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SAMENVATTING.

In dit afstudeerverslag worden problernen van technische aard
beschouwd, die optreden bij de parallelvoering van een star ge
aard 380 kV-net en een geblust geaard 150 kV-net.
In het eerste deel van het verslag is gerekend aan de inductie
ve en capacitieve beinvloeding van het 380 kV-net op het 150 kV
net. De hierdoor optredende hornopolaire spanning blijkt af te
hangen van de faseconfiguratie van het 380 en 150 kV-net, de
lengte van de parallelvoering, de kwaliteitsfactor van de blus
spoel en de versternrning van het net.
Het tweede deel behandelt de effecten die optreden als beide
netten onderling kontakt rnaken. Metingen zijn uitgevoerd aan
een gestyleerd net dat gesirnuleerd is op de T.N.A. (Transient
Network Analyser) van de Technische Hogeschool in Eindhoven. De
overspanningen, die bij onderling kontakt optreden kunnen waar
den tot 6 p.u. aannernen. Door de dansveiligheid van het rnast
type te vergroten is het rnogelijk de kans op onderling kontakt
tot een rnin1rnum te beperken.



A NEUTRAL GROUNDBD 380 XV SYSTEM AND A 1,0 KV SYSTEM,GROUN
DB] BY PETERSEN-COILS, SUPPO:tTED ON THE SAME TOViER..

SUMMARY

In this report technical problems are considered, which
occur when a neutral grounded system of 380 kV is supportea
parallel to a 150 kV system, grounded by Petersen-coils.
The first part (Chapter 2 and 3) deals with the capacitive
and inductive influence of the 380 kV system upon the
150 kV system. It shows that the voltage of the starpoint
in the 150 kV system depends upon the phase-configuration
of the 380 kV and 150 kV system, the length of the parallel
section of the two systems, the Q-factor of the Petersen
coils and the rate of deviation from resonance in the 150 kV
system.

The second part (Chapter 4 and 5) deals with the effects,
which occur when the two systems make electrical contact

'with eachottler. Experiments have been carried out at a sty
lised 380 and 150 kV network, simulated on the T.~.A. (Tran
sient Network Analyser) of the Technical University of Eind
hoven. The maximum overvoltages, which have been measured,

.were of about 6 p.u .. To avoid such voltages, it's of the
greatest importance to take measures in oraer to prevent

electrical contact between the two systems.



INHOUDSOPGAVE.

Hoofdstuk 1: INLEIDING
Hoofdstuk 2: BEINVLOEDING BIJ NORMAAL BEDRIJF

2.1. Capacitieve beinvloeding bij
normaa.l bedrijf.

2.2. Inductieve beinvloeding bij
normaal bedrijf.

Hoofdstuk 3: ONDERLINGE BEINVLOEDING BIJ GESTOORD
BEDRIJF VAN HET 380 kV-NET.
3.1. Capacitieve beinvloeding bij

een 1-fase aardsluiting in het
380 kV-net.

3.2. Inductieve beinvloeding bij
een 1-fase aardsluiting in het
380 kV-net

3.3. Transienten in het 150 kV-net
bij het optreden van een storing
in het 380, kV-net.

Hoofdstuk 4: ELEKTRISCH KONTAKT TUSSEN HET 150 kV
NET EN 380 kV-NET.
4.1. Netfre~uente overspanningen.
4.2. Simulatie op de T.N.A.
4.3. Overzicht meetresultaten.
4.4. Theoretische beschouwing.

Hoofdstuk 5: BESCHOUWING TEN AANZIEN VAN ISOLATIE
NIVEAU'S.

Hoofdstuk 6: CONCLUSIES.

LITERATUURLIJST
BIJLAGEN I TIM III
GRAFIEKEN I TIM VI
PROEVEN 1 TIM 13

1

3

3

10

12

13

16

19

20
20
22
31
32

41
45

47
48
51
57



- 1 -

Hoofdstuk 1. INLEIDING.

Vanuit planologisch en esthetisch oogpunt is het gewenst om,
zeker in dichtbevolkte gebieden, het aantal traces voor hoog
spanningslijnen zoveel mogelijk te beperken. Dit brengt met
zich mee dat bestaande of nieuwe traces optimaal benut dienen
te worden en daarbij wordt steeds meer gedacht aan de mogelijk
heid om op een mast meerdere circuits met een verschillend
spanningsniveau aan te brengen.
Naast de voordelen van rUimtebesparing en verminderde aantas
ting van het landschap, zijn aan deze mogelijkheid ook nadelen
verbonden ten opzichte van het alternatief om elk spanningsni
veau ~p een afzonderlijke mast aan te brengen. Genoemd kunnen
worden de grotere kwetsbaarheid bij grote calamiteiten, de gro
tere niet-beschikbaarheid van de circuits bij normaal onderhoud
en de technische problemen veroorzaakt door de relatief korte
afstand tussen de geleiders.
Het onderhavige afstudeerv~rslag houdt zich enkel met de laatst
genoemde technische problemen bezig. ..
Deze kunnen worden opgesplitst in twee delen:

1. De beinvloedingsverschijnselen door de capacitieve en induc
tieve koppeling tussen de verschillende spanningsniveau's.
In dit verslag is met name een koppeling tussen een geblust
150 kV-net en een effectief geaard 380 kV-net beschouwd.
Deze verschijnselen leggen een grens op aan de lengte van
het samenloopgedeelte.

2. De verschijnselen die optreden als geleiders van verschillend
spanningsniveau elkaar raken. Ook dit is toegespitst op een
situatie waarin een geblust 150 kV-net parallel loopt aan
een effectief geaard 380 kV-net.

Het aerste deel wordt behandeld in de hoofdstukken 2 en 3 en is
een resultaat van literatuurstudie en zelf uitgevoerde bereke
ningen. Er wordt nader ingegaan op de effecten die parameters
van het 150 kV-net zoals de verstemming, de lengte van het samen-
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loopgedeelte en de kwaliteitsfactoren van de blusspoelen hebben
op de homopolaire spanning van het 150 kV-net, die ontstaat door
de capacitieve .en inductieve koppeling met het 380 kV-net.
Het tweede deel wordt behandeld in hoofdstuk 4. Over de gevolgen
van elektrisch kontakt tussen twee verschillende hoogspannings
netten met verschillende aardingswijze is nog weinig bekend.
Vaak wordt in de literatuur volstaan met de opmerking dat een
dergelijke sluiting vermeden dient te worden door bij het mast
ontwerp een grotere dansveiligheid dan gebruikelijk in acht te
nemen.
Tevens worden in dit hoofdstuk de proefnemingen besproken, die
op de T.N.A. (Transient Network Analyser) van de T.H.-Eindhoven
zijn gedaan en welke betrekking hebben op een simulatie van
elektrisch kontakt tussen een 380 kV-net en een geblust 150 kV
net. Tevens ~ordt er een vereenvoudigd vervangingsschema voor
de verklaring van de waargenomen verschijnselen gegeven.
In hoofdstuk 5 worden de meetresultaten beschouwd in samenhang
met de isolatieniveau's van de diverse componenten in het 150 ,kV
ne~.

In hoofdstuk 6 worden tot slot enige konklusie's getrokken naar
aanleiding van de uitkomsten van dit afstudeerwerk.

\
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Hoofdstuk 2. BEINVLOEDING BIJ NORMAAL BEDRIJF.

2.1. Capacitieve beinvloeding bij normaal bedrijf.

Bij normaal bedrijf treedt er via de capaciteiten, tussen de
geleiders onderling, een koppeling op van het 380 kV-net met
het 150 kV-net. De beinvloeding van het 380 kV-net door het
150 kV-net, zullen we buiten beschouwing laten omdat het
380 kV-net star geaard is,en de sterpuntsverschuiving door de
beinvloeding van het 150 kV-net derhalve niet groot zal worden.

Bestuderen we de beinvloeding van het 150 kV-net door
het 380 kV-net dan komen we tot twee oorzaken voor een ster
puntsverschuiving in het 150 kV-net, te weten:
1. Door een asymmetrie in de koppelcapaciteiten wordt door de

symmetrische 380 kV-spanning een sterpuntsverschuiving ver
oorzaakt.

2. Een eventuele sterpuntsverschuiving in het 380 kV-net wordt
via de koppelcapaciteiten (of deze nu symmetrisch of asym
metrisch zijn) overgebracht op het 150 kV-net.

Een sterpuntsverschuiving in het 380 kV-net, als vermeld onder
punt 2, zal optreden in het geval van sluitingen in het 380 kV~

net en de behandeling van de invloed hiervan op het 150 kV-net
zal plaats vinden bij het hoofdstuk: "Capacitieve beinvloeding
bij gestoord bedrijf". Voorlopig worden de 380 kV-spanningen
symmetrisch verondersteld.
Om een idee te krijgen van de voor de capacitieve beinvloeding
relevante capaciteiten kan fig. 1 van dienst zijn.



- 4 -

J----r-~----....._-_+_---___.-__:>_--- - -. -

r----,r------T-7--.,...---+----.:;l---,-~t__4--- - - -

Csu

Z~l

)-..,.....-----.l.-.......Jl..---L----!t---4---4---- - - -

Fig. 1. Capacitieve beinvloeding 380kV.- 150 kV•

.
Om aan de capacitieve beinvloedingte kunnen rekenen, moeten we
de volgende veronderstellingen maken:

1. Het 380 kV-net en het 150 kV-net lopen synchroon.
2. Beide netten zijn gelijkfasig (klokgetal 0 uur).
3. Buiten het samenloopgebied is het 150 kV-net symmetrisch.
4. Aangezien we de sterpuntsverschuiving in het 150 kV-net ten

gevolge van de beinvloeding willen onderzoeken, veronderstel
len we de 150 kV-bronspanningen symmetrisch.

5. De mastconfiguratie is als in Bijlage I. De maximum doorhang
van de bundelgeleiders is gesteld op 18 meter en die van de
bliksemdraden op 14 meter.

6. De langsimpedantie van het 150 kV-net op het samenloopgedeel
te wordt verwaarloosd (sterpuntsverschuiving = blusspoelspan
ning) •

7. De lijnverliezen kunnen in de kwaliteitsfactor van de blus
spoel verdisconteerd worden.

8. De beide 380 kV-circuits voeren parallel bedrijf. Idem de

beide 150 kV-circuits.
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9. De kortsluitimpedantie's van de trafo's worden verwaarloosd.
10. Beide netten worden onbelast verondersteld.

Verder voeren we in:

a. De kwaliteitsfactor

b. De impedantie ~~:

RQ:: (.\) L van de blusspoel.

}t.)Rl van de blusspoel.
1\4jt.VL

RL

•Fig. 2.

Het vervangingsschema van de blusspoel ziet er dus als voIgt
uit:

c. De verstemming \J: (\ - GJ~Lc) x \00 %

Voor de stromen in het 150 kV-net geldt dan:

( 1 )

Hierbij is:

[rJ

de stroomvector van de 150 kV fasen,

de capaciteitenmatrix op het samenloopgedeelte,
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[c J~

de capaciteitenmatrix van het 150 kV-net buiten het samenloop
gedeelte,

IISO kV

] 380 1<\1

de spanningsvector op het samenloopgedeelte en

de 150 kV-spanningsvector buiten het samenloopgedeelte.

Voor de blusspoelspanning geldt, voor de in Fig. 1 aangenomen
stroomrichtingen:

~hnSflOd ; - 2bl(I~ + Is .. I"T ) (2)

De lijnspanningen VR' Vs en VT zijn de vectoriele optelsom van

de 150 kV-bronspanningen en de blusspoelspanning.
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Las.en we vgl. (1) efi (2) op, ander gebruik making van de ge
maakte ver'Olit€l.erstellingeR, dan vinden we:

Vel: - \ (,J Z\,lc '6 Vl.O + CCo Vs 0 ... Ct> V-r-o 1- CEVu. -Toe f V" ~(G- Vw)
\ ... j W 4\C"

waarin:

c A = C11+C12+C13+C21+C22+C23+c31+c32+c33+3Ct+6CII

CB = C11+C21+c31+CI+2CII

Cc = C12+C22+C32+CI+2CII

CD = C13+C23+C33+CI+2CII

CE = C14+C 24+C 34

CF =' C15+C25+C35

VRO ' VSO en VTO zijn de 150 kV

bronspanningen.

Met behulp van ean computerprogramma, ontwikkeld aan de hand
van voorgaande berekening, is nagegaan in hoeverre de parame
ters: blusspoelkwaliteit, relatieve samenloop, 380 kV-fase
configuratie en 150 kV-faseconfiguratie, invloed hebben op de

blusspoelspanning. Gerekend is aan een mastbeeld, als gegeven
op Bijlage I. Het 150 kV-net, voor zover het buiten het samen
loopgedeelte ligt, is symmetrisch verondersteld met een aard
capaciteit van 23 nF/km voor de twee circuits tesamen. De
capaciteitenmatrix voor het samenloopgedeelte is berekend met
behulp van het computerprogramma "Carson" (Lit. ,. ).

I. De eerste berekening, waarvan de resultaten in grafiek I
zijn uitgezet, betreft de invloed van de kwaliteitsfactor
van de blusspoel. De relatieve samenloop Ip/l = 0,05 oftewel
5%. De 380/150 kV-faseconfiguratie is bij de grafiek aange
geven.
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II. De tweede berekening (zie grafiek II) heeft de relatieve
samenloop als parameter. Een procentuele samenloop van
0,5 ~, 1 %, 5%, 10% en 25% is bestudeerd.

III. De derde berekening (zie grafiek III) bevat de 150 kV-fase
configuratie als parameter.

IV. De vierde berekening (zie grafiek IV) bevat de 380 kV-fase
-e0Rf~~atie als parameter.

Uit de berekeningen, waaraan geen absolute doch weI een verge
lijkende waarde moet worden gehecht, komen de volgende punten
naar voren.

1. Theoretisch kan de blusspoelspanning gelijk aan nul gehouden
worden, indien de koppelcapaciteiten tussen het 380 kV en
het 150 kV-net, alsook de aardcapaciteiten van het 150 kV
net, symmetrisch gemaakt worden. Dit kan geschieden door
fasew~sseling van het 380 kV en het 150 kV-net op het s~en

loopgedeelte. Praktisch kan dit ech~er op bezwaren stuiten.
Uit de berekeningen blijkt verder dat een goede

keuze van de faseconfiguratie reeds tot een aanzienlijke
daling van de blusspoelspanning kan leiden. yooral de fase
configuratie van het 380 kV-net is van grote invloed op de
blusspoelspanning (grafiek IV). De faseconfiguratie van het
150 kV-net is van Minder belang.
Gezien de grote invloed van het 380 kV-net is het bij grote
re samenlooptrajecten effectiever om de 380 kV-fasen syste
matisch te verwisselen, terwijl voor het 150 kV-net met een
juiste keuze van de faseconfiguratie volstaan kan worden.

2. Introductie van een lagere kwaliteitsfactor leidt weliswaar
tot een lagere blusspoelspanning in de omgeving van het
resonantiepunt, doch heeft weinig invloed op de mate van
verstemming, noodzakelijk om bij een bepaalde samenloop de
blusspoelspanning binnen bepaalde grenzen te houden. (grafiek I).
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3. Zoals weI te verwachten was, is de relatieve samenloop van
grote invloed op de blusspoelspanning (grafiek II).IDe
blusspoelspanning is recht evenredig met de relatieve samen
loop lp/l.

4. Bij verstemming en/of verhoging van de blusspoelverliezen,
teneinde de blusspoelspanning beneden een bepaald niveau
(bijv. 10 kV) te houden, treedt een nadelig effect op m.b.t.
het blussend vermogen van het 150 kV-net bij een aardsluiting.
Bij grotere samenlooptrajecten zal men dus er toe moeten
overgaan om toch een (380 kV) fasewisseling toe te passen.
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In de B<Drmale bedrijfsteestand worden in de drie fasen van het
150 kV-net langs'spannin,;en geinduceerd t.g.v. de stromen die
in het 380/150 kV-net lopen. Bekijken we aIleen de langsspan
nine; die door ~et 3,$0 kV-net in het 150 kV-net word t geindu
ceerd, Ela.n kunne.n we sehrijven:

De mutuele im;]>e<ilantielRatrix is berekend met behulp van het
computerpre~FallHl'la "Carson" als beschreven in Lit. ,
Verder woraen de 380 kV-stromen symmetrisch verondersteld (bij
normaal belirijf is deze veronderstelling gerechtvaardigd).
Definieren we de homQpolaire langsspanning als voIgt:

waarin:

VRL = de geinauceerde langsspanning in de R-fase van het 150 kV-net

VSL = de geinduceerde langsspanning in de S-fase van het 150 kV-net

VTL = de geinduceerde langsspanning in de T-fase van het 150 kV-net

dan blijkt uit berekeningen dat de homopolaire langsspanning in
het 150 kV-net van enige tientallen tot enige honderden Volts
per km samenloopgedeelte en per kA (in het 380 kV-net) kan op
lopen. (zie tabel 1).
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FasecQnfiguratie 3830 kV * Geinduceerde langsspanning
per kA (380 kV) en per

km samenloop.

• U
.'1

{, I V

" V U ·v· . .
V • V•

U W '-l 221 V
OJ· . . .

..

U V· •

w V LA 51 V
· .. . .W'

,ABEL

* Zoals uit f0rm\lle 3 blijkt, is de 150 kV-faseconfiguratie
niet van belang.

Deze langsspanningen z1Jn, vanwege hun geringe grootte, van
weinig betekenis voor de bedrijfsvoering, mits enige verstem
ming in de blusspoel aanwezig is.



- 12 -

H.eofa,!I';~:~ 3. O•..E~IIKli l~.t.lfVLO:eJPING BIJ GESTOORD BEDRIJF VAN

]f~.;r 3'~'~ leV- Ifm.~ •

In het 380 leV-net kunnen we de volgende storingssituaties on
derscheiden:

A. 3-fasensluiting met/zonder aarde.
B. 2-fasenslui ting m.et/zonder aarde.
C. 1-fa.se aardsluiting.

BekeEd is dat d.m.v. de methode der symmetrische komponenten
de leertslui tstrome'n gespli tst kunnen worden}in twee symmet~ische

kOm1'0nen,ten (norm·aal en invers) en een homopolaire leomponent.
Eerst~.R0e.ae symmetrische leomponenten induceren langsspanningen
als bij normaal b8drijf (per kA stroom). Hun bijdrage tot een
homol1'olaire sFanning is derhalve gering.
We beschouwen cie verschillemde storingssituaties nader;

A. In het geval van een 3-fasensluiting met/zonder aarde ont
staa.n grote, doch symmetrische kortsluitstromen en er treedt
een flinke spanningsdaling op in het 380 kV spanningsstelsel.
Er treden geen homopolaire stromen en spanningen Ope

B. 1. In het geval van een 2-fasensluiting zonder aarde lopen
er geen homopolaire stromen en zijn er geen homopolaire
spanningen. De kortsluitstroom is ( als de inverse impe
dantie gelijk is aan de normale impedantie) , (3' keer zo
groot als de 3-fasen kortsluitstroom en de spanningen zijn
gelijk aan de hele of de halve fasespanning.

2. Een 2-fasensluiting met aarde
lening van T+2i .ef , waarin k=

en een homopolaire stroom van

kent een homopolaire span-
Z a..... en e = fasespanning,
Z..."" f

~
1- . .II...... T+'2'k



- 13 -

C. Ben 1-fase aardsluiting kent een homopolaire stroom van

1 ,~ en een hemopolaire spanning van -k
2+k Z~O"'M 2+k • e f •

De factor k is bij het 380 kV-net groter dan 1 en daaruit
voIgt, dat bij de 1-fase aardsluiting de grootste homopolai
re spanning en stroom optreedt. Het beinvloedingsprobleem
is dUB het grootst bij de 1-fase aardsluiting en in het vol
gende zal dus aIleen aan deze storing aandacht worden besteed.
Verder is uitgegaan van een constante homopolaire spanning
en een constante homopolaire stroom op het samenloopgedeelte.

3.1. Capa.ci tie-ve beinvlGleding bij een 1-fase aardslui ting in
het 3$0 kV-net.

In feite kan ook dit probleem opgelost worden met de matrix
vergelijking voor de capacitieve stromen in het 150 kV-net
(vgl. 1) tesamen met de stroom-spanningsrelatie voor de blus
spoel (vgl. 2).
Aangezien echter in het onderhavige geval de voornaamste bein
vloedende factor de homopolaire spanning in het 380 kV-net is,
kunnen we een aanschouwelijker en eenvoudig vervangingsschema
opstellen voor het homopolaire 150 kV-systeem (fig. 3).

fig. 3. Homopolair 150 kV-systeem.
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In d.z~ figuur is: CA150 : de totale aardcapaciteit van het

150 kV-net
L de blusspoelinductantie.
R de vereenvoudigde voorstelling van

blusspoel- en netverliezen
Ck de koppelcapaciteit tussen beide net

ten (zie fig.1): Ck = CRU+CRV+CRW+CSU+

CSV+CSW+CTU+CTV+CTW

Uo de 380 kV homopolaire spanning

Vo ~ de blusspoelspanning in het 150 kV-net

Bij het op~tellen van het homopolaire netwerk is verondersteld
dat de koppelcapaciteiten symmetrisch zijn, omdat anders niet
met symmetrische komponenten gerekend kan worden.

Voor Vo geldt:

Stel: Q R= (,J'"I;

en de verstemmingsfactor:

V'" I - I. -w"'!r'1Lr-7-C''=''A-+-C~k'")'''

dan
j wC k . lAo

Vo =-j-W-(-C-A-+-C--"';)-~-:-Il:-~iW-(C-A--t-tl(-)--+-I---~-2.-l-'ic.-~-t'-C-k-)~J

Uo

C1 - j-.!.
Q

( 5 )
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(6)

In ~rafi&k V is Va uitgezet als functie van de verstemming v
met Q als parameter en in grafiek VI is Vo uitgezet als functie
van v met de relatieve &amenloop als parameter.(k=5).

Uit formule 6 blijkt dat de blusspoelspanning afhankelijk is
van:

a. De t0tale koppelcapaciteit.
Het verlagen van deze factor houdt in dat men beide systemen
vftrder van elkaar moet hangen en/of het samenloopgedeelte
m,oet verklftinen. In praktijk zal men hier weinig aan kunnen
doen.

b. De net- en blussp>oelyerliezen.
Be 1ll11l1r5MspGH!lspan1il:ing is ook te verlagen door het verhogen
van de blusspoelvE!rliezen, doch ook hier dient men er weer
rekening mee te houden dat hierdoor de boogblussing in gevaar
kan komen.

c. De homopolaire spanning in het 380 kV-net.
Ook dit is een factor waar in praktijk weinig aan te veran
deren is.

d. Blusspoelverstemming.
Gaan we in formule 5 niet uit van afstemming op resonantie,
dan zien we dat door verstemming van de blusspoel de blus
spoelspanning ook omlaag kan worden gebracht. Ook hier geldt
dat de boogblussing niet in gevaar moet worden gebracht.

De uiteindelijk in het 150 kV-net optredende homopolaire span
ning, door capacitieve beinvloeding, zal dus sterk afhangen van
de concrete netsituatie. Opgemerkt moet echter worden dat het
hier om sterpuntsverschuivingen gaat welke slechts gedurende de
korte tijd van de storing in het 380 kV-net aanwezig zijn.
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3.2. I~41:~~ta-61v:e s6l,invloeda-ng bi j een 1-fase aardslui ting in het
3'~(v' ~V-!).e t •

Bij een 1-fase aardsluiting V{ordt in het 150 kV-net een homo
polaire langsspanning opgewekt, die enkele kV per km samenloop
gedeelte kan bedragen (zie tabel 2).

Faseconfiguratie 380 kV * Geinduceerde langsspanning

per kA 1-fase kortsluit-
stroom (in 380 kV-net) en
per km samenloop •..

u V
• .

SbO V

" \It! \A 'vi

· . • .
,

V V
• •

b?>1 V
u 'IN

""
\AI

• . • .
U V
• .

5 be V
'v.I v lA VI· • • •

1"AB£l... 2

* Zoals uit formule 3 blijkt, is de 150 kV-faseconfiguratie
niet van belang.

Voor de gevolgen van deze geinduceerde homopolaire langsspanning
in het samenloopgedeelte moet onderscheid gemaakt worden in de
configuratie van het 150 kV-net.
In de praktijk vormen de 150 kV-netten meestal een gesloten ring
met hier en daar een uitloper. Zo kan het samenloopgedeelte een
deel van de 150 kV-ring vormen of een uitloper zijn (minder waar
schijnlijk). •
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a. S.aa,etRl'0(9,-,,~e'lie.;1t~ is €heel vam 6H,<n 150 kV-ring.

Ira di t &lEi-val w€>~at ae gj~aRQuG:E1HiTae halTl0poiaire spanning a.m. v.

a6! riag 1fort~~,sI0t~n.

In elke fase gaat aam een hamopolaire stroom vloeien welke
afhauelijk is vaIl1; Qe grootte aer geinauceerae spanning (en

aus van ciLe le,RfJ"ie va:n h~t samenloopgeaeel te) en ae irnpedantie

van lie rimg. Beze stro·om. kan best enkele honaeraen amperes

tat IiliHi)~eli jk kA' s bearage,liI.. Ze zi jn evenwel slechta kortston

a ig aJia-,nwez i g.•

Daor ae ranalope!na.e stroam w0ra t ae geinauceerae spanning

gek0'R!lpen~eera in ae ring.
Staan 0]> m,~~r<i~,re plaatsen blusspaelen opgestela aan kan

tussen de>ze pUl'ilte'R weliswaa.r een homopolaire spanning staan

welke echter Kleiner is aan im,geval lie 150 kV-ring niet ge

sloten is.

b. Samenla0pge<ieelte is geen aeel van een 150 kV-ring.

Dan rijst ae vraa..g waar ae blusspoelen staan opgestela.

I SamenlQopge'aeel te is ui'tloper, met aIle blusspoelen aan

een kant geconcentreera•..

r----.-------,--+-4 Eo t-----------,

b. ~
3

fig. 4.

Stel volledige afstemming: ~ILCa = 1

aan is af te leiaen aat:
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en

Stellen we de kwaliteitsfactor Q ::: R
~L

dan voIgt

UI is dus afhankelijk van:

- samenlQop lengte, Eo

- kwaliteitsfactor (blusspoelen + net)

- fractie van de aardcapaciteit aan die zijde van
het samenloopgedeelte waar geen blusspoelen staan
opgesteld b.v. b = 10 %

Q = 50

UI = 5.j.Eo

II Samenloopgedeelte vormt verbinding tussen twee netdelen met
in beide delen blusspoelen.
Het hangt dan af van de verdeling der blusspoelen met welke
spanningen de sterpunten worden belast. Is de verdeling
overeenkomstig de capaciteiten, dan zijn de spanningen af
hankelijk van de verhoudingen der impedanties gevormd door
blusspoelen en capaciteiten.

r----r---,---+...:.....t EItJ--~---r---.,....----,

(l-b)~
~

fig. 5.
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7j\i jm 11lttiae delen €0rrect aigestemd dan is de spanningsver
ae;l1il~ eHel a.fhaEkelijk VGin de weerstanden.
O@lc bij niet c0rrecte afstem.ming zullen de spanningen min
der h00g werden dan in de situatie b II waar aan een zijde
geen bluss;peelen zijn epgesteld.

Ui t het ve0r~~ill';Iilde J1t0ge eli jken dat de plaats van de blusspoelen
in h..et net, alslleae de hele 150 kV-netconfiguratie van groot
bela:ra.g is. 00k hier kan verstemming van de blusspoel, alsmede
verhoging 'Va'n de blus;speelverliezen, dienen om de blusspoelspan
ning te veFlagen..

3.3. t~~~a.nten in h~t 150 kV-net bij het optreden van een
storlM in :met 3$0 kV-net.

Bovenstaanae besch0uwing6ln hebben betrekking op de quasi-statio
naire toestand tijaens de aanwezigheid van een sluiting in het
380 kV-net.
Zowel bij het ontstaan van een sluiting, maar ook door schakel
handelingen en bliksemontladingen, treden transiente verschijn
'selen op welke zowel capaQitief als inductief worden overgedra
gen naar het 150 kV-net. De overgedragen transienten kunnen als
ongevaarlijk werden beschouwd aangezien ze een aanzienlijk ho
gere frequentie hebben dan 50 Hz. M.a.w. de frequentie ligt ver
buiten het op of nabij 50 Hz afgestemde 150 kV-net. Daarnaast
is de electro-magnetische koppelfactor tussen het 380 kV-net en
het 150 kV-net kleiner dan de verhouding der beide netspanningen.

Om deze redenen is verder geen aandacht geschonken aan de
overdracht van transiente verschijnselen.
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H(i)e!6ls"t~ 4. ~~J~'f:~:I$'CJ~ KONTAK'f TU~SEN HET 150 kV-NET EN 380 kV
.r.

Bij een bes,chouwing van een parallelvoering van een geblust net
en een effectief geaard net, dienen we ook aandacht te besteden
aan een sluiting tussen beide netten. Een dergelijke sluiting
liOU kunnan 0ntstaan d@or draadbreuk, isolatorbreuk of door lijn
dansan. Dadaaka het fait dat de beschouwde parallelvoeringen
reeds toege'past worden (0. a. W. -Dui tsland), is in de literatuur
weinig aandacht besteed aan dergelijke sluitingen. Dit kan komen
doordat bij dergelijke parallelvoeringen veelal een extra "dans
veiligheid" V00r de geleiders wordt ingebouwd en doordat'draad
breuk, zeker als men gebruik maakt van bund~lgeleiders, uitge
sloten kan worden geacht.
Toch is ex belangstelling voor dit probleem en daarom zullen in
dit hoofdstuk de ve~schijnselen, die bij een dergelijke sluiting
@ptreden, aan de hand van experimenten, gedaan op de T.N.A.,
worden verklaard.

4.1. Netfrequente overspanningen.

Alvorens tot experimenten over te gaan, kunnen we aan de hand
van een beschouwing over de netfrequente overspanningen voor
spellen welke situatie's de grootste belastingen zullen opleg

gen aan de componenten van het net.
Daartoe beschouwen we de vectordiagrammen weergegeven in fig. 6.

,.

R u

v

fig. 6. Vectorvoorstelling 380 kV-150 kV-net.
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Laten we er V~~ ~it~a~~ Qat beiae netten synchroon en gelijkfa
Illig aijm (klek\~etal m~l VGlor de koppel transformatoren) en nomi
nale fi':@anningen voeren. 'l'evens nemen we aan dat al he:t; blus
spoelverllllQgen in e8n s£Joel is ondergebracht en dat deze niet
verzadig11.laar is. IDr zijn dan twee gevallen te onderscheiden,
te w8ten:

1. (j,eli j;k:E.&migce fa,seslui ting.

In v:eetorvorm ziet bijvQorbeeld een U-R sluiting er als
v0lgt uit (fig. 7.):

v·

fig. 7. R-U sluiting.

In het 150 kV-net worden de fasespanningen ten opzichte van

aarde gelijk aan: URO = 220 kV, USO = 117 kV en UTO = 117 kV.

De bll;uBspeelspamning wordt gelijk aan 133,5 kV. Dit zijn,
zeker voor wat betreft de R-fasespanning en de blusspoelspan
ning, hoge overspanningen.

2. Ongelijknamige fasesluiting.
In vectorvorm ziet bijvoorbeeld een W-R sluiting er als
voIgt uit (fig. 8.):
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u

v

fig. 8. R-W sluiting.

De fasespanningen van het 150 kV-net nemen ten opzichte van
aarde nu nog hogere waarden aan. Er geldt: URO = 220 kV,

USO = 266 kV en UTO = 357 kV. De blusspoelspanning loopt op

tot 273 kV. In dit geval treden dus zeer hoge overspanningen
op.

Zeker in dit laatste geval is het aanspreken van de overspannings
afleiders in het 150 kV-net mogelijk. Hierop wordt in hoofdstuk 5

nader ingegaan.

4.2. Simulatie op de T.N.A.

4.2.1. Toegepaste netconfiguratie.
De experimenten, ter bepaling van de overspanningen welke optre
den bij een sluiting tussen het effectief geaarde 380 kV-net en
het gebluste 150 kV-net, zijn verricht in een, op de T.N.A. ge
simuleerde, netconfiguratie als getekend in fig. 9.
Beide netten zijn, buiten het samenloopgedeelte, als spannings
bronnen met geconcentreerde impedanties en admittanties gere

presenteerd. Het is een niet bestaand, sterk vereenvoudigd, net
model, dat echter gebaseerd is op de volgende aannamen:
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1. KlJ!Uze }$O kV-n,e't.

i'£et 3~0 kV-net is ~ed:imera:sioneerd aan de hand van de situa
tie gezien vanuit station Diemen. Dit houdt voor de netgroot
heden de volgende getalswaarden in:

X1 = 15,8 ohm

X = 23,5 ohme

R1 = 1,38 ohm

Ro = 1,93 ohm

Z1 = 15,86 ohm

Zo = 23,58 ohm

waarin X1 ' R1 en Z1 respectievelijk de normale reactantie,
weerstand en impEHilcantie en Xo ' Ro en ~o de homopolaire re
actan.tie, weerstand en impelilantie voorstellen.
De kertaluitstroom I k , ingeval van een symmetrische 3-fasen

slli1iti~, is derhalve: I k = 1¥~~6 x 1,1 = 15,26 kA. Ui stelt

de fasespanning van het 380 kV-net voor. Deze kortsluitstroom
betekent, zander de bijdrage van het 150 kV-net ter plaatse,
een kertslui tvec:rmogen van 10 GVA.

2. Keuze koppeltranaformator.
Uitgegaan is van de koppeltransformatoren zoals deze in het
Nederlandse 380 kV-net worden toegepast.

Spanningen: 3&0 kV.
V1"

150 kV , 50 kV in een A).. 8 schakeling
V3' (Yyod5)

Vermogen: 150 MVA, 150 MVA, 50 MVA.

Sterpunten: 380 kV zijde geaard, 150 kV zijde gelsoleerd.

De relatieve kortsluitspanningen van deze transformatoren
zijn:

380 kV/150 kV 18 %

380 kV/50 kV 38 %

150 kV/50 kV 16,5 %

Dit resulteert in de kortsluitimpedantie's op 380 kV-niveau
van:

380 kV - 150 kV Zk = 57,8 ohm
380 kV - 150 kV Zk = 121 ,9 ohm
150 kV - 50 kV Zk = 50,7 ohm
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Verondersteld is dat het 380 kV-net middels twee van deze
koppel tra.lllisformat<Dren m,et bet 150 kV-net is gekoppeld. In
onze netcanfiguratie hebben we deze twee koppeltransformato
ren gerepresenteerd door een modeltransformator, waartoe de
kortlllluitimpedantie van de oorspronkelijke koppeltransfor
matoren gehalveerd moeten worden.
Om. de Goar ons gebruikte transformator de gewenste kortsluit
ilR]l'6iHihantie's te geven, dienen we deze kortslui timpedantie' s
nlBi~r w;ikkeli~ te berekenen.
Di t Ilt'v'ert (op ~80 kV basis):
Z 380 kV· wikkeling: 64,5 ohm
Z 150 kY wikkeling: -6,7 ohm
Z 50 kV wikkeling: 57,4 ohm

Deze wikkelingsimpedantie's zijn verminderd met de wikkelings
impedantie's van de m0deltransformator zelf. De resulterende
impedantie'waarden zijn in serie met de wikkelingen geschakeld.
Opgemerkt dient te worden dat de 150 kV wikkeling een kleine
negatieve reactantie bezi~, doch het leek ons toegestaan deze
te ver.waarlozen.

;0 Keuze 150 kV-net.
Voor het 150 kV-net hebben we een net gekozen dat aan de
380 kV zijde een kortsluitstroombijdrage levert van 3 kA.
Uitgaande van de twee onder 2. genoemde koppeltransformato
ren levert dit een normale reactantie voor het 150 kV-net
op van 51 ,8 ohm op 380 kV basis.
Op 150 kV basis komen we bij de voorgestelde situatie tot
een schema als in fig. 10.

18D~V-lI\ct I I-~
I5'OI(V."e.l.

)(1:
Xt = 9,01 ohm

U = 86,6 kV
2 41.st #-- uU ,

')(~
1I,81t leA

-+ H,S' I< A
1},'b .. A

fig. 10.



])ie i~etekende kertslui tstremen. volgen ui t de formule:

LTI k = 'Z' x 1,1. Ter plaatse van de verbinding met het 380 kV-

net heeft het 150 kV-net dus een kortsluitvermogen van
11 ,84 x 150 V3' = 3076 MVA.
Gemi<ideld bestaat het 150 kV-net van een elektriciteitsbe
drijf in lfederlana. uit 320 km dubbelcircuitlijn. Stellen we
de aardca.paciteit per fase, per circuit en per km op 6 nF dan
vind&n we voor de 320 km dubbelcircuitlijn een fase-aardca
paciteit van 3,84,., F. Neman we bovendien een gemiddelde ka
bellengte aan van 30 km met een aardcapaci tei t van 0,35 jJF /km
dan komaD we op een totale fase-aardcapaciteit van 14,.~4f F.
Hieruit velgt een Gapacitieve aardstroom van 390 Amp. per
fase. Vanwege hun geringe grootte ten opzichte van de aard
capaciteiten worden de fase-fasecapaciteiten weggelaten. Een
mogelijke keuze voor ons modelnet kan dus een capacitieve
aardstroom van 400 Amp. zijn. Dit houdt een fase-aardcapaci
t e i tin van 14, 7 }J F•
Willen.we het 150 kV-net op resonantie afstemmen, daarbij
rekening houdend met de reeds aanwezige normale reactantie

van het 150 kV-net, dan komen,we tot een blusspoelzelfinduc
tie van 204 mH. Verder hebben we ook nog een blusspoel met
16 ~ overcompensatie, alsmede een blusspoel van 204 mH met
verzadiging (voor de karakteristiek zie bijlage II) toege
past in het netmodel. We hebben dit gedaan omdat dergelijke
situatie's in werkelijkheid kunnen voorkomen.
Tot slot hebben we de lengte van het samenloopgedeelte op
28,8 km ( 8 ~ van het totale 150 kV-net) gesteld. Deze leng
te is door 6 pi-sekties op da T.N.A. gerepresenteerd, waarbij
de basisfrequentie op 160 Hz is gesteld.



R-fasespanning van het 150 kV-net

S-fasespanning van het 150 kV-net

T-fasespanning van het 150 kV-net
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4.2.2. Uitlevoerde e~F>erimenten.

De rtilsul tatEm van de ui tgevoerde experimenten zlJn te vinden on
der proef 1 tim 13 aan het eind van dit verslag. Hierbij kan
wor~en opgemerkt dat een schaaldeel van de x-as, bij aIle gra
fie'ken, eEitn halve 50 Hz-periode (= 10 ms) voorstel t. Verder is
de per u,mi tw,aarde van de sparming betrokken op de topwaarde van
de fa,sesp6lfnning van het 150 kV-net.
Verder is:

VR =

Vs =
VT =
Vb 1= B'fu1ltsli\,,0els·f>anniE.g

I bl= Stroam door de blusspoel

I sl= Stroom door de sluitplaats

In aIle experimenten is als sluitingsplaats het einde van het
samemloopgedeelte gekozen. De graf~eken zijn zodanig opgenomen
dat het sluitingsmom~nt steeds 1 schaaldeel (10 ~s) na het b~gin

plaats vindt. Tenzij anders vermeldt, is een blusspoel met line
aire karakteristiek toegepast.
Tabel 3 geeft een overzicht van de kenmerken van de proeven.
Onderstaand voIgt een korte toelichting:
De proeven 1 en 2 betreffen een sluiting tussen twee gelijkfa
sige fasen van het 150 kV-net en het 380 kV-net op respectieve
lijk de spanningsnuldoorgang en het spanningsmaximum van de
betrokken fasen. De proeven 2 tim 6 betreffen een sluiting tus

sen twee ongelijkfasige fasen (U380 kV - S150 kV) waarbij ook
weer twee verschillende sluitmomenten zijn toegepast. In de proe
ven 5 en 6 zijn 3 verschillende blusspoelen toegepast teneinde
de invloed van het type blusapoel na te gaan.
De proeven 7 en 8 simuleren wederom een sluiting tussen gelijk
fasige fasen (ala proef 1 en 2) met dat verschil dat nu aanslui
tend een aardsluiting in de betrokken fase van het 150 kV-net
wordt verondersteld. Ook de proeven 9 en 10 veronderstellen het

~ntstaan van een aardsluiting als gevolg van de hoge spanningen
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bij e,ecn onee1ij,kf,uiig c€>·ntact tussen beide netten.
ie ]l'!'EreVe1il. 11 tim 13 gaan ui t van een si tuatie waarbij in het
150 kV-net reeds een blijvende aardsluiting (in R-fase) aanwe
zig is. Ov~rslagen tussen de S-fase (150 kV) en resp. de U, V
en W f~5e van het 380 kV-net zijn gesimuleerd. Verondersteld is
dat de oversla~en optreden op het moment waarop de verschilspan
nin~en maximaal zijn.



Proef soort sluiting moment van sluiting e.a.rdsluiting moment van aardsluiting bijzonderheden

1 U380kV·R150kV spanningsnuldoor.

gang U380kV fase

2 U380ky·R15OkV spanningsmaximum

U~Oky·fase

3 U380kV·S150kV spanningsnuldoor- .
gang U3fBOlcV fase

4 U380kV-S150kV s pam1i.ngsmaximum

U~80kV fase .
5 U380kV·s150kV spanningsnuldoor- proef gedaan met een

gang U380kV fase lineaire, een verza-

digbare en een ver-

stemde blusspoel

6 U38OkV-S150kY spanningsmaximum zie opm. bij proef 5
~

U~OkV fase

7 U380ky·R150kV spanningsnuldoor- in R fase bij tweede span-

gang U380kV fase ningsmaximum in

de R fase. (25 ms

na begin grafiek)

8 U380kV·R150kV spanningsmaximum in R fase bij aerste neg.

U380kV fase spanningsmaximum

in de R fase. (20 ms

na begin grafiek)



Proef soort sluiting m0ment van sluiting aa.rdsluitiJ:lg S0mQnt van a.a.rclllluitimg bijaC!lIq.4:~ll•••n

9 u380kV-S15OkV s paoningsnuldoor- in R faae bij eerate s pa.mn.i.R\iS-

gang U38<l.tV fase muiaWD in de R flall"_

(15 ms n.a b·lfin pa,.:€l'iek)
10 U38OkV-S15<:kV spliUilDiIl4fsmaximum in R fa". bij .erste U,Bj. SIP&&-

U380kV fase : nimpmuiIlWD in R fase

(20 JiltS na be,;in pa.t'iek)
11 U38OkV-S150kV Ver8GRilspanning in R fue 00ntinu

U3/BOkV-S150kV
ma.xima.al

12 V380kV-S15OkV verachilspa.mning in R fase c0ntinu

V380kV-S150kV
maximaa.l

13 W380kV-S150kV verschilspa.nning in R fase c0ntim.u

W38OkV-S150kV
ma.ximaal

Vol
o
I
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4. 3. Q;~~~iJ~f:l.t FIH~.61t:r(i;~~4 tqil,t.!~;I'l.

In het kad6lr van dit afstuGieerwerk zlJn vooral de hoogten van
de s~anningen en stromen, welke bij contact tussen de beide net
ten optreden, van belang. Daartoe zijn de topwaarden van de
spannin~en en stromen uit de grafieken bepaald en in tabel 4
weer~egeven.

Proef TG>flwaarde: Topwaarde Topwaarde Topwaarde
f as'e 51 panni ng blusspoel- blusspoel- sluitstroom
150 kV-net Stanning stroom (kA)

p.u.) (kA)
w<!!1ard.e fase
( ~. u. )

..

1 3,1 } R 2,07 4,14 3,00

2 3,50 R 2,43 3,36 2,86

3 6, 11 R 4,79 8,46 6,25

4 6,,36 R 4,86 7,93 6,00
4,79 11 ,43 6,25

5 - - , (lineai- (verzadigb. (ongeachtI

re blus- blusspoel) soort blussp.)
spoel)

4,86 11 ,21 6,00
6 - - (lineai- (verzadigb. (lineaire

re blus- blusspoel) blusspoel)
spoel)

7 3,51 S 2,29 4,03 12,00

8 3,86 S en T 2,66 2,40 11 ,79

9 3,74 T 2,87 4,46 11 ,64

10 5,4e T 4,93 4,30 12,68

11 1 ,56 T 0,89 2,17 14,64

12 2,41 S 1 ,30 1 ,79 4,36

13 2,74 T 1 ,89 2,31 8,46

Tabel 4.
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De bflla~J?ij'k:ste vraag, die naar voren ~omt bij de behandeling
van het ~l~€trisch kontakt tussen het 380 kV-net en het 150 kV
net, betll'eiEt de m:&ximaal te verwachten spanningen en stromen.
De e'~il.ri.$E.tele oe,antw00rding van deze vraag is te vinden in
]),r6H!·f 1 tim @.

De t1l,e,Qretische oeantwoording van deze vraag is moeilijk. Ge
~i~n ~et feit dat we voornamelijk geinteresseerd zijn in de
tF~fii!il.te verschijnsele,:tl aie optreden, alsmede het fei t dat
het laielF ~ekoppelae systemcen met verschillend spanningsniveau
betret't, ilil e.e{rq be-larandeling van deze vraag met symmetrische kom
ponent'en niet m.oe;elijk. We proberen daarom te komen tot een ver
ee.nv0U~i~d vervangingsschema aan de hand waarvan de verschijn
selen kurm.en. w(!),raen verklaard.
Gaan we er van uit dat beid.e netten lineair zijn, dan kunnen we
het superpoilitiebeginsel toepassen. De spanningen en stromen in
het 150 kV-net zijn een gevolg van de stationaire toestand en
de overgangstoesta.nd. (fig:.11.).

Stationaire toestand

" 'c:o.
+lSOlo(V-Nn

j-----L..J----- - - --

- - ~ - ----1.._1---------1-

Overgangstoestand

fig. 11. Superpositiebeginsel.
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1m d.e-ze fi~uur stelt ae spanning U de verschilspanning voor,
d.ie tliCllllse:n de be,treffe,nae 150 kV-fase en de 380 kV-fase aanwe
zig is zond.er dat deze fasen kontakt met elkaar maken, evenwel
met tegengestelae polariteit. Deze bron wordt op het moment van
kontakt tussen de beiae fas-en ingeschakeld en heft het spannings
verschil tussen de beid.e fasen Ope De capaciteiten tussen de
fase1il zijn niet in be~chouwing genomen omdat deze geen wezenlij
ke invloed hebben op de optreaende verschijnselen. Evenzo is de
koppeltransfermator verwaarloosd aangezien deze slechts belast
wordt met de spanningsverliezen over de bronreactanties. Laatst
~emoem'den zijn klein t.o.v. de blusspoelreactantie. Ook de ex
p8Time,m.te'la :heblben ui tgewezen dat het weI of niet aanwezig' zijn
van de koppeltrans1'ormator de verschijnselen niet wezenlijk be
invloedt.
Omdat het 380 kV-net effectief geaard is en bovendien een lage
kortsluitimped.antie (bronimped.antie) heeft, zal de spanning over
de 380 kV-capaciteiten in het schema van de overgangstoestand
laag zijn en op grond. d.aarvan zullen we ze verwaarlozen. Ver
waarlozen we verder de 150 kV bronimpedantie's en denken we ons
de -150 kV-capaciteiten geconcentreerd op een plaats, dan komen
we tot het volgende vervangingsschema (fig. 12).

Lit)

L. R.
l:~o I

R1. It vll)

fig. 12. vervangingsschema 380-150 kV sluiting.
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];,1 = d~ 1B!(!)oIi!l V'~n dle tDr0l?lrleaC tantie , de mutuele reactantie en de

lijIUl'e,actantie van het 380 kV-net tot aan de foutplaa ts,

als&0k de lijnre,actantie van het 150 kV-net van de fout

]>.l~ts tet a~m de eletssp0el.

R1 :: die 8!@JIIl vcam <ileal we'ersta.J,:lQ.en behorende bij bovengenoemde rle

&€ tMilt i li'S •

R2 = de we,erst,ana, we,lke de afleidingsverliezen in het 150 kV-

l:l:et em d!e ve~lie«;en in de elus.spoel representeert.

L2 :: Gte b>lusJsJ1>0eIFe~ct·antie.

C = 3x a;e fallle-arardcapaci tei t van het 150 kV-net.

It) = mlUllMIJpoelspamaing•.

Voor fig. 12. is af te leid~n dat:

i( t) = G 1tt 1 +fvi:) d t + Vi~)

Vet) = u(t) ... L d.;i.(t)
1 dt

Substitutie levert de volgende differentiaalvergelijking:

'J.
CL d U(t)

2 dt,. d~tt) + aCt) = CL
1

L
2

d~i(t) (R L C + LiLA. ) d'1 i (t)
dt' + 1 2 2 dt~

+ (L +'L + RiL1 ) diet)
1 2 ~ dt

Verwaarlozen we de verliezen in het net (R2-'cP, R1 -. 0) dan

krijgen we de differentiaalvergelijking:

+ (L
2

+ L ) diet)
1 dt ( 7)

We toetsen nu de bruikbaarheid van deze differentiaalvergelijking

aan de uitkomsten van proef 1.

We wansen de sluitstroom I sl te berekenen, die op tijdstip

t = 0 begint te lopen van de 380 kV-U fase naar de 150 kV-R fase

welke stroom gelijk is aan de stroom i(t) in fig. 12.
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Voor h~t sereke1'lEl,n van dEue stroom kunnen we goed gebruik maken
van de Laplace-tran,sformatie.
Het systeem verkeert in rust o~ t = 0 en de bronspanning wordt

~ A
voorgesteld door ll( t) = U sinw1 t, waarin w, = 2 elt· 50 en U = 188 kV.

1aplace-transformatie levert nu de volgende vergelijking:

,. [1 }() '4, U ~_+=----1_'"'T""'O'""_--:;:--"'"
I P = p3:+ (.0.):& ~1 L2 + pC L1 + 12 )

Breuksplitsing geeft:

I(p) = U[Ap. + ]Bp
p~ +6J,"

(8)

met

De lijmr:eaetantie is 1,07 mH/km. Dit geldt voor zowel de 150 kV
als de 380 kV-lijn. Een lengte van 28,8 k~ geeft:
2 x 28,8 x 1,07 mH = 61,6 mH
We kunnen nu ae volgende waarden invullen:

L1 = 51,2 + 61,6 + 8,2 = 121 mH

L2 = 204 mH

C = 14,7 pF x 3 = 44, 1 fA F

Dit geeft:

1\ 1 -3
I(p) = U( 9.79. 0

p

Terugtransformeren levert (voor t>O):

() "( 1 -3 1 1 -3 -3) ( )i t = U 9,79. 0 - 8, 5. 0 cos "'at - 1,64.10 costJ,t 9

De eerate 2 termen van deze formule stellen het inslingerver-
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$;slaijm,is'e,l V@)(!)'li', lfttat, iRaien we de verliezen van de netten mee
net.e,lll., e,e,l'il ~GHdeiiRpt verl00p he,eft. De laatste term stelteen

50 Mz ref3tstroolli v00r, die ontstaan is doordat de L2C tril
lin~skring niet exact op 50 Hz ingesteld is, vanwege de ver
wa·arlozing va.n de 150 kV-broFlreactantie (B :/: 0 in formule 8).
In wEltFkelijkheid loopt er ook een reststroom vanwege de verlie
:hEltn in :Ret EJet e~ vm.Jltwe·~e de nooi t ideale afstemming van dat
net.

In f0'Fmule( 9) komt w2;.0vereen met een frequentie van 87 Hz. Di t
is de ei~4t;1afrequentie van het netwerk gevormd door de parallel
schakeli~ va~ L, en L2 met de capaciteit C. Berekenen we het
eerste str0ommaxim1llll dan vinden we hiervoor een waarde van 3,4 kA.

VeIDlS,eli jkeFl we di t met de resul taten van proef 1, dan
zien we .en overgangsverschijnsel met een frequentie van.::!:: 95 Hz
en een eerste. maximum. van 3 kA. Di t kromt vrij goed overeen met
de berekende waartilen. Dat de werkelijke waarde van het stroom
maxim'l:lm w·at lager ligt dan de berekende, komt doordat de dem
ping verw~arloosd is.
Uit-fig. 12. voIgt voor de blusspoelspanning:

Vet) = U(t) ~ L1 Qat t ) - R1i(t).

Vullen we ae bere;kende waarde van i ( t) ui t formule 9 in en ver
waarloze·n we de damping, dan vinden we (voor t >0):

V(t) = U{0.94 sinr.>,t - 0.54 ~in"'.t}

We zien dat de blusspoelspanning de som van 2 sinusvormige
signalen is, nl. een sinus met frequentie 50 Hz en een met 81 Hz.
Nemen we de damping mee dan zal de 87 Hz term in grootte afne
men. Als we naar de blusspoelspanning van proef 1 kijken, dan
zien we inderdaad in het begin een van 50 Hz verschillende fre
quentie. Aan het eind van de grafiek is deze frequentie al vrij
weI 50 Hz. Voor het eerste positieve en aerste negatieve maximum
voIgt uit de berekening 1,68 p.u. en -2,26 p.u. Deze waarden
stemmen vrij goed overeen met de experimenteel gevonden waarden
(1,68 p.u. en -2,07 P.uJ
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TG>t slG>t is Ge bl'N:s<s'G>elstroG>1n ui t de blusspG>elspanning a! te
leiden doer de imte<gJNll.tiEil:

VG>G>r prG>ef 1 lEilidt dezEil intEilgratie tG>t(t>O):

ibl(t) = f-2,7. ccs"',t + 0,91 COSGJ.t + 1,85] • 103 Amp. (11)

De hG>G>gfre~uefite term is hier nG>g maar van welnlg belang. Dit
is G>0k dUidelijk te zien in de grafiek vG>G>r ibl(t). We zien daar
een vrijwel netfrequent-verschijnsel. De term 0,91 kA CG>S cul,t en
dEil gelijkstroGmkG>RiIpG>Bent 1,85 kA zullen vanwege de weerstand
van het circuit snel verdwijnen. VG>G>r het eerste maximum vinden
we 5,36 kA. De werrkelijke waarde is 4,20 kA. Hier is het ver
schil no<~<al §rG>Glt. Di t is vermG>edelijk te wijten aan de verwaar
IG>zing van de brG>nimpedantie en de demping.
De s~anniBgen V~, VT .n l1S bij de uitgevG>erde experimenten zijn
vectoriele optals0mmen van de respectievelijke 150 kV-brG>nspan
ningen en de blus~pG>elspanning.

BG>ve'nstaanae a<nalytische beschG>uwing, aan een sterk vereenvG>u
digd vervangingsschema, geeft een glG>bale verklaring van de G>p
tredende verschijnselen bij kG>ntakt tussen een fase van het
380 kV-net en een fase van het 150 kV-net. AlhG>ewel de kwanti
tatieve uitwerking betrekking heeft G>p een kG>ntakt tussen ge
lijkfasige fasan is het principe G>G>k van tG>epassing vG>G>r kG>ntakt
tussen G>ngelijkfasige fasen. Dit heeft slechts invlG>ed G>P de

keuze van de spanningsbrG>n in het schema van de G>vergangstG>e
stand van fig. 11. Het is te verwachten dat een minder sterke
vere'envG>udiging van het vervangingsschema van fig. 12 tG>t een
betere G>vereenstemming tussen theG>rie en experimenten zal lei

den. Het gebruik van digitale rekenmethG>den lijkt dan G>nvermij
delijk. Evenwel mG>et wG>rden bedacht dat de verschijnselen die
G>ptreden bij kG>ntakt tussen de beide spanningssystemen sterk



:i"lll.118lll ~~~.'lll 'Wa,E. de s·(/Htfiiuratie·s en de elektrisehe kenmer
}§;e,n de.\!' eeiGe m:e1Ji;en. :m.'m a,;:mEfu·ere kauze van b.v. de omvang van
het 150 kV-net .,E, daard@@r van het blusspoelvermogen zal leiden
naar elen andere frequentie van de optredende transienten.

In w-erkelijklaeid kan hlet VOOrkOflllen dat het 150 kV-net niet zui
ver at!f,£<e'iS''Uemd is, m;aar d~t ex, Vf9.nw·ege het in de hand houden van
Ide st"'jlYllmtllJ'Ve.PHhI::t:living, @verkoJm]lemsatie is toegepast. Tevens
kam een blullIlaJ'])eel, allll h.ij e6m spanning groter dan de fasespan
ming v0e~t, ve'rza;eli.s;i~s'V".'rsehijnselen vertonen. Deze 2 aspee
te·;l'l zijn bij pree~f 5 elE. 6 naaer bestudeerd"
De s:pa1il~i~en ea 8'tFem'en bij de lineaire blusspoel verton~n gro
te evea:-eeE.lH)lil'iIst 1I«11t die v-arn d'e blusspoel met 16 % overkompen
satie. JM.j lie V!e€f1zad'igbare blusspeel (zie ook bijlage II) eehter,
is de bllll.liHllp;(i)els:tF00m, zeals te verwaehten, veel groter dan bij
de 2 <lIllaefEe bhlrStSjlQelera. De blusspoelspanning en de slui tstroom
bij Ide veFz,aa.igl;)are blull1l11\]'>eel hebben weliswaar een ander verloop,
doeh hun topwaarae.lll zijn g;elijk aan die van de overige 2 blus
spoelen.

Bij proef 7 tim 10: zijn de versehijnselen geregistreerd, die
optreden als er een aardsluiting optreedt bij het eerste of
tweelde spanning·smaximum dat voIgt op de slui ting tussen het 150 kV
net en 380 kV-net. De aardsluiting wordt verondersteld op te tre
den in die 150 kV-fase, welke de hoogste spanning aanneemt (R
fase). Gezien de hoge overspanningen, als opgemeten in de proe-
ven 1 tim 4, zijn dergelijke aardsluitingen zeer denkbeeldig.

Een theoretisehe besehouwing is hier moeilijk te geven om
dat op het moment dat de aardsluiting optreedt, de inslinger
verselaijnselen van de 150 kV-380 kV-sluiting nog niet verdwenen
zijn. Ook voar deze versehijnselen zal men gebruik van digita
Ie rekenmethoden moe ten gaan maken.
Opvallend bij proef 7 tim 10 zijn de hoge overspanningen over

die
de blusspoel en in de fasenYgeen aardsluiting maken. De blus-
spoelstroom blijft bij deze proeven lager dan bij de proeven 1 tim 4.
De sluitstroom, na verdwijning van de insehakelversehijnselen,



- 39 -

is 1llij proef 7 e'n 8 I,elijk aan de kortslui tstroom van het 380 kV
net. Bij pree£ 9 en 10 is d~~e stroom minder groot omdat de
kortsluitstreom in dit geval via 2 fasen (de S en de R fase) van
het 150 kV-net zijn wag naar aarde moet vinden.
Bij proef 11 tim 13 is er van uit gegaan dat er reeds een aard
sluiting in het 150 kV-n:et aanwezig is. De situatie ziet er dan
vectorieel veor 1llijvoorbeeld een R-fasesluiting als voIgt uit
(fig. 13.):

v

fig. 13. R-fase-aardsluiting 150 kV-net.

De 150 kV-fasen S em. T bevinden zich op de gekoppelde spanning
t.o.v. aarde. Het spanningsverschil tussen de 380 kV U-fase en
de 150 kV S en T-fase heeft nu een topwaarde van 4,13 p.u. In
situatie's van lijndansen bestaat dan de mogelijkheid van over
slag.

In fig. 14 is een dergelijke situatie getekend:

isL (l)

380 kV-net

150 kV-net

fig. 14.
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De in de·:;e figuur getekende i 51 (t) heeft als drijvende spanning
de eerder gen0emcie verschilspanning (met €len topwaarde van 4,13 p.u.)
en wordt begrensd door de impedantie van het 380 kV-net, twee
maal de bronimpedantie van bet 150 kV-net en 2 stukken lijnim
pedantie van het 150 kV-net. Deze kortsluitstroom zal op het
moment van de 150 kV/380 kV sluiting €len spanningssprong (en
daardoor oak €len blusspoelstroomverandering) in het 150 kV-net
veroorzaken.

Als we van proef 11 tim 13 de spanningen VR, VS' VT en Vbl' als
meGie Gie blusspoelstraom l bl bekijken, dan blijkt dat deze bedui
dend lager zijn dan bij proef 1 tim 10. M.a.w. €len kontakt tus
sen de beide netten,indien-reeds €len aardsluiting in het'150 kV
net aanwezig is, veroorzaakt geen extreme overspanningen of
stromen in het 150 kV-net.
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In a.i t h6)(!)fastuk gaan we dlF) glF)volgen na, die een onderling kon
takt tu:tsen een star gEtis"ard 380 kV-net en een blusspoelgeaard
150 kV-net kacn :b.t.bbe~ voor het laatstgenoemde net. Daartoe zijn
in o.m:€i.ec;FstaauaG.e t,a1i>el de netfrequente overspanningen en de
tFa~ljKiinte to'Pwaa~de,n ui t ta1i>el 4 samengevat.

netfre'quente transiente topwaarden
Glve,~sp. (eff)
fa'3e,n sterpunt proef fasen sterpunt

kV kV p.u. p.u.

gelijkfasig 22Q 1 3,13 2,07
kontakt 117 133,5.

117 2 3,50 2,43

. .
Gl:G6·~i.jkfasig 220 3 6, 11 4,79
kORtakt 266 273 . .

357 4 6,36 4,86

Tabel 5: overspanningen in het 150 kV-net.

Opgemerkt moet worden dat de netfrequente overspanningen geba
seerd zijn op de nominale spanningen van de beide netten en der
halve in de praktijk een 10% hogere waarde kunnen aannemen. In
dit geval dient voor de transiente topwaarden de p.u. waarde ge
baseerd te worden O~de hoogste systeemspanning van het 150 kV
net (1 p.u. = 165f;l 2 = 134,7 kV).

De optredende overspanningen dienen te worden vergeleken met de
isolatieniveau's van de komponenten van het 150 kV-net. Daarbij
kan het isolatieniveau voor laagfrequente transiente overspan
ningen gelijk gekozen worden aan de topwaarde van het 50 Hz

isolatieniveau.
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Di t g.eeft de volgende isolatieniveau' s:

stationsapparatuur 50 Hz (eff) schakeloversp.

trans"form.atoren 275 kV 389 kV (2,89 p.u. )

met afleiders

tranSlfo:r;-matoren 325 kV 460 kV (3,41 p.u. )

zon<d.er aflei<d.ers

an<d.ere komponenten 325 kV 460 kV (3,41 p.u. )

Tabel 6: Isolatiemiveau' s van het 150 kV-net.

Ingeval het 150 kV-net niet uitgerust is met overspanningsaf
leiders kan reeds bij een kontakt tussen gelijknamige fasen het
isolatienivea.u enigszinSl wor<d.en overschreden. Gezien de marge

die in de praktijk weI aanwezig zal zijn tussen de werkelijke
houispanning en het standaard isolatieniveau, al~mede het feft
dat de netten slechts zelden op de hoogste systeemspanningen
worden bedreven is de kans op een isolatiestoring in deze situ
atie gering te achten.
Ingeval van een kontakt tussen ongelijknamige fasen is een iso
latiestoring onvermijdelijk daar in tenminste een der fasen zo
weI de netfre~uente overspanning als de transiente overspanning
het isolatieniveau fors overschrijden. Deze situatie zal aan
leiding geven tot een aardsluiting in het 150 kV-net als gesi
muleerd in de proeven 7 tim 10.

Is het 150 kV-net uitgerust met overspanningsafleiders dan dien
en ook hun eigenschappen in de beschouwing te worden betrokken o

In bijlage III zijn de eisen gespecificieerd waaraan faseaflei
ders en sterpuntsafleiders in de Nederlandse 150 kV-netten dien

en te voldoen.
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De VGl0r 0nze beS'Ca0'1.ilwing van belca.ng zijnde gegevens zijn onder
51 t aar,le. S1lldllllt'Ill~.'V'at .

50 Hz aanspreekw. schakelsp. aanspreekw.
(eff. )

~ 100% 0% 100%
fase,afleider9 .~ ~·t40 kV ~ 308 kV » 370 kV ~435 kV
( n0m.d.nale (2,75 p.u. ) (3,23 p.u.)
sp. ~180 kV

eff.)

sterp. a;f'leiders' ~ 190 kV ~ 223 kV ) 270 kV ~315 kV
( nom.inale (2,00 p.u. ) (2,34 P.U. )

sp. ) 132 kV
eff.)

Tabel 7: Aanspre'ekw!aarde van overspanningsafleiders in 150 kV
metten.

Vergelijking van de aanspreekwaarde~met de optredende overspan
ningen uit tabel 5 toont dat reeds in geval van een kontakt tus
sen gelijknamige fasen de faseafleiders en de sterpuntsaflei
ders kunnen aanspreken, afhankelijk van het moment van kontakt.
Een kontakt tussen ongelijknamige fasen leidt onherroepelijk tot
het aanspreken van vele afleiders in het 150 kV-net. Het aanspre
ken van vele afleiders is een gevolg van het laagfrequente ka
rakter van de overspanningen waardoor ze gelijktijdig in het
hele net aanwezig zijn. Dit is mogelijk te voorkomen door de af
leiders in de stations aan weerszijden van het samenloopgedeel
te met overspanningsafleiders uit te rusten met een lagere aan
spreekwaarde dan die elders in het net.
De gevolgen van het aanspreken van een faseafleider zijn verwant
aan de in de proeven 7 tim 10 gesimuleerde aardsluiting in het
150 kV-net. Weliswaar worden de overspanningen in de betref-
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f.n,tie f<a·aH~n iedrukt dGlch treden in de beide andere fasen zulke
hoge 0veFspanningen op dat daar alsnog afleiders kunnen aanspre
ken. Dit laatste is niet te verwachten indien een of meerdere
sterpuntsafleiders zijn aangesproken.
Ret aanspreken van een of mee,rdere afleiders in het 150 kV-net
zal in het 380 kV-net als een 1-faseaardsluiting worden gedetec
teerd, waarop een 1-p0lige onderbreking zal worden uitgevoerd.
Voor dit moment zullen de aangesproken afleiders vermoedelijk
niet bluBsen en derhalve tlilermisch zo zwaar worden belast dat
ze als v.rl0ren moeten worden beBchouwd.
De vraag dringt zich op of door een verlaging van de aanspreek
waarde van de sterpuntsafleiders, het mogelijk is te bereiken
dat deze aanspreken en niet de faseafleiders. Dit is m~gelijk

een onderwerp van nadere studie. Evenzo de vraag of eenmaal aan
gesproken afleiders kunnen blussen. Een andere overweging ver
dient het toepass€m van metaaloxide-afleiders, di t gezien hun
groter energie-dissipere,md vermogen.
De proeven 11 tim 13 hebben aangetoond dat, in geval van een

. reeds aanwezige aardsluiting in het 150 kV-net, een opvolgend
kontakt met het 380 kV-net tot minder hoge overspanningen leidt.
Isolatiefouten of het aanspreken van afleiders is hier dan ook
niet te verwachten.
Verder hebben de experimenten uitgewezen dat de blusspoelstroom
de nominale waarde van 1200 Amp. eff. aanzienlijk kan overschrij
den, met name ingeval van ongelijkfasig kontakt. In deze situ
atie zullen afleiders aanspreken of zal een aardsluiting worden
geinitieerd. De blusspoelstroom zal daarom in de praktijk be
grensd blijven tot 2,5 a 3 maal de nominale stroom. Gezien de
korte duur dat deze stroom vloeit « 0,1 sec.) zijn er ten aan
zien van de blusspoel geen bijzondere problemen te verwachten.
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In dit af5tudeerverslag zijn problemen van technische aard be
schouwd, die kunne'n optrelil@n bij het parallel voeren van een
star g@aard 380 kV-net en een blusspoelgeaard 150 kV-net op een
mast.

Uit d@ b8.chouwing van de inductieve en capacitieve beinvloeding
in het eerste ge<ft.eelte van dit verslag blijkt, dat bij een der
geliJke Jil,arallelv0erilii1g d.eze beinvloedingsverschijnselen geen
beleas,elFiJi1! ee..moeven in te h0u<ft.en voor de bedrijfsvoering. Een
dergelijke sa.menloop legt weI grenzen op aan de lengte van het
s,amenI00Jil'ifraject, doch door een weloverwogen keuze van de -fase
configura-tie voor het 3$0 kV-net en de verstemming van het 150 kV
n@t kan m·en deze e;rens in posi tieve zin verleggen.
De proble.en zijn ernstiger van aard indien we een onderling .
kontakt van beide netten beschouwen. Er treden bij een dergelijk
kontakt in het 150 kV-net zeer hoge overspanningen op, die een
ontoelaatbare belasting kunnen vormen voor de transformatoren
en de overige stationsapparatuur. Teneinde de transf~rmatoren,

de blusspoelen en andere komponenten met ,en niet-zelfherstel
lende isolatie zoals kabels, te beschermen dienen afleiders te
worden toegepast. Een kontakt tussen ongelijknamige fasen van
de beide netten zal onherroepelijk tot aanspreken van een of
meerdere afleiders leiden. Daze zullen daarbij zodanig worden
belast dat ze als verloren moeten worden beschouwd.
Een eerste conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat
men een dergelijk kontakt zoveel mogelijk dient te vermijden.
Kabelbreuk kan, met de huidige meer-aderige geleiders, vrijwel
onmogelijk worden geacht, doch kontakt door lijndansen en iso
latorbreuk is niet ondenkbeeldig. Er zal daarom ook een grotere
dansveiligheid dan normaal in acht genomen moeten worden, ter

wijl een V-vormige ophanging van de geleider gewenst is.
De experimenten tonen tevens aan dat een sluiting tussen gelij
ke fasen van het 380 kV en het 150 kV-net (b.v. een R-U kontakt)
minder hoge overspanningen tot gevolg hebben dan een sluiting
tussen ongelijke fasen. Dit zou tot de overweging kunnen leiden



- 4:6 -

om in net mastbe,eld, bijvoorbeeld dat van bijlage I, de overeen
kom.ti~e fasen van beide netten het dichtst bij elkaar te plaat
sen, zodat, indien er toch een sluiting zou plaats vinden, de
overspanningen minder groot zullen zijn. Tevens kan men de over
spanningsafleiders in de stations aan weerszijden van het sa
menloopg61deelte een lagere aanspreekwaarde geven om te voorko
men dat, in g;eva.l van onderling kontakt, meerdere afleiders op
verschillende plaatsen in het net aa.nspraken. Als de afleiders
aanspreken ontstaat een aardsluiting die door de 380 kV bevei
ligi:ng wordt gedetecteerd en waardoor het 380 kV-net wordt af
geschakeld. Ben andere mogelijkheid is de sterpuntsafleiders zo
te aime,EaionerEim dat deze eerder aanspreken dan de faseafleiders
en daardoor de spanningen van aIle fasen beperken.
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Karakteristieken voor fase-afleiders in blusspoel
cgeaa,rde netten van 150 kV.

nominale spanning Un

O%-schakelaanspreekspanning

100%-schakelaanspreekspanning

100%-bliksemaanspreekspanning

aanspreekspanning op
het front

minimum 50 Hz-aanspreek
spanning

restspanning bij 10 kA
stootstroom

150 kV-netten

kV

eff ~ 180

top ~ 370

top ~ 435

top ~ 435

top ~500

eff :>260

top " 435

Tabel 2

Karakteristieken voor sterpuntsafleiders van
transformatoren voor blusspoelgeaarde 150 tCV "el:be~.

150 kV-netten
kV

nominale spanning U
n

O%-schakelaanspreekspanning

100%-schakelaanspreekspanning

100%-bliksemaanspreekspanning

aanspreekspanning op
het front

minimum 50 Hz-aanspreek
spanning

restspanning bij 10 kA
stootstroom

eff

top

top

top

top

eff

top

~ 132

~ 270

4:: 315

!::: 315

{;: 365

~ 190

~ 315
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