,

1A I
•

1. HH type C, nr. 11826, 1200 A/5 A

klemmen 2-!2K; bij 30 VA n 2 8,5, 30/1

fase R: Ri = 0,19 n.

2. Balteau type DLS 36, nrs. 35669, A-02-71, 400 A/5 A

klemmen 251-25
2

30 VA, klasse 3, 510;

fase R: Ri 2 0,23 n, n = 12.

3. Balteau type DLS 36, nr. 35670-02-71 (fase R), 1500 A/5 A

klemmen 25
1
-25

2
, 40 VA, klasse 3, 510,

fase R: R. 2 0,35 n...
4. Balteau type SE x 170, 500 A/5 A, nr. 34107-06-71 (fase 12)

klemmen 35
1
-35

2
, 30 VA, S 40,

fase 12: Ri = 0,32 n.

5. Een van de stroomtransformatoren gebruikt bij de proeven:

HH type C, 400 A, 6 kV, no, 8860

50/5 A, 30 VA, klasse 1, bij 30 VA n = 7,5

fase R: R. = 0,08 n...
Nummers 1/4: gegevens ontleend aan [20J.

Nummer 5 gegevens zie bijlage 11.
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Bijlage 11

V~I-karakteristieken van de bij de proeven gebruikte stroomtransfor

matoren (gegevens DSM).

OPNAME MAGNETISERINGSKROMMEN
aftakklng plaats eo datum van meting

naamplaatgegevens
"ooa

::, 50/S A
p ;'pVA kL-1

aanslu.ting klemme"bord meetwiarden
u1tgezet 00 karak!.

Iftakking 5015A

lase R R· 0,08..n. lase W R= o,oB .J1. lase B R·o08...fL
E (volt) im (mA ClEAl E (voHl im(mA~ E (volt) im (mA-.I

-to ~1. 0 58 10 60

"" II ... "" RI. '0 IF!
'10 W2 "'0 11.0 '>,0 111
..." JnR ..." 2'15 <in ;)10
4<; (,;n 4<; 10.5 45 JW8
:'it') "11"... ~,.. ,,,'" 'in ~-
<;77 5tlDD ..,.,'" ~nDO ~ S"W

OPNAME MAGNETISERINGSKROMMEN

_al_ta_k_ki.,..n_g,.....- l_o_'a_at_s_e_"_da_t_um_v;-;a":-m_et_'"_g _

"aamplaatgegevens Hi 1'4fE C 400 Il wkV N: 86~1

P 30VR l<L·j

aanslu1ting klemmenbord

f
meetwaard~'1

u.tyezet OP 'ara't.

aftlkking SOISA

lase R R = O,10.n. lase W R = 0,\0.1"1. lase B R' Q, iO.n.

E (voltl im(mA~ E (volt) im(mA.,.1 E (volt) im (mA==*!
,,, 4. I" "" '0 40

?n ~Q .,,, 'In 20 65
,,1 I .." "", <II" '3Q 100

<", 280 40 3':l~ 45J fM
~'5 inY' h .. "-",, "'" 20...-;,

~"nn " sono 5" 5OQO
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