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Summary

Fast rising transient currents occur when a power transformer is
connected to the 150 kU grid. The magnetic field induces voltages
in the control circuits of the transformer, which may cause
malfunctioning and sparking.
Two measures that reduce the interference voltages are:
1) the installation of metal ducts grounded at the transformer

and in the control room; the auxiliary wiring is placed in the
ducts.

2) the (re)construction of the grounding grid in order to offer
the transient current a logical return path.

Both measures are tested in the substation Den Bosch Noord of the
NU PNEM. Experiments are done with different ducts between the
control room and the powertransformer. The interference voltages
measured in the controlroom are reduced by factors ranging from
25 up to 106 •

We measured the current flow in the grounding system near the
transformer with and without extra grounding electrodes.
In the measurements a high voltage capacitor pulse source
generates a transient current. The source produced a reproducible
damped sine wave of ~~O kHz, with an amplitude comparable to that
occuring at a real switching operation.
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1, Inleidinq,

In 1880 is dee~ de NV PNEM een ende~zeek ve~~icht nBa~ de
eve~spBnningen in de beveiligings- en bestu~ingsBppa~atuu~van de
ende~statiens Den Besch WEST en Den Besch NOORD, (lit, lJ

Tijdens het ende~ spanning b~engen van de t~ansfe~mate~en t~aden

hie~ eve~spanningen en eve~slagen ep in de bestu~ings- en
beveiligingsci~cuitsvan de t~ansfe~mate~en,

Zeals geb~uikelijk bij de PNEM we~den de signalen van e,a de
t~ansfe~mate~en, ve~megensschakelaa~s, scheide~s etc, eve~ mee~

ade~ige UMvK kabels naa~ het bedieningsgebeuw gevee~d, In Den
Besch WEST we~den deze signalen in zegenaamde C~een kasten eve~

centact~ails met zegenaamde the~mepeint-ve~bindingen

(ve~bindingen waa~bij de d~aden ep kleine dicht ep elkaa~ staande
pennen zijn gelast) nBa~ de ve~schillende bestu~ings- en
beveiligingsci~cuits gevee~d, Hie~ zijn eve~slagen epget~eden

tussen mee~de~e the~mepeint-pennen, De PNEM heeft tussen deze
pennen spanningen gemeten van ca, 3000 velt.
In Den Besch NOORD we~den de signalen via centact~ails met
sch~eefve~bindingen naa~ de ve~schillende ci~cuits gevee~d, De
afstanden tussen de ve~schillende centacten is hie~ g~ete~ dan in
Den Besch WEST. Ove~slagen t~aden hie~ ep In de appa~atuu~,

tussen p~intbanen en/ef tussen bevestigingsbeugeltjes van ~elais

en paneeldelen, De bet~effende appa~atuu~ ~aakte telkens defect,
Oek hie~ zijn spanningen gemeten van ca. 3000 velt,

Men censtatee~de dat de eve~spanningen tet de helft we~den

ge~educee~d wannee~ men ve~bindingen aanb~acht tussen de t~ans

fe~mate~ en zijn b~andblusleidingenef tussen de t~ansfe~mate~ en
het 10 kU censt~uctie-juk,

Deze metingen wa~en aanleiding vee~ een mee~ uitgeb~eid ende~

zeek, in epd~acht van de PNEM dee~ de KEMA in 1880 in Den Besch
WEST uitgevee~d, De spanning- en st~eemve~delingenzijn gemeten
in het aa~dnet ~end de t~ansfe~mate~. De f~equenties van de
gemeten (stee~)spanningen en st~emen wa~en ci~ca 500 kHz. (Lit,
2J Het ~appe~t neemt twee megelijkheden em de stee~spanningen te
~educe~en: de Ba~dimpedantie van de t~ansfe~mate~ ve~lBgen en
Bfgesche~mde kabels geb~uiken.

In Den Besch NOORD is t~Bnsfe~mate~ 2 daa~em vee~zien van een
ext~a "heegf~equent" Ba~ding dee~ middel van vier, rend de
transfe~materbak aangebrBchte, BBrdelektreden. Oek ziJn de UMvK
kabels ep de transfermater vervangen deer een afgeschermd t~pe,
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Wat in al deze rapporten ontbreekt zijn adviezen aan de hand van
een algemene aardings- theorie en/of filosofie die behalve met de
aardingstechniek in het kader van SO Hz energievoorziening en de
daarbij behorende veiligheidsaspecten ook rekening houdt met de
storende invloeden van hoogfrequente transi~nte schakel
verschijnselen. In 1983 heeft de UDEN een drietal rapporten
gepubliceerd waarin deze laatste wel genoemd worden. (Lit. 3)

Een algemene aardingstechniek wordt gevonden in de ENC theorie.
ENC betekent [lectro~gnetic ~ompatibilit~i dit begrip zou
men kunnen omschrijven met: "Het goed laten functioneren van
elektron1sche of elektrotechnische apparaten in elkaars
cmgeving". (Lit. ~J

Contacten tussen de PNEN en de Technische Universiteit
hebben geleid tot een onderzoek naar methoden om de
ningen in onderstations te reduceren.

Eindhoven
stoorspan-

In het kader van dit onderzoek zijn een groot aantal experimenten
uitgevoerd in het schakelstation Den Bosch NOORD. Na veel
voorbereidend werk op de Technische Universiteit Eindhoven werd
gedurende drie dagenj 11, 25 en 26 mei 1988, 1ntensief gemeten.
Een foto impressie van deze meetdagen wordt in hoofdstuk 1~

gegeven.

Op grond van de theorie en de meetresultaten stellen we een
aantal aardingstechnieken voor die de stoorspanningen reduceren
met een factor 25 tot 10·.
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2. Qorzaak stporsDanning in secundaire bedrading.

De stoorspanningen worden meestal veroorzaakt door in de ruimte
verdeelde magnetische fluxen. Deze stoorspanningen kunnen groot
zijn wanneer stoorstromen grote amplitudes en hoge frequenties
hebben, waarden van 100 Ampere bij ~OO kHz zijn gemeten in
aardleidingen.
Als men bij beschouwingen BaD de hand van een model te maken
heeft met in de ruimte verdeelde fluxen moet men zich terdege
realiseren dat de spanningswet van Kirchhoff ni.t correct is.
[Lit. 5J De tweede wet van Maxwell: ~

f •.~ • - -at"

is echter altijd juist , voor elk. kring. 0. ..tnduceerde
spanningen zijn Diet in een bron te lokaliseren; ze kunnen over
elke onderbreking optreden en aanleiding geven tot bijvoorbeeld
overslagen.

0, •• 'ra..'er.,ter

... .. loo~F

De
tllnlfornutor

AIr ... t

II .. t .. 111..1••••• ~•••
j-----------------------
I
I
I

f1guur e.l Invlaed _grwti8Che ~ldttn.

Een hoogspanningstransformator is voorzien van een aantal sig
naleringscontacten; in figuur 2.1 is er IAn getekend , 51. Via
meeraderige kabels worden de signalen doorgegeven Dear de
apparatuur in bedieningsruimte. De gehele besturing van een
station is bij de PNEM DC-gejsoleerd ten opzichte van aarde
uitgevoerd. Bij wisselspanningen ontstaan er door parasitaire
capaciteiten koppelingen Dear Bards. De capaciteit tussen de
kabels en het transformatorhuis eCl 'in figuur 2.1) is in de orde
van 100 pro De parasitaire capaciteit tussen de bedrading die van
de transformator afkomt en de geaarde kasten in de bedienings
ruimte DoomeD we C2. Deze condensator kan worden gezien als een
kleine capaciteit met een lage doorslagspanning. De verdeelde
parasita1re capac1teiten van de overige bedrading in het
bedieningsgebouw worden voor de plus- en minvoed1ng in het
bedieningsgebouw voor lage frequenties geschat op 50
respectievelijk 10 nr. [Lit. 2J
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De plaats waa~ de ove~slagen opt~eden (bij C2) geeft Ban dat de
ve~deelde capaciteiten C3 en C~ minde~ juist zijn bij f4equenties
van de sto~ing.

Ue~onde~stel dat B4 zich in de buu~t van beide systemen een
stoo~st~oomvoe~ende geleide~ met bijbeho~end Blekt~omagnetisch

veld bevindt, dan wo~den de in f1guu~ 2.1 gea~cBe~de oppe~vlakken

van belang. In de g~ofgea~cee~de Ius tussen de kabel, de
t~ansfo~mato~, de kasten en het aa~dnet wo~dt een spanning
gelnducee~di de common-mode spanning, deze zal zich ve~delen ove~

de pa~asitai~e capacite1ten.
In de fijn gea~cee~de lus wo~dt ook Ben spanning gelnducee~d, de
diffe~ential-mode spanning.
Is de ve~houding tussen de oppe~vlakken voldoende g~oot en
bedenkt men dat de ade~s in sen kabel getwist liggen dan zal de
common-mode spanning vele malen g~ote~ zijn dan de diffe~ential

mode spanning.

In de appa~atuu~ van de PNEM zijn in het bedieningsgebouw
ove~slagen geconstatee~d tussen de "geschakelde plus" en aa4de.
(als ve~meld in de inleiding). Ook zijn spo~en van gecomplicee~de

ove~slagen aanget~offen, die hebben plaatsgevonden tussen de
"geschakelde plus", de "min" en aa~de. De plaats van al deze
ove~slagen bevestigt de conclusie dat de common-mode spanning
h1e~ de oo~zaak van de p~oblemen is.

De condensato~ C2 is in het bovenve~noemde model de zwakste
schakel, in de p~aktijk zijn niet beme~kte doo~slagen in de buu~t

van Cl echte~ zee~ weI mogeliJk.
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2.1 HogQfregyente strgmen in bet aardnet.

In figuur 2.2 is een eenvoudig model van een transformator met
een aantal parasitaire capaciteiten weergegeven. [Lit. 6J Uoor
bet boogfrequent gedrag zijn de capaciteiten aan primaire zijde,
onder andere de capaciteiten van de doorvoerisolatoren, bet
belangrijkste.

I c

-------------------------------------------,
I I
I Tr...lor••lor I
I J
I I
I I
I I
J I

: C' C'
I
I

4

12

•

f ••• :

___l C_aJ=...:J:...=r_C ..._
G rh hl UI C'E'..... ' ... ,F
Ir ler••'.r

CE ' .. 'hF

Figuur 2.2 Eenvoudig transformator model voor
boogfrequente signalen.

Bij bet inscbakelen van de transformator worden de polen van de
vermogensscbakelaar niet gelijktijdig gesloten. Enkele oorzaken
biervoor zijn:

Mecbaniscbe speling op de aandrijving.

Dngelijke lengte van de afbrand-stiften. het ongelijk
efbranden kan ontstaan bij afsc.bakelen van forse stromen.
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van

voor-dan treedt
(Lit. 7J

het moment

Door voordoorslag.
De contacten in de vermogensschakelaar naderen elkaar met de
snelheid Ui. De doorslag veldsterkte van het isolatie medium
is Ed.
De afstand tussen de contacten is na het inschakelcommando
een functie van de tijd: dCt).
Is de spanning over de schakelaar UCt),
doorslag op als: Ed.dCt) - Ed.Ui.t - uct)
Deze voordoorslag zal afhangen van
1nschakelen ten opzichte van de 50 Hz.

Bij 1nschakelen zal ar alt1jd aen fase zijn die het eerste "IN"
is. De schakeling volgens figuur 2.3 ontstaat dan.

H....p.Ui"llii' Trau'.r••lor ••,
lI.r Ir",'.r••'or ,.rull.ir.

U'lell.llu

H....p i••• veld;
raihy.' ,
",••p.ui·.·lli·"

VU.......C~.l.l.ar

\... 1 ~~---,_I

Figuur 2.3 Schakeling die entstaat bij aen A!n-fase inschakeling

De capaciteiten vermen samen met de inductiv1teit van het
circuit, gevermd deer de heegspanningslijnen an het aardnet, aen
trillingskring. die ep het mement dat de schakelaarpeel sluit een
transiente streem in hat aardnet zal deen entstaan.

U1t de metingen bij het 1nschakalen bl1jkt dat deze streem steeds
vr1j censtant van greetta an verm is. De streem haeft steeds aen
frequent1e van circa ~OO KHz an aen amplitude van circa 2~0

Ampere (tep). '

Bij het -IN-kemen"
varschijnselan in
steerspanningen is
veldeende.

van de 2e an 3e peel ontstaan oek trans1ente
het aardnet. Ueer de baschr1jving van de
de bescheuw1ng van de 1- peel echter reeds
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2.2 U1tschakelen van een onbelaste transformator.

lijdens het u1tschakelen ontstaan eveneens transiente
hoogfrequente stromen in het aardnet rond de transformator. De
vermogensschakelaar kan namelijk ~ij het uitschakelen van een
"kleine induct1eve" stroom "choppen" d.w.z. de stroom vOOr de
stroomnuldoorgang onder~reken. Bij d1t ·choppen" ontstaat er een
spanningsCop)slingering die de vermogensschakelaar kan heront
steken en hier~1j kan zich dan een "inschakelversch1jnsel"
voordoen, zoals ~eschreven ~ij het inschakelen.

Het ·choppen" heeft een statistisch karakter omdat het van zeer
veel parameters afhankelijk is. Dit zal tot gevolg hebben dat het
eventuele herontsteken eveneens een zeer statistisch karakter
heeft.

De grootte van de storingen tijdens het uitschakelen zullen
hierdoor veel variatie vertonen in amplitude en vorm.

2,3 Invloed van de blussopel en aardingssmoorspoel.

Bekijken we het schema van een transformator-veld 2
station Den Bosch NDDRD, in figuur 2.5, dan zien we
slechts op twee plaatsen in het transformator-circuit een
verbinding tussen het hoogspanningsapparatuur en het
~estaat. 2ie ook het schema van het 150 kU gedeelte
station in bijlage I.

Deze plaatsen zijn:

-De ~lusspoel in het sterpunt aan primaire zijde.

in het
dat er
directe
aardnet

van het

Het sterpunt
sterpuntrail
aangesloten.

wordt gejsoleerd uitgevoerd en kan via een
op een van ~eide Petersen ~lusspoelen worden

Slechts in een aantal onderstations is een ~lusspoel

aanwezig. Indien er geen aanwez1g is wordt het sterpunt met
een overspanningsBfleider uitgevoerd.

lijdens het onder spanning ~rengen van een vermogens
transformator is de ~lusspoel altijd afgeschakeld, het
sterpunt wordt pas later ingeschakeld.

-De ~ardings~oorlPoel ASS. aan secundaire zijde.
Wordt in de 11teratuur ook weI een nulpuntstransformator
genoemd. [Lit. 8J
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In pLincipe is de nulpuntstLansfoLmatoL een
tLansfoLmatoL met een oveLzetveLhouding van 1:1.
zijn in zigzag geschakeld. Zie figuUL 2.~.

dLiefasen
De spoelen

3 3 ~) ~--- --
I~ I~ ~

~

I

T

a

FiguUL 2.~ De nulpuntstLansfoLmatoL

Met een deLgelijke schakeling wOLdt een steLpunt
gecLeeeLd in het secundaiLe 10 kU spanningss~steem, dat dOOL
de dLiehoekswikkeling in de veLmogenstLansfoLmatoL nog geen
aaLdingsmogelijkheid had.

tangs deze wegen zullen geen stoOLstLomen in het aaLdnet vloeien
want VOOL deze hoogfLequente stLomen (bijvooLbeeld ~OO kHz en
hogeL) VOLmen de bovenveLnoemde componenten geen goede aaLd
veLbinding, bij inschakelen wOLdt de blusspoel zelfs met opzet
uitgeschakeld. Tijdens het inschakelen is de tLansfOLmatoL Ban
10 kU-zijde altijd onbelast, de ASS is peLmanent in het CiLcuit
aanwezig.

Metingen van de hoogfLequente stLomen dOOL beide componenten
bevestigen dit.
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3. InJecteren van een kunstmatige stoorstroom.

In het onderzoek naar de effecten van de verschillende
maatregelen ter reduct1e van de stoorspanningen is gekozen voor
het meten met aen kunstmatig opgewekte stoorstroom.

D1t heeft de volgende voordelen:

er wordt steeds gebruik gemaakt van een goed raproduceerbare
stoorstroom.

zonod1g kan de stoorstroom in amplitude en frequent1e Ban de
behoefte worden aangepasti dit is t1jdens de met1ngen niet
gebeurd.

er kan geheel los van het 150 kU-net worden gemeten.

de vermogensschakelaars hoeven n1et vele malen in- en
uitgeschakeld te worden.
De transformator moet uiteraard wel gebru1kt worden 1 maar is
ook geheel afgeschakeld van het net.

Ruim 120 experimenten , met b1jbehorende metingen hebben hierdoor
kunnen plaatsv1nden.

De "stoorstroom" werd geleverd door een triggerbare pulsbron.
Deze was b1j de stroomtransformator in de middelste fase , fase
12 1 van het transformator-2-veld aangesloten. Deze stroom
transformator bevindt z1ch op 3,5 meter afstand van de vermogens
schakelaar. Zie hievoor ook de dwarsdoorsnede van het trans
formatorveld in figuur 3.1.

De "koude" kant van de pulsbron was aangesloten op het aardnet
ter hoogte van de veldkast voor de vermogensschakelaar.

De vermogensschakelaar stond in de UIT-stand en de transformator
railscheiders waren geopend en vergrendeld. Het circuit tussen de
scheiders en vermogensschakelaar was geaard. Zie de figuren 2.5
en 3.1.

1~
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3.1 De pulsbrpn.

De pulsbron is speciaal voor dit onderzoek gebouwd; hij levert:

ssn steil spanningsfront
ssn regelbare piekspanning van minstsns ~O kU
sen hoge stroom. in ons geval meer dan 300 Ampere aan de
primaire transformator-aansluiting
sen stroom met sen vaste frequentie van ~~O kHz

Het elsktrischs schema van de pulsbron is in figuur 3.2 getoond.

""I,.u'.r••I.r
~ 11...----'

TRIGGER UIlIT

1.21 I

C

UI IF L

R2
at k
R1

t ... .25kV ::
S t s 2

Figuur 3.2 Elektrisch schema pulsbron.

Een korte beschrijving van de werking wordt gegeven aan de hand
van het schema in figuur 3.2. Met de gelijkspanningsvoeding wordt
de condensator C via de wserstand R1 opgeladen. Binnen sen paar
seconden is de condensator opgeladen tot een op de voeding
ingestelde waarde. Nu kan sr sen puls gsgensrserd worden door via
de triggerunit de vonkbrug te laten doorslaan. Deze vonkbrug
fungeert als snells schakelaar. Als de vonkbrug getriggerd wordt.
ontlaadt de condensator zich over de spoel L. De stroom in de LC
kring slingert uit met een frsquent~s gelijk aan 2w e 1/V1DE.

De spoel bestaat uit een winding. gsmaakt van een kopersn buis.
Door een hoogspanningsdraad twee maal door deze buis ts voeren
ontstaat sr een secundaire wikkeling dis magnetisch goed is
gekoppeld met de prima1re spoel L. De zo ontstane transformator
heeft een overzet verhouding van 1:2. Door
spreidingszelfinducties blijft de spanningsverhouding beperkt tot
circa 1.7.
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De secundaire winding vormt de uitgang. Dit heeft het voordeel
dat de pulsbron galvanisch is gescheiden van het te exciteren
circuit. De triggerunit is via een pulstransformator op de
vonkbrug aangesloten. In een van de elektroden zit een gaatje met
daarin een gersoleerde pen. De pulstransformator is aangesloten
tussen deze pen en de elektrode. Wanneer de triggerunit getrig
gerd wordt. levert deze een korte hoogspanningspuls waardoor er
tussen de pen en elektrode overslag optreedt. Dit op zijn beurt
veroorzaakt overslag tussen beide elektroden. De afstand tussen
de elektroden moet dan wel juist zijn ingesteld.

Als de pulsbron niet operationeel is kan deze "veilig" gemaakt
worden met behulp van de pneumatisch bediende schakelaars S1 en
52. Met behulp van 51 kan eventueel aanwezige lading in de
condensator via weerstand R2 worden afgevoerd. Met 52 wordt de
condensator kortgesloten.
S1 moet eerst ingeschakeld worden alvorens S2 kan worden bediend.

In hoofdstuk 1~i Foto impressies van de meetdagen. zijn enkele
foto's van deze pulsbron te zien.

17



3.2 Stoorstroom gelnlecteerd in de vermogenstransformato[.

Figuur 3.3 laat de stroom zien, gelnjecteerd in fase 12 van de
transformator. Deze stroom is steeds als referentie gebruikt .

• , &Z
...... , _ •• : a

8.5

-8.5

8.Bs is. Sus
TIM£

2S.Sus

Figuur 3.3 Gelnjecteerde stroom in fase 12.

De "zweving" in de stroom ontstaat doordat de resonantie
frequentie van het circuit, dat bestaat uit de lijn naar de
transformator en Ben deel van het aardnet, in dezelfde orde van
grootte ligt als de frequentie van de pulsbron.
De gelijkspanningsbron in de pulsbron was bij alle metingen
ingesteld op 22 kU. Aan de uitgang ontstond daardoor een span
ningspuls van circa 37 kU top.

Gedurende alle 120 metingen bleef de stroom constant van vorm en
bedroeg de variatie in amplitude slechts 5% .
Proeven waarbiJ geBxperimenteerd i~ met verschillende Bardings
structuren van de transformator (dus belastingen voor de puls
bron) , hadden weinig invloed op de stroom.
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~. Een Bxperimenteel kabelcircuit.

Uoor de experimenten met de maatregelen ter reductie van
stoorspanningen was een speciaal kabel-circuit aangelegd.

Er was geen gebruik gemaakt van de bestaande stationsbekabeling.
Deze bestond uit een grote hoeveelheid, elkaar vaak kruisende,
kabels in betonnen goten. Het was niet praktisch om voor al deze
kabels de wijze van aarden en/of afschermen consequent te
veranderen of deze kabels in metalen kabelgoten te installeren,
zoals voor een aantal experimenten nodig was. In plaats daarvan
is een kabelverbinding speciaal voor dit onderzoek aangelegd
tussen een bestaand meetpunt op de transformator en de
bedieningsruimte in het 10 kU-gebouw.
Het meetpunt op de transformator was een, niet meer in gebruik
zijnde, top-olie-temperatuursensor. Deze bevond zich in een
metalen doos waarin tevens een aardingspunt aanwezig was. Op dit
punt werden voor de verschillende experimenten aders van de
testkabel geaard. Hoe de verschillende aders van deze testkabel
zijn gebruikt wordt in onderstaande figuur ~.1 geschetst .

.L Evulu,,' op de
trualorllilor
guard

Figuur ~.1 De testkabel.

De testkabel liep via een bestaande kabelboom over de
transformator. Het traject van de transformator naar de
bedieningsruimte liep via een speciaal voor dit doel aangebracht
gat, in de muur van de transformator-box, door een gang naar de
bedieningsruimte. Op dit traject was overal voldoende ruimte
aanwezig voor het installeren van kabelgoten. Zie ook figuur 8.7.

De lengten van de verschillende kabeltrajecten waren:

1) traJect op de transformator: 13m
2) traJect tussen de transformator en de bedieningsruimte:

ca. 26m
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Als testkabel zijn twee, door de PNEM veel toegepaste, kabel
t~pen gebruikt:

1) een UMvK-kabel, vieraderig, ~ xl,S mm'

2) een afgeschermde
5 x 1.5 mm'

kabel, merk JOBARCO, vijfaderig,

~.1 Stoorspanningen in secundaire circuits.

Wat is nu de grootte en aard van de stoorspanning die optreedt
bij het schakelen van onbelaste transformatoren1 We gaan er hier
weI van uit dat er aanvankelijk geen speciale maatregelen ter
reductie van stoorspanningen zijn getroffen zoals bijvoorbeeld
het gebruik van afgeschermde kabels, reductiedraden en
dergelijke.

Om een beeld van deze stoorspanning te krijgen zijn een aantal
spanningsmetingen gedaan onder omstandigheden zoals die zich ook
in de normale bedrijfssituatie voordoen. We concentreren ons op
de common mode spanningen.

Het gevonden beeld van dit t~pe stoorspanningen kan voor meer
onderstations gelden als men bedenkt dat in veel stations de
bekabeling nog op een traditionele manier is aangelegdi de
secundaire bekabeling bestaat daar voor het merendeel uit meer
aderige UMvK kabels en bevindt zich meestal in betonnen kabel
goten.

De spanningsmetingen zijn gedaan aan de speciaal voor dit
onderzoek aangelegde UMvK-testkabel, zie hoofdstuk ~. De metingen
ziJn uitgevoerd met zowel het kabeluiteinde op de transformator
open als geaard.

Met het kabeluiteinde open is een sensor met een geringe
capacitieve koppeling naar de transformator nagebootst. AIleen de
parasitaire capaciteit tussen de kabel en transformator is dan
van belang. Is het kabeluiteinde geaard dan is dat te beschouwen
als een sensor met een grote (capacitieve) koppeling.
Doordat er in beide situaties metinQen zijn uitgevoerd is er een
onder- en bovengrens gevonden voor de mogelijke stoorspanning in
een secundair circuit.
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In figuur ~.2 is een beeld geschetst van de situat1e b1j de h1er
bshandelde ..tingen.

,
/

i

" /
~.-- ./
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, F\LJIMTE

Figuur ~.2 Het testkabel-circuit.

Transformator 2 is naast ziJn normale aarding op het stations
aardnet ook voorzien van sen extra aarding door middel van vier,
op de hoeken van de transformatorbak aangebrachte,
aardelektroden, (zie inleiding). Wanneer deze aardelektroden
worden los genomen ontstaat de Nnor~ale aardingssituatie". Deze
situatie komt overeen met die in veel andere stations.

De spanningsmetingen ziJn uitgevoerd in beide aardingssituaties.

Doordat aIle metingen zijn uitgevoerd bij excitatie met de
pulsbron is een vergelijking van de verschillende stoorspanningen
mogeliJk.
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De met1ngen z1Jn ook gedaan b1J het 1nschakelen en u1tschakelen
van de (onbelaste) transformator. Door de metingen uit beide
gevallen met elkaar te verge11Jken is het mogeliJk om een
u1tspraak te doen in hoeverre de pulsbron-excitatie een
benadering vormt voor het inschakelen met de vermogensschakelaar.

In figuur ~.3 is grafisch de grootte van de stoorspann1ngen in de
verschillende situaties weergegeven. De maximale top-top waarde
van de amplitude wordt getoond .
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.p ht atali ... -urdut

Audilg vu h lrauler••tor
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Aardingssltuatie ,an de transformator

Figuur ~.3 Grafiek met common mode stoorspann1ngen.
Acht met1ngen Ban de UMvK-kabel met het kabel
u1teinde op de transformator zowel "open" als
"geaard"
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~.2 freguenties waargenomen in de gemeten stoorspapnincen.

Uit een frequentie-anal~se van de (common-mode) stoorspanning
bliJkt dat deze is opgebouwd uit componenten met verschillende
frequenties. Door digitale filtering met behulp van het programma
VU-point1 worden deze afzonderliJk zichtbaar gemaakt. Voor de
filtering van de komponent met de laagste frequentie is gebru1k
gemaakt van een laagdoorlaat-filter met een kantelpunt biJ 650
kHz en een transition frequentie van 2BO kHz. Filtering van de
component met de hogere frequentie is gedaan met behulp van een
band-filter met als kantelpunten 650 kHz en 1200 kHz en een
transitionfrequentie van 2BO kHz.
Door optellen van beide componenten en door de som met het
oorspronkeliJke signaal te vergeliJken bliJkt dat de op
bovenstaande manier gefilterde componenten voor t ) 1 pS "waar"
kunnen ziJn. Voor t < 0 geven ze een niet realistische weergave.

Steeds bezit de stoorspanning een component met dezelfde
frequentie als de stoorstroom in het aardnet. Deze is ~~O kHz biJ
excitatie met de pulsbron en varieert tussen de 390 kHz en
~10 kHz biJ het schakelen van de vermogensschakelaar.

In figuur ~.~a en ~.5a worden de stoorspanningen getoond die ziJn
gemeten biJ het inschakelen en biJ de pulsbronexcitatie.
BiJ deze metingen was de kabel op de transformator geaard en
waren de extra aardelektroden losgenomen.
De kabel lag in een plaatstalen goot die Ban beide ziJden was
losgenomen.
In de figuren ~.~b, ~.~c, ~.5b en ~.5c ziJn de gefilterde
spanningscomponenten getoond.

De belangriJkste component, naast die biJ circa ~OO kHz, heeft
een maximale top-top waarde van circa 2000 V en een frequentie
van BOO kHz, biJ pulsexcitatie ziJn deze waarden circa 2500 V en
7BO kHz.

In andere situaties ziJn biJ stcorspanningsmetingen cok
componenten met hogere frequenties geconstateerd,
componenten hebben ook steeds sen dUideliJk Bandeel in de
stoorspanning.

steeds
deze

totale

1VU-pointi een digitaal data verwerkings programma voor een IBM
PC/XI/AI van S-CUBED.
Gebruikt is versie 1.2.
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~.3 Demping van HE-componenten in de stporspanning ten gevolge
yan len lpsse goot.

De meer hoogfrequentl stoorspanningscomponenten worden bij het
gebruik van een plaatstalen goot gedempt. De goot hoeft hiervoor
niet aan beide zijden geaard te zijn.
TIn gevolge van de capaciteiten van de goot dicht bij de
transformator en de meetplaats kan toch enige stroom in de goot
lopen die de inducerlnde flux kleiner maakt.
Loopt er stroom door de signaalkabel dan kan demping ontstaan
door wervelstromen die in het ijzer gaan lopeno Bij hoge
frequenties is deze demping evenredig met de reciproke van de
skindiepte [Lit. 9, 10J, dat wil zeggen met de wortel uit de
frequentie.
De dempende invloed op de meer hoogfrequente spanningscomponenten
wordt geillustreerd door de figuren ~.6a en ~.6b. In het ene
geval, figuur ~.6a, was de goot aan beide zijden losgenomen, in
het andere geval. figuur ~.6b, was de kabel uit de goot genomen
en op voldoende afstand gelegd.

Beide metingen zijn gedaan bij "inschakelen". Dat bij beide
inschakelingen een redelijk gelijke stoorstroom is ontstaan
blijkt uit de 390 KHz spanningscomponenten. 1232 Uolt top-top en
1192 Uolt top-top.

De spanningscomponenten met frequenties groter dan 390 KHz worden
fors gedempt: in plaats van ~173 Uolt top-top bij 1MHz wordt met
de kabel in de goot een component van 1976 Uolt top-top bij
800KHz gemeten.

In de tabel in figuur ~.7 zijn aIle stoorspanningen die gemeten
zijn in de hiervoor beschreven situaties nog eens vermeld. Hierin
zijn ook de maximale top-top waarden en bijbehorende frequenties
van de belangrijkste spanningscomponenten weergegeven.

Duidelijk is er steeds een signaal aanwezig met
van circa 1 MHz. In enkele gevallen ziJn er ook
hogere frequenties. Al deze signalen kunnen het
zeer complexe transmissieliJneffecten. [Lit. 11J
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II t; ....ten ataarepennJ.ngen

~I
~a' •.. I I'e:L. ..,

i-0040 • I Ii" ....
..,

w- .. ..- .. .tOCX"'..-nn1".-"'palWnten.,e: LJ !- .!
l ctC ac .! --L. IIJ -. Volt tap-tap, frlqulntil Yin hit lionill.... .~.--

24 I pi

!
502 233 440 k 366 9S0 k 170 2.5 "- ~ - - - - - - -

114 i IN 1420 347 390 k 535 980 k 448 2 "- i ~ - - - - - - -
27 !, , ow 2496 1760 440 k 1284 781 k- I • - i j - - - - - -- ..

11S W- I. 2576 820 410 k 1900 1 " 665 7.5 "-I- - - - - - - - - -
52 , i I 915 657 440 k 5S4 1 "- I' - - - - - - - - -

113 I IN I 1984 489 410 k 731 1 " 644 1.9 " 552 5 "-..- - - - - - - - -
4' II , 4864 3284 440 k 2538 773k- ~. ! - - - - - - -

111 ~i III j 3136 1232 390 k 1976 806 k- 'b - I- - - - - -
112 • ... 5152 1192 390 k 4173 1 "

Figuur ~.7 Tabel met stoorspann1ngen en hoogfrequente
componenten.
De u1tgangss1tuatie is meting 112, h1er 11gt de
kabel n1et in de goot; in de andere gevallen ligt
de kabel in de goot die volledig van het aardnet
gelsoleerd is.
In de kolom -exc1tat1e" betekend P pulsbron
exc1tet1e en IN het 1nschekelen met de vermogens
schekeleer
Er is geen meting gede8n met pulsbron-excitatie
die correspondeert met meting 112.
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5. Maatregelen ter reductie yan stoorscanningen.

In de voorgaande hoofdstukken is getoond hoe
stoorspanningen ontstaan. H1eronder wordt d1t
samengevat:

en
nog

waardoor de
eens kort

1) bij 1nschakelen en soms bij uitschakelen ontstaat er een
hoogfrequente stroom die via het aardnet rond de
transformator naar de bron wordt terug gevoerd.

2) het magnetisch veld behorende b1j deze stroom 1nduceert in
kringen die ten dele door de secundaire leidingen van de
transformator worden gevormd de stoorspann1ng.

Deze stoorspanning kan men reduceren door de 1nvloed
magnet1sche veld te verminderen. Dit kan in principe
manieren gebeuren:

van
op

het
twee

a) Uerklein het oppervlak waarin het veld inkoppelt door voor
de secundaire bekabeling een geschikt traject langs een
aardingsstructuur te vinden.

b) Modificeer de loop van de stoorstromen in het primaire
circuit zodat de wederzijdse inductie met het secundaire
circuit kleiner wordt. Een ruimtelijke scheiding van de
stroombanen is hiervoor gewenst.

Beide oplossingsmethodieken
uitgebreid aan de orde en
experimenten.

komen in de volgende
worden getoetst aan
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6, Secunda ire bekabeling in gootstructuren,

Dat het voeren van de bekabeling langs een tak van het aard
circuit kan leiden tot spanningsreductie wordt aangetoond aan de
hand van figuur 6,1 en enkele eenvoudige berekeningen,

~T

I
•

~T

A 1

A 2

~l

B

~N
I

G
riguur E,l Ueldinkoppeling,

stroom I in leiding r veroorzaakt een magnetisch veld, Dit zal
op ziJn beurt een spanning induceren over de punten C en D van de
kring C-B-A-D, Deze spanning kunnen .. berekenen door het
toepassen van:
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Bij verwaarlozing van de weerstand is voor de
component van elektrische veldsterkte parallel aan
nul. Uan de kringintegraal over C-B-A-D blijft over:

geleiders de
de geleider

"co •
D

f£.dl • 
C

A ,

Cr ~.J I wLx
B r c

U =-H,., 1~CD 0 ~ d~ _n
c

S~el:

l-r

H = 1 m afs~and van ~ransforma~or boven de grQftd

l = 30 m afs~and ~ussen ~ransforma~or en

bedienings-ruim~e

r = 1 em dik~e aardleiding circa 2 em.
c

I = 300 cos <w. ~) me~
5 ",oor

w = 2n·400 kH2 dan is
s~oor

~ = 754 • 10
e

A/s

1U..u1t. ~~ ...~ Uco • 1800 Volt.

Uervolgens wordt tak G langs de signaalkabel aangebracht. dit kan
bijvoorbeeld een reductiedraad zijn. Door tak G loopt een
stroom 12 zodanig dat de totale flux in de Ius omsloten door A2
C-B gelijk Ban nul wordt. 12 wordt bepaald door de zelfinductie L
van deze Ius en de inductiespanning ten gevolge van 1 in deze
Ius. De laBtste stellen we gelljk Ban UCD zoals hiervoor
ber.h.ndi

met L _ ...~lft+ ..... _I._ • P I~.

De ..r.suc••r-de ...nnlng Ua. -.rdt ftU '-Paald IIaDr' tie r lux in het
gearceerde deel Al-A2-C-D; deze wordt hoofdzakelijk bepaald door
12.
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Wordt ook nu weer de spanning tussen C en D berekend:

D

JE.dl
C

I: -

~ ,
~ ~oJ J ~2~~~X- dx dh 

A
2

r c

(1+10 d

~ ~o J J2~h dh dx
o r

r

Yoegen we aan de reeds aangenomen variabelen de volgende ~De:

d = 5 DIm

r = 1 mmr

a~s~and signaalleiding ~o~ de reduc~iedraad

di~ is in de ~iguur de a~s~and A1 - Aa
diame~er reduc~iedraad is 2 mm

0. gereduceerde s~oorspanning is hiermee ~e berekenen wan~:

d

rr

Ua>. 180 Vol~

De stoorspann1ng is fors gereduceerd doordat de flux door C-B-A-D
ten gevolge van de stroom I vr1jwel volled1g is gecompenseerd
door de flux ten gevolge van 12. De stoorspanning kan verder
worden verminderd door het k1ezen van een "slimme" vormgeving
voor de verbinding G.
K1est men biJvoorbeeld een gootsysteem dan wordt op nuttige wijze
gebruik gemaakt van de magnetische veldverdeling rond deze goot.
In het ideale geval wordt het veld zo omgeleid dat er geen (of
zeer we1n1g) flux door de h1erboven beschouwde kring wordt omvat.
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Figuur 6.2 is een beeld geschetst van een signaalleiding die is
gemonteerd in een goot of in een piJp.

'0••" oy.'oIftO"

Figuur 6.2 Gebruik van een goot of een pij~,

Bij deze methode moet de metalen structuur (in het vervolg wordt
deze aangeduid met de verzamelnaam "gootstructuur") goed worden
aangelegd. In de eerste plaats is de elektrische continulteit
essentieel; !!n onderbreking is al voldoende om de stroom I z niet
meer te laten vloeien. Er ontstaat dan een grote stoorspanning
over de onderbreking, die direct opgeteld moet worden bij UCD •

2ie figuur 6.1 In de tweede plaats moet men alert zijn op een
goede afwerking van de uiteinden van de gootstructuur. Net als
bij coaxiale kabels kan een sterke fluxinkoppeling optreden als
men de mantel niet rondom, maar slechts met !!n "varkensstaart"
of "pigtail- _IWlu1t, Z1. r1guur &.3

hrk....lurlj.

Over de mantel van een coaxiale kabel veronderstellen we een
stoorstroom I. Door de coaxiale geometrie geeft deze stoorstroom
geen magnetische flux door het gearceerde oppervlak rechts binnen
de kabel. In het linker gearceerde oppervlak koppelt de asym
metrische varkensstaart echter weI degelijk flux in. Een varkens
staart bederft daarmee de ontkoppeling van storing en signaal die
de coaxiale kabel Juist kan geven.
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6.1 Experimentele gootstructuren.

In het onderzoek ziJn experimenten gedaan met de volgende goot
structuren:

Geen goot.
De UMvK ~ x 1,5 testkabel lag op de betonnen v1oer. 20
werd de traditione1e manier van bekabe1en in betonnen
goten gesimu1eerd.

Toepassen van reductiedraden.
Een of twee Bders van de testkabe1 werden gebruikt a1s
reductiedraden. Ze werden Ban de beide uiteinden
geaard.
Welke draden men kiest in een bunde1 heeft grote
inv10ed op de reductiefactor van de stoorspanning.
Uaak worden in de meeraderige kabe1s, die de door de
PNEM worden toegepast. niet a11e aders gebruikt. Deze
worden dan Ban beide ziJden open ge1aten.

omdat een
aluminium
bedrading

P1aatverbinding.
Er werd een 1atoenkoperen p1aat B1s "goot" gebruikt. De
testkabe1 werd in het midden hiervan bevestigd. De
p1aat was 200 mm breed en 0,1 mm dike De p1aat werd
goedge1eidend, met behu1p van een zi1verpasta. Ban de
transformator bevestigd.
Deze experimenten waren gewenst
p1aatverbinding. van koper, iJzer of
eenvoudig in bestaande goten op of onder de
is Ban te brengen.

Afgeschermde kabe1.
Een vee1 door de PNEM toegepast t~pe kabe1 werd
gebruikt. Deze meeraderige kabel, van het merk JOBARCO,
heeft een afscherming met een vriJ open structuur. HiJ
wordt in gebieden waar de PNEM storingen verwacht
gebruikt. BiJ het insta11eren worden in het a1gemeen
"varkensstaartJes" niet vermeden.

P1aatsta1en goot
Een stBndaard type goot, 70 mm breed en 60 mm hoog.
werd voor dit experiment gebruikt. De goot was samen
geste1d uit standaard iengten. De e1ementen waren
steeds over de volle breedte en hoogte aan e1kBar
ge1ast. Aan de uiteinden waren grote, brede koperen
platen ge1Bst, om de gootstroom goed door te 1aten
lopen. 2ie figuur 6.~.
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I

FiguUL 6.~ Goot-uiteinden.

De veLbinding tussen de goat en de tLansfoLmatoL weLd
tot stand gebLacht dooL de plaat met behulp van
geleidende zilveLpasta op een flens van de tLans
fOLmatoL te klemmen. De UMvK testkabel weLd in de goot
gelegd. DooL de stugheid van de kabel was het niet
alt1jd mogel1jk deze in het midden van de bodem te
plaatsen.

In PNEM-1nstallaties wOLden ook stalen goten toegepast.
EL wOLdt daaLbij echteL geen aandacht geschonken aan
het Ban beide z1jden aaLden van de goot.
Zouden deze goten wel Ban weeLszijden wOLden geaaLd dan
gaan de elektL1sche vooLdelen van de gOOtstLuctUUL toch
nog en1gsz1ns achteLu1t als de gootondeLdelen met
NpaLkeLs" en "popnagels" met elkaaL vBLbonden z1jn.



Plaatstalen goot en afgeschermde kabel.
De reeds eerder gebruikte afgeschermde kabel werd in de
plaatstalen goot gelnstalleerd. De mantel was aan beide
u1teinden geaard.

Koperen p1Jp
Als goot-s~steem fungeerde nu een koperen buis, de
uitwendige diameter was 18 mm, de wanddikte 1,5 mm. Ook
hiar waren aan beide uiteinden grote brede koperen
platen gelast. 21a f1guur 6.~

Het aansluiten van de p1Jp op de transformator gebeurde
op gel1Jke wiJze als biJ de goot.
De piJp bestond u1t meerdera stukken die door middel
van standaard klemkoppel1ngen met elkaar werden
verbonden.
De UMvK test-kabel werd door deze piJp geleid.

Deze configuratie is in feite een goede coaxiaal
verbinding.

Door steeds de u1teinden van de goots~stemen te voorzien van
grote koperen aansluitplaten was de gootstroom zeer "verdund"
afgevoerd. Het "varkensstaart-effect" was hierdoor gering.
Het gootsysteem was, binnen in het bedieningsgebouw. op een grote
geaarde koperen plaat aangesloten. Deze plaat was via aen korte
litze-kabel verbonden met het aardnet terplaatse.
In het midden van de koperen plaat werden de metingen aan de
testkabel verricht.

De "meetkast" was met behulp van een litze-kabel ook op deze
plaat geaard.

Figuur 6.5 geeft aen beeld van de situatie "binnen".
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Hoe kunnen ~e de mate van reductie van stoorspanningen doo~ de
verschillende gootsystemen beoordelen?

Uergel1jken van aIleen de stoorspann1ngen is niet voldoende. Deze
zijn onder andere afhankel1jk van de lengte van
de goot en van de stroomj de laatste var1eerde met een factor 2.
Aan de hand van de transferimpedBnt1es van de verschillende
gootsystemen kan men de reducerende ~erking op correcte ~1jze met
elkaar ve~gelijken.

36



6.2 De transferimoedantie.

Als door de buitenmantel van een coaxiale kabel een stoorstroom
I.~ loopt, dan kunnen we aan de open zijde van een, aan !en zijde
kortgesloten, kabel een stoorspanning U. meten. [Lit. 12J

'~_.....,.~__-------_...._-...,
I
I
I I

.-------------------------~
I .t I

Fituur •.5 De ..r1n1t1a van de tranarar1apedantie.

Hoe kleiner de spanning U. hoe beter de werking van de buiten
mantel is.

Een maat voor de storingsreductie is de transferimpedantie, die
volgt uit de relatie:

I.~c:oc:o.... • 1

De transferimpedantie 2~... van een dichte homogene pijp is
berekend door Schelkunoff die hiervoor de naam "mutual impedance"
invoerde. Kaden berekende de transferimpedantie van enkele
eenvoudige kabelmantels. [Lit. 9J Hij gebruikte de term
"Kopplungswiderstand".

Uoor gelijkstroom en laagfrequentie wisselstromen is de
transferimpedantie gelijk aan de gelijkstroomweerstand van de
buitengeleider. Bij toenemende frequentie wijkt de Z~ .... wezenlijk
af van de gelijkstroomwaarde. Uerschillende processen doen dan
hun intrede. Deze zijn er de oorzaak van dat Z~~ mathematisch
moeilijk te berekenen is. Slechts geometrisch eenvoudige
structuren zijn exact door te reken~n.
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Figuu~ 6.7 Het kenme~kende ve~loop van een t~ansfe~impedantie.

In figuu~ 6.7 wo~dt het kenme~kende ve~loop van een t~ansfe~

impedantie getoond. In dit ve~loop ziJn twee kenme~kende gebieden
aan te wiJzen:

1) Een dalende ka~akte~istiek onde~ invloed van de skindiepte.
2) Een toenemende ka~akte~istiek ten gevolge van veld

inkoppeling.

Gebied 1:

In het begin van de ka~akte~istiek zal b1J toenemende f~equentie

de t~ansfe~impedantie gaan afnemen ten gevolge van het skin
effect. BiJ welke f~equentie dit ve~schiJnsel optreedt hangt sf
van de g~ootte van de skindiepte en de dikte van de mantel of
goot.

De skindiepte wordt gegeven door:

~ • eoort.e11 Jk.......t.and

Ca) • 2n!'

Kope~

Aluminium
IJze~

6.6-10-2 1 Vi
8 .3- 10-2 1 Vf
S.0-10-~1 VEl ~r- 1000

In een p1Jp wordt b1J hogere frequenties de stroom Ban de
buitenkBnt groter. BiJ andere structuren ziJn e~ bovendien nog
extra stroomconcentrBt1es in de hoeken waar het magneetveld zou
willen 1nd~1ngen. Zie f1guur 6.8.
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Figuur 6.8 Gebieden met grotere stroomdichtheid in
gootstructuren

Bevinden er zich op de plaatsen waar extra stroom loopt gaten of
sleuven, dan kunnen deze het voordeel van de geometrische
structuur nadelig beYnvloedenj het magneetveld kan weer in
dringen.

Gebied 2;

Flexibele afgeschermde kabels hebben vaak draadgevlochten
mantels, soms ook met enkele lagen metaalfolie. BiJ hoge
frequenties dringt een klein deel van het door de stoorstroom
opgewekte, magnetische veld binnen in de ruimte tussen de
geleider en mantel. Dit veld induceert in de signaalkring een
spanning U., die toeneemt met de frequentie.
In goten kan zo ook door het oppervlak dat bestaat tussen de
kabel en de goot een storend veld indringen, zodat een inductie
spanning ontstaat in de signaalkring. De grootte van het storende
veld wordt bepaald door de structuur van de goot en uiteraard ook
door de grootte van de gootstroom. Hoe opener de structuur, hoe
sterker het effect; een brede ondiepe goot heeft een meer open
structuur dan sen diepe smalls goot. De stoorspanningsreducerende
werking van sen diepe smalle goot is dus beter.
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6.2.1 Iransferimpedant1e yan goot-configyraties.

Ir. M. A. van Houten2 heeft de transfer1mpedanties bepaald van
een plaat, een p1jp en van een goot met gelijke hoogte en
breedte. Voor de bereken1ngen is voor al deze structuren
verondersteld dat het doorsnede-oppervlak gel1jk is aan 1800 mm=
en wanddikte van het mater1aal 3 mm is.
De transferimpedanties z1jn voor zowel 1jzeren als voor koperen
structuren berekend.

Het verloop van de transfer1mpedantie is in twee
berekend:

stappen

1) voor lage frequent1es wordt geen veld1nkoppeling
verondersteld en wordt de transferimpedant1e uitsluitend
bepaald door het skineffect.
Omdat voor aIle gootstructuren een gel1jk doorsnede
oppervlak is verondersteld is het verloop van de
transferimpedant1e van aIle gootstructuren gelijk.
De transferimpedantie van een p1jp is exact te berekenen en
daarom wordt het verloop van de transferimpedantie van
bovenvernoemde gootstructuren weergegeven door die van de
pijp. [Lit. SJ
Het verloop bij lage frequenties is echter weI afhankelijk
van de mater1aalkeuze.

2) voor hoge frequenties wordt aangenomen dat aIle stroom in
een zeer dunne laag Ban het oppervlak van het mater1aal
loopt. Hierdoor is het mogel1jk om aan de hand van
vectorpotentiaal-plots het magnet1sche veldverloop rond de
gootstructuur te bepalen. Is voor 1edere gootstructuur het
veldverloop eenmaal bekend dan kan op eenvoudige w1jze het
verloop van de transferimpedantie biJ hoge frequenties
worden bepaald.
Met behulp van het computerprogramma "FEMSYSTEM" zijn voor
de verschillende structuren de vectorpotent1aal-plots
berekend.

Met bovenstaande bereken1ngsmethode kan het
tussen de twee curven n1et worden bepaald.

overgangsgeb1ed

2 Ir. M.A. van Houten is wetenschappel1jk medewerker van de
vakgroep Hoogspanningstechniek (EHO) van de faculte1t
Elektotechn1ek op de Iechn1sche Un1versiteit te Eindhoven.
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In figuur 6.9 is het theoretische berekende verloop van de
transferimpedantie als functie van de frequentie te zien voar
twee versch111ende materialen en drie configuraties: een piJp,
een goot, en ..n pl••t.
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r1guur- •. '1 uaor..lden van U ...r"1..-.s.~1es ¥DDt" ver
ach11landa 8Otan.
Uoor alle goten is het oppervlak van de doorsnede
geliJk Ban 1800 mm2 en de wanddikte is 3 mm.
De signaalgeleider bevindt zich steeds in het
midden van de structuur 3 mm boven het materiaal
oppervlak.
De grafieken ziJn berekend door
ir. M.A. van Houten.
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Aan de hand van deze grafiek worden de volgende opmerkingen
gemaakt:

Uoor lage frequenties geldt voor ella gootstructuren het
transferimpedantie-verloop van de piJp.

Het overgangsgebied tussen de twee curven is niet bepaald.

Uoor frequenties groter dan circa SO kHz wordt
goten de transferimpedantie volledig bepaald
veldinkoppelmechanisme. De vorm van de goot is
belangriJk.

biJ
door

dan

open
het

zeer

Het bliJkt dat een goot met geliJke hoogte en breedte een
factor 16 beter is dan een plaatverbinding met een breedte
van driemaal de gootbreedte.

Door materiaalkeuze kan invloed worden uitgeoefend op het
verloop van de transferimpedantie. In dit voorbeeld is de
werking van de koperen goot biJna altiJd beter dan die
van de iJzeren. Uoor frequenties in een gebied van circa
SO Hz tot 10 KHz is een iJzeren goot echter beter.
Uoor frequenties groter dan circa 10 MHz is er weinig
onderscheid tussen een iJzeren of koperen goot-systeem.

BiJ een variatie in de dikte van de profielen zal slechts het
eerste deel van de transferkarakteristiek , waar de geliJkstroom
weerstand en het skineffect hun invloed tonen , veranderen.

Uoor dit onderzoek ziJn een koperen plaat, een koperen piJp en
een plaatstalen goot gebruikt. De wanddikten van deze
gootstructuren was zeer verschillend. Echter de stromen die biJ
dit onderzoek in de gootstructuren lopen hebben frequenties
groter dan ~OO kHz. Dit betekent dat de gootwerking alleen
bepaald wordt door het veldinkoppelmechanisme. De wanddikte is
dan van minder belang. Hierdoor is het mogeliJk om de theoretisch
gevonden verhoudingen tussen de transferimpedanties van de
verschillende gootstructuren te vergeliJken met de verhoudingen
tussen de gemeten waarden

6.2,2 Metingen van de transferimpedanties.

BiJ de experimenten met de verschillende goot-structuren ziJn ook
metingen gedaan waarbiJ de testkabel slechts tot Ban het begin
van de goot loopt tot biJ de transformator. Daar ziJn twee aders
van de testkabel op de aansluitplaat van de goot geaard. E8n van
deze aders is gebruikt voor spanningsmetingen ten behoeve van de
bepaling van de transferimpedantie.



In de grafiek, in riguur 6.10, zijn naast de transferimpedant1es
voor de verschillende s~stemen ook per s~steem de gemeten top-top
spanning en gootstroom vermeld.
Voor het bepalen van de transferimpedanties is elleen gekeken
naar de ~~O kHz componenten van de spanning en de stroom.

I. ~• •.-.=i
i

II

VlaHI plul Plulalalll
, oot

Pijp

Traufer-i. Idulil

Slrooll lOol-nallili

Plutalalll '001
.It duril dl
af, .. clllrildl
'PNUI' -hllli

Figuur 6.10 Gemeten trensrerimpedanties ven verschillende
goot-structuren.
De lengte van de verschillende goten bedroeg
circa 23 m. De trensrerimpedantie van de pijp
is niet vermeld, ten gevolge van een
"varkensstaartje" is de meting niet juist.
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Deze resultaten komen in beperkte mate overeen met die uit de
theoretische beschouwing. Goed overeen komt de verhouding tussen
de transferimpedanties van de koperen plaat en ijzeren goot bij
circa 500 kHz: de theoretische factor was ~t de gemeten factor
is ~.1.

lerwijl volgens
bieden zijn de
gunstig.

de theorie de pijp de beste
experimentele resultaten van

resultaten moet
de pijp minder

liet
forse

Bij de
deze

Bestudering van de testopstelling Ban de hand van foto's
zien dat bij het meten aan de pijpconfiguratie een
"varkensstaart" aanwezig was. Zie de foto in figuur 6.11.
metingen Ban de andere de configuraties waren
"varkensstaartjes" veel kleiner.

___De transformator-bak

Lus: "varkensstaartje"

Hier is de testkabel
op de goot geaard.

~~-De pijp

Figuur 6.11 "varkensstaartje" aan transformatorzijde bij
de pijp als goot.

De invloed van reductiedraden is ook bekeken. Hierover kan worden
opgemerkt dat deze de kwaliteit van de "goot" nog verder kunnen
verbeteren. De grootte 1s afhankelijk van hoe nauwkeurig de goot
1s gernstalleerd. Ook is de invloed van de reductiedraden
afhankelijk van de toegepaste goot-structuur. Bij een pijp
structuur zal geen verbetering optreden.



6.3 Conclusie transfer-karakteristieken.

De kwaliteit van de verschillende gebruikte goot-configuraties
kan vergeleken worden met die van de plaat-structuur. Uoor de
kwaliteit van de plaat-structuur wordt 1 genomen, hoe hoger de
beoordeling hoe beter de stoorspanningreducerende werking.

Plaat
Afgeschermde "PNEM-JOBARCO"kabel
Plaatstalen goot
Goot en afgeschermde "PNEM-JOBARCO"kabel:
PiJP, theoretisch

1
1.25
~.1

~3.~

6.5 x 10·

De waarden gelden voor frequenties rond de ~OO kHz.
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7. Stoorpannincen bil cebruik van goot-systemen.

De gootsystemen die we in het vorige hoofdstuk besproken hebben
zijn om beurten in het testcircuit aangebracht. Hierbij zijn
1edere keer spanningsmetingen Ban de testkabel verricht, aan een
ader die~ op de transformator was geaard als en aan een die
er ~ op was geaard.
Het effect van het gebruik van reductiedraden is ook bekeken.

Alle metingen zijn gedaan met behulp van de pulsbron excitatie,
De extra aardelektroden waren niet aangesloten.

In de grafiek in figuur 7.1 worden de resultaten gepresenteerd
van de spanningsmetingen aan een kabelader die op de
transformator was geaard. De hier getoonde spanningen
vertegenwoordigen een bovengrens voor de stoorspanning omdat de
gelnduceerde e.m.k. nu geheel over de open klemmen in het
bedieningsgebouw komt te staan.

Ook wordt ter vergelijking de spanning vermeld die gemeten is in
het testcircuit zonder goot-systeem.

De stroom door de gootstructuur en de stoorspanning zijn ook
vermeld, als de maximale top-top waarden van de amplituden.
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Figuur 7.1 Stoorspanningen in testkabel-circuit,
biJ verschillende goten.
Gemeten aan geaarde kabel-ader.

In de grafiek in figuur 7.2 worden de resultaten gepresenteerd
van de spanningsmetingen aan de', kabelader die D..iJil.t. op de
transformator was geaard. Deze spanningen geven echter ~
ondergrens voor de stoorspanningen. Naast deze ader loopt
nameliJk ook nog een tweetal weI op de transformator geaarde
aders in dezeIfde kabel, deze zuIIen capacitief weer een
storing inkoppelen.



In grafiek 7.2 ~ordt tevens de invloed getoond van het gebruik
van reductiedraden. De gearceerde kolommen laten de stoorspan
ningen zien die op de~ geaarde kabelader ontstaat biJ het
gebruik van e!n reductiedraad.

De stroom door de gootstructuur en de stoorspanningen ziJn ook
~eer vermeld. Het ziJn de maximale top-top ~aarden van de
amplitudes.
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Figuur 7.2 Stoorspann1ngen 1n testkabel-c1rcu1t,
biJ verschillende goten.
Gemeten aan D1at geaarde kabel-ader.
Er ziJn geen metingen gedaan met
reductiedraad voor de t~ee meest
rechtse situaties.
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In beide f1guren valt op dat de afgeschermde "PNEM"-kabel de
beste resultaten geeft. Uit de theorie weten we dat de transfer
1mpedant1e van de pijp zeer laag is. De 86 Uolt stoorspanning
voor de pijp u1t figuur 7.1 moet gernduceerd zijn in het
oppervlak tussen kabelboom en transformator.
Deze stoorspanning blijft ook aanwezig bij de plaatstalen goot en
de plaat. Pas als de gootsystemen ook over de laatste dertien
meter parallel aan het transformatoroppervlak zouden worden
doorgetrokken kan deze 86 verder worden gereduceerd. In feite is
dat gebeurd biJ de afgeschermde kabel waarbiJ de afscherming bij
het aansluitpunt van de kabeladers op de transformator is
bevestigd. De mantel voert een stroom van 0.6 Ampere. Daarmede
wordt dan dUidelijk waarom de afgeschermde kabels goede resul
taten opleveren.

7.1 Hoogfreguente componenten van de stoprspanninc.

Bij het gebruik van de gootsystemen bl1jken er geen n1euwe
frequentiecomponenten duidelijk naar voren te komen. WeI
z1jn er kleine signalen met frequenties rond de ~! 5 MHz
gemeten.

De amplitude van de belangrijkste hoogfrequente spannings
component is fors gereduceerd. In plaats van 2S~O Uolt
(top/top) bij 800 kHz wordt biJ de stalen goot een component
van 116 Uolt (toP/top) bij 1 MHz gemeten.

Bij het gebruik van reductiedraden wordt de amplitude nog
eens fors gereduceerd. De frequentie van de belangrijkste
overblijvende spanningscomponent valt hierbiJ hoger uit,
namelijk 2.2 MHz in plaats van 1 MHz.



B. Aardnet modellen.

Regelmatig komt men begrippen tegen zoals hoogfrequent-aarding,
schone en vuile aarde, en wordt er gesproken over springende
potentialen en potentiaal-vereffeningsrails. Uaak ontstaan deze
uitdrukkingen doordat oudere en zelfs ook nieuw aangelegde
aardnet-structuren slechts beperkt voldoen, en ook verkeerd
worden begrepen.
Bij hogere frequenties doen zich verschijnselen voor die men
toeschrijft aan tekortkomingen van een aantal aardnet-elementen,
vaak worden hier de aardelektroden genoemd. Dit is echter
onjuist; de "fout" zit veel meer in het model, Ban de hand
waarvan het aardnet is ontworpen. Er wordt maar al te vaak een
model toegepast dat door traditie is ontstaan. In het verleden
voldeed dit model ruimschoots aan de eisen van de energie
technici; het voorzag in de problematiek rond de 50 Hz energie
voorziening en hield rekening met de veiligheidsaspecten.
In de energievoorziening werd geen Choogfrequent)gevoelige
apparatuur gebruikt, ten dele uit traditie en ook omdat
betrouwbaarheid een erg belangrijke eis was. Met de veel
gebruikte en ruim bemeten relais ontstonden er geen problemen met
hoogfrequente verschijnselen; het aardnetmodel voldeed. De
kennis hoe een aardingssysteem geschikt te maken voor het werken
met hoogfrequente signalen, was echter wel aanwezig, maar dan in
de radiotechniek, een geheel ander gebied dan de energietechniek.
20 ontstonden er voor iedere techniek aparte aardingsfilosofie~n

en evenzovele modellen.
Doordat er nu in de energievoorziening meer en meer gebruik wordt
gemaakt van Choogfrequent) gevoelige elektronische apparatuur
komen de tekorten van deze aardingsfilosofie~n en gebruikte
modellen aan het licht.
In de energietechniek kan men daarom beter de meer algemene
aardingsfilosofie gaan hanteren dan het telkens bijstellen van
het eigen model.

Deze meer algemene aardingsfilosofie is niet ge~nt op traditie
maar op de theoretische wetten, beschreven door Maxwell, zie
figuur B.1. De aardingstechniek die zo ontstaat houdt rekening
met ella hoogfrequente verschijnselen. [Lit. 5, 13, l~J
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Figuur 8.1 Geldigheidsgebieden binnen de Maxwellwetten.
Rechts zijn golflengte effecten belangrijk en
uiterst links zijn de effecten van parasitaire
zelfinductie verwaarloosbaar.

Een techniek die deze aardingsfilosofie met succes hanteert is de
EMC-techniek.
Het past echter niet in het kader van dit rapport om uitgebreid
in te gaan op deze aardingsfilosofie. Wel is een aantal voor de
anal~se van een aardnet van belang zijnde opmerkingen in een
logische volgorde geplaatst. De opmerkingen zijn in hoofdzaak
bedoeld om de hoogfrequente verschijnselen, die mogelijk kunnen
ontstaan bij schakelhandelingen, te kunnen verklaren.

l)Lokaliseer de "snelle energie leverancier".
In en rond onderstations is dit de onder spanning
staande apparatuur met parasita1re capaciteiten naar
aarde: rails~stemen, hoogspann1ngsl1jnen en kabels,
maar ook de meer geconcentreerde parasitaire
capaciteiten in biJvoorbeeld vermogenstransformatoren
en meettransformatoren.
De "snelle energ1e" is in al deze apparatuur opgeslagen
in het elektr1sche veld.

Als men bedenkt dat de stroom voor een snel transient
versch1Jnsel door deze b~onnen moet worden geleverd,
dan is, voor een versch1Jnsel van b1Jvoorbeeld 1 ~s, de
bron te zoeken onder de "snelle energ1e leveranc1ers in
een straal van max1maal 300 m.

Sl



2) Lokaliseer de apparatuur met geconcentreerde parasitaire
capaciteiten naar aarde. Deze apparatuur is over het
algemeen via enkele verbindingen verbonden met het aardnet.

Over het algemeen zijn dit de meet- en vermogens
transformatoren.
Bij schakelhandelingen die betrekking hebben op deze
apparatuur kunnen hoogfrequente stromen door de
parasitaire capaciteiten ontstaan. Deze stromen kunnen
op hun beurt weer stoorspanningen veroorzaken.

3) Stromen zullen de weg kiezen met de kleinste impedantie.
Die weg behoeft in het geheel niet de zelfde te zijn als de
kortste weg of de weg met de minste weerstand zoals ook
blijkt uit het voorbeeld in figuur B.2.

c

figuur B.2 De kortste weg is niet altijd de beste!
De kring gevormd door de leidingen A en C heeft de
minste weerstand dankzij de "zware" verbinding A.
Bij hogere frequenties gaan de impedanties een rol
spelen en daardoor kiest de stroom voor het
circuit B en C. Uerbinding B ligt dichter bij C en
daardoor is de zelfinductie van de kring gevormd
door B en C lager dan de zelfinductie van de kring
gevormd door de verbindingen A en C.

Een consequentie van dit 'gegeven is dat stromen niet
altijd de loop van het aangelegde aardnet zullen volgen
maar dat zij. bij voldoende hoge frequenties. een meer
directere weg via bijvoorbeeld de aarde zullen zoeken.
ook al heeft die weg meer weerstand. Dit gebeurt vaak
langs onverwachte paden. Denk b1jvoorbeeld aan blus
waterleidingen en derge11jke.
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Bij hoge frequenties wordt niet
stroomverdeling in circuits, maar ook in
anders. Daardoor hangt de weerstand van
hoge frequenties niet alleen van de
doorsnede af maar ook van de vorm!

alleen de
geleiders zelf
geleiders voor
lengte en de

Een belangr1Jke parameter hierb1J is de skindiepte:

••
~ • eoor~11Jt • ..-r.~and

.. • err!'
~ • .-r•••b.l1~i~

BiJ hoge frequentie lopen de stromen
een laag ter dikte 6. Men
oppervlakteweerstand definieren als

voornameliJk
kan dan

in
een

Numer1ek is deze oppervlakteweerstand:

voor koper RD~~ - 2.61 X 10-7 Vf n
voor aluminium Ro~~ - 3.26 X 10-7 VI n

Een geleider met een grote omtrek, bijvoorbeeld een
vlakke plaat of een goot, heeft een groter oppervlak en
daardoor een kleinere weerstand dan een ronde draad met
hetzelfde volume.
Zeer belangrijk bij hoge frequenties is ook de
zelfinduct1e. Ook daarvoor geldt dat kringen gevormd
door goten of platen minder zelfinductie hebben dan
wanneer dezelfde hoeveelhe1d metaal 1n ronde draden
wordt gebruikt.

~) Stromen lopen alt1jd in gesloten kr1ngen.
Als de stroom ergens de aarde ingaat, b1jvoorbeeld via
een aardelektrode of v1a een, m1nder te verwachten
waterleid1ngbuis, dan mQet h1j er ergens ook weer
u1tkomen. Deze plaats· 1s soms niet scherp ge
loka11seerd, daar de bronnen voor de hoogfrequente
transiente stromen veak de paras1taire capaciteiten van
ra11construct1es of hoogspann1ngslijnen zijn. Een kant
van de bronnen 1s de aarde.
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Waar lopen deze aardstromen nu precies? Uoor hoog
frequente stromen zal de stroom in de aarde zich
een weg zoeken dicht in de buurt van de heen-geleider.
Ten gevolge van het skineffect is dit stroompad voor
hoge frequenties vrij smal. Men kan het stroompad door
de aarde afschatten met behulp van figuur B.3.
[Lit. 15J
Het rasist1eve ....1 van de _ni.eerstand is:

It • ,..f.> 118 • .-. 10-7'. I. r
Opmerkelljk 1. dat -.z• ...r.tand niet afhangt van de
soortelijke weerstand.

figuur B.3 Een benadering
paden in de aarde.
frequentie.

van de
als funktie

stroom
van de

5) Probeer bij verschillende schakelhandelingen de stroomloop
te voorspellen. Dit kan worden gedaan aan de hand van
bovenstaande opmerk1ngen.
Is een juist beeld van de stromenloop gevormd. dan kan de
aardnetstructuur zodan1g word~n aangepast dat de verschil
lende stromen langs zo kort mogel1jke of 1n 1eder geval
bekende wegen kunnen lopeno
Bekend zijn dan de plaatsen waar eventueel grote hoog
frequente magnetische velden kunnen ontstaan.

Om een beeld te krijgen van de stroomverdeling
transformator. 15 een aantal experimenten met het
van de transformator uitgevoerd. Deze zullen in de
hoofdstukken worden behandeld.

S~

Lend de
aardnet

volgende



8.1 Aardingsnetwerk rond de transformator.

In figuur 8.~ is het stations-aardingsnetwerk geschetst.
De gebieden waar de 150 kU railsystemen en de afgaande
zich bevinden zijn in een donkere tint weergegeven.
De plaatsen waar de vermogensschakelaars van de drie
formatoren staan zijn aangegeven met respectievelijk US1.
US3.
De transformatoren zijn met een gearceerd rechthoekje
aangegeven met vermelding van respectievelijk TR1. TR2 en
De plaatsen van de aardelektroden zijn met omcirkelde
stippen en een nummer aangegeven.

velden

trans
US2 en

TR3.
zwarte

zal het aardcicuit
X lopeno Inschakelen
veroorzaken naar de

Het aardnet is door een dikke zwarte lijn aangegeven. Het bestaat
in het 150 kU/10 kU gedeelte in hoofdzaak uit koperen strippen
van ~O x 5 mm. op enkele plaatsen zijn stukken koperen kabel van
2~0 mm2 gebruikt. Uoor de aarding van beveiligings- en
besturingsapparatuur wordt over het algemeen een koperen strip
van 25 x 3 mm gebruikt.

Uoor de stoorspanningsproblematiek is het van belang te weten
waar de stoorstromen precies lopeno Kijken we naar het aardnet in
figuur 8.~ dan zien we dati indien de extra aardelektroden niet
zijn aangesloten. de stoorstroom een wel zeer "storende" omweg
door het bedieningsgebouw wordt geboden! Deze situatie komt bij
veel stations voor. Uerwacht mag worden dat de stroom zich een
weg zoekt naar de aardelektroden aan de 10 kU-kabel ziJden
(Aardelektroden S. T. U en U, W. X).
BiJ het inschakelen van transformator 1
waarschiJnlijk via de aardelektroden U, W,
van de transformatoren 2 en 3 zal een stroom
aardelektroden S, T. U.

Door het aanbrengen van de vier extra aardelektroden bij trans
formator 2. zal de stoorstroom door het bedieningsgebouw afnemen.
Een deel van de stoorstroom die ontstaat bij de transformatoren 1
en 3 zal waarschijnlijk ook via deze aardelektroden lopeno

De vier extra aardelektroden bestaan ieder uit drie met elkaar
gekoppelde. waarschijnlijk korte aardelektroden.
De extra aardelektroden hebben ieder een hoge aardingsweerstand.
circa 25 n.

Uoor wat betreft de stoorspanningen is de situatie die ontstaan
1s door het aanbrengen van de extra aardelektroden nog verre van
gunstig.
Het aardingscircu1t van de transformatoren 1 en 3 loopt via een
aardrailverbinding achter de transformatorboxen. Deze rail is op
het aardcircuit van de twee 10 kU-1nstallaties aangesloten. de
aarding van transformator 2 1s via het 10 kU-aardcircuit ook op
deze aardrail aangesloten. Een deel van de stoorstromen van de
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andere transformatoren zal zich een weg zoeken via deze
naar de extra aardelektroden in transformatorbox 2.
Juist boven deze aardrail, een verdieping hoger,
kabelgoot met daarin aIle secundaire bekabeling van
formatoren.

aardrail

loopt de
de trans-

Niet alleen het legale aardnet, maar ook de met de trans
formatoren verbonden installaties zorgen voor een stoorstroom
afvoer. Het zijn over het algemeen installaties, waarvan een deel
van de constructie door de Barde loopt.

In station Den Bosch NOORD zorgen naast het aardnet ook de
brandbluswaterleiding, de branddedectieleiding en in zeer geringe
mate ook de kabel aan 10 kU-zijde van de transformator naar de
aardingssmoorspoel voor een stoorstroomgeleiding naar aarde.
De brandblus- en branddetectieinstallatie bestaat uit een
leidingstelsel dat vanuit een centraal punt in het bedienings
gebouw door de grond naar elke transformatorbox Qaat.

Uit ervaringen, eerder opgedaan door de PNEM en ook door metingen
in dit onderzoek, blijkt dat de brandbluswaterleiding een zeer
belangriJk deel van de stoorstroom voor zijn rekening neemt.
In bepaalde situaties loopt meer dan de helft van de stroom over
deze leidingen. Dit is een Leden om de brandblusinstallatie nader
te bekijken. Dit gebeurt in hoofdstuk 8.2.3.
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8.2 Experimenten met de aardnetstructuur.

De stroomverdeling rond de transformator is gemeten met de extra
aardelektroden zowel los als vast.
Als de extra aardelektroden losgenomen zijn. bestaat er wat de
aardnetconfiguratie betreft. een gelijkenis met andere stations.

De stroomverdeling is zowel gemeten bij in- en uitschakelen van
de vermogensschakelaar als ook bij het exciteren met de pulsbron.
Ook is de stroomverdeling gemeten in situaties waarbij de goot
wel en niet was aangesloten.

is
op
de
de

deze
be-

Een deel van de stoorstroom liep over de signaalkabels van de
PNEM. Deze stroom is gemeten door alle kabels uit de betonnen
kabelgoot te lichten en deze door een Rogowski spoel te leiden.
In deze kabelboom was slechts !!n afgeschermde kabel aanwezigj
voor het Buchholt-contact. De mantel van deze kabel was aan een
kant op de transformator geaard. de andere zijde was geaard in de
"tussenkast".
Dit is een kast die in de transformatorbox tegen de muur
bevestigd. In deze kast zijn alle kabels van de transformator
een klemmenstrook afgemonteerd. vanaf deze klemmen gaan
signalen over andere (niet afgeschermde) kabels naar
bedieningsruimte. Ook het Buchholt-signaal gaat vanuit
tussenkast in een gewone meeraderige UMvK kabel naar de
dieningsruimte.
WaarschiJnlijk zal de gemeten stroom in de signaalkabels in de
mantel van deze afgeschermde kabel hebben gelopen.
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8.2.1 De stroomverdeling rpnd de transfprmator.

In f1guur 8.5 z1jn cp een schets van de transformatorbox de
plaatsen aangegeven ~aar de versch1llende stromen z1jn gemeten.

-

-j

f -

1-1- -

r

,. ,..

\ 1\\

\ \ \

r--I W , &0.

"L

Figuur 8.S De plaats van de ver.sch1llende strcommet1ngen
in de transformatorbox.

De brandblus1nstallatie 15 cp deze teken1ng n1et ~eergegeven. De
~aterleiding gaat b1j punt K door de muur naar de blus~atertank

(z1e hoofdstuk 8.2.3). De branddetectiele1ding (n1et getekend)
loopt vanaf de transformator voor een deel door de grond naar de
installatie bij de blus~atertank. Bij punt H gaat de brand
detectiele1ding de grond in.
De stromen bij F en b1j G zijn n1et hetzelfde!
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In de tabel in figuur 8.6 is voor de verschillende situaties de
stroomverdeling. in ampere en in procenten van de totaal af te
voeren stroom. vermeld. De gepresenteerde waarden zijn de
maximale top-top amplituden VBn de verschillende stromen. Een
beeld van de stroomverdeling op een bepaald moment geeft een
vergelijkbaar resultaat.

De stroom "10 kU-ruimte-IN" is de stroom die via het aardnet
het bedieningsgebouw binnengaat om zich daar vervolgens te
verde len over de verschillende Bardnettakken.
Om veiligheidsredenen kon de stroom "10 kU-ruimte-IN" aIleen bij
pulsbronexcitatie worden gemeten.

De stroomverdeling is ook bepaald bij het inschakelen van de
transformator. Er zijn geen duidelijke verschillen waar te nemen
tussen het inschakelen en het exciteren met de pulsbron.
De stroomverdeling rond de transformator is schijnbaar een lokaal
gebeuren. De stroomverdeling wordt bijna niet belnvloed door de
duidelijk geconcentreerde stroominvoer bij de pulsbron of door
de stroominvoer uit de verdeelde parasitaire capaciteiten. Dit
kan verklaard worden door het feit dat bij frequenties rond ~50

kHz de afstand tussen de transformator en het hoogspanningsveld
enkele malen de skindiepte is.

Uit de tabel blijkt dat de bluswaterleiding een belangrijk deel
van de stroom voor zijn rekening neemt. In hoofdstuk 8.2.3 wordt
deze blusinstallatie nader bekeken.
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8.2.2 Stroomverdeling binnen bedieningsgebouw.

De stroomverdeling binnen het bedieningsgebouw is eveneens
gemeten. ook in verband met de "nieuw" gelntroduceerde goot
stroom.

In figuur 8.7 is ep een situatieschets van het aardnet in het
bedieningsgebouw de plaats aangegeven waar de verschillende
stromen zijn gemeten.

De "koude" kant van blusspoel 2 is via een koperen kabel,
van 2~0 mm? verbonden met het aardnet binnen. Deze kabel ligt in t
traject tussen blusspoel en bedieningsgebouw zonder isolatie in
de grond, mogelijk kan hier streom worden afgevoerd.

De kastenbatterijruimte is een ruimte direct onder de bedienings
ruimte. Ueel kabels lopen tussen beide ruimten. Uanuit het
eogpunt van de storingen is het van belang dat hier de
steorstromen zo klein mogelijk zijn.

Door een aantal stroommetingen zou bepaald kunnen worden waar de
gootstroom blijft. Uit deze metingen blijkt echter dat er ergens
in de kastenbatterijruimte nog een zeer goede aardaansluiting
moet zijn die over het hoord is gezien en waarin het grootste
deel van de gootstroom loopt!

Het aardnet binnen het bedieningsgebouw is via een zeer lange
verbinding verbonden met het aarnet in het 150 kU veld. De stroom
"aarde gebouw uit" in deze verbinding, is zeer klein, dit is te
verwachten daar deze verbinding moet "concurreren" met de aard
elektroden S, T, U, U, W en X.

De telecom installatie is voorzien van een eigen aardnet die
volledig is gelsoleerd van het stationsaardnet. Het telecom
aardnet is op een plaats met een aardelektrode geaard.
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In de tabel in figuUL B.B is de stLoomveLdeling, in ampeLe, VOOL
de veLschillende situaties veLmeld. De opgegeven waaLden zijn
maximale tcp-tcp Bmplituden van de veLschillende stLomen •

...........tutt. ....1.· lIu...IKtr_
_tr....... .,......Mer ftI"'Ii fit nqnlGttn

Itrool: 6aat &oat 6aat &oat
.11I0111 attn las IInoulatln las

10 kY-ruiltt-IN ~O.~ A 82.2 A 7~.1 A 73.8 A

A.rdl Vlbau. UIT 1.7 A 1.6 A 3.0 A 2.8 A
( ~ )

Explrillntlll voat ~~.O A 33.2 A
( 6 )

Ilusspa.l 2 binn.n 1.4 A 2.2 A 1.8 A 1.9 A
( 4 )

K.stenb.tt.rij-ruiltl
LINKS - 1.7 A - 1.6 A - 2.3 A - 1.7 A

( 2 )

K••tlllblttlrij-ruiltl
RECHTS 1.4 A l.9A l.OA 1.3 A

( 3 )

IIrlt.ndl Iluitpast
_ilt v.yandln ••rdnltt.t 53.9 A -2.5 A 32.7 A -1.~ A

1n k.ltlftb.ttrrijruiltl

1111 Ylrilldl ItrDlIII lijD in .er. tJII/laIuarw &&.iqadrut•
• d,..,. ,... U.. till...........
-.t.,a-- 1.1

ri.·....e Iat.l -.t _ etl'"ac• .,.r_l1ng .1,..n ..t ..
dieningsgebouw.
De som van de ondeLste vieL stLomen moet gelijk
ziJn Ban de stLoom dooL de expeLimentele goot!



8.2.3 Brandblusinstallatie.

De brandblusinstallatie is in figuur 8.9 geschetst.
Een grote tank van ~.8 m3 is gevuld met water. Is er brand
gedetecteerd dan wordt een ventiel in de blusleiding naar de
desbetreffende transformator geopend en wordt onder hoge kool
zuurdruk. 250 bar. de inhoud van de tank gebruikt om een
watergordijn rond de transformator Ban te leggen.

i
- ---J>,

I
I

~~--.:;.J-I'QrL ~_v /
i

<:J.----

"tU1N<':''I'C''H~R I

F'iguur 8.9 De brandblusinstallatie.
De bluswaterpijp naar
gaat direct door de muur
latie.

transformator 2
naar de instal-

De blusleidingen bestaan uit stalen pijpen met een buitendiameter
van circa 12 em. AIle pijpen zijn galvanisch met de tank
verbonden. Vanaf de tank lopen de blusleidingen naar de trans
formatoren 1 en 3 en naar de Petersen-blusspoel 1 door de grond.
Hierdoor ligt er. parallel aan het 150 kV-rails~steem. ongeveer
50 m blusleiding onder de transformatoren in de grond.

Deze constructie blijkt voor hoogfrequente stromen een prima
aardelektrode.
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8.2.j Experiment met latoenkoperen aardnet-verbindinc.

Een experiment is uitgevoerd met een latoenkoperen plaat
verbinding die rechtstreeks vanaf de transformator over de grond
naar het 150 kU-hoogspanningsveld is gelegd. De latoenkoperen
plaat is aangesloten op de plaats waar de pulsbron op het aardnet
is aangesloten. Deze plaatverbinding staat dus in feite parallel
aan het totale aardcircuit van de transformator.

Bij stroommetingen, met en zonder de extra aardelektroden, is de
stroom in deze plaatverb1nding steeds 260 Ampere top-top, dit is
steeds ongeveer de helft van de totale stroom door het aard
circuit.

Door deze latoenkoperen verbinding is een zeer directe weg terug
naar de bron geschapen, toch loopt er maar de helft van de totale
stroom. Kennelijk past de stroomverdeling in het aardnet rond de
transformator zich voor elke situatie zodanig aan dat steeds een
zeer directe weg, vergelijkbaar met de latoenkoperen verbinding,
wordt gevonden.

Ook blijkt uit deze experimenten met de twee duidelijk
lende aarnetconstructies rond de transformator, dat
stoorstroom steeds nagenoeg constant blijft.
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S. Stoorspanningen bi1 yerscbillende aardnetconfiguraties.

Indien stoorstromen parallel aan bekabelingstraJecten lopen is de
kans op stoorspanningen door fluxinkoppeling groot. BiJ de aanleg
of berstructurering van aardnetten kan bier op twee manieren
rekening mee worden gebouden:

1) Zorg ervoor dat de stoorstromen kunnen lopen met een kleine
dicbtbeid. Immers er ontstaan dan geen grote geconcentreerde
magnetische velden.
Door de takken van het aardnet uit te voeren met brede
of met zeer veel geleiders worden de hoogfrequente
stromen "uitgesmeerd".

2) Zorg ervoor dat takken van het aardnet waar
stoorstromen in verwacbt loodrecbt op of in het
van de bekabelingstructuur komen te liggen.

men grote
verlengde

KiJken we naar de aardnetstructuur dan zien we dat de "normale"
transformatoraarding over een lengte van ca. viJf meter parallel
aan de kabelgoten loopt. Er loopt hier een stoorstroom in de
ricbting van het bedieningsgebouw!
Door bet aanbrengen van de extra aardelektroden wordt deze stroom
gebalveerd, van 111 Ampere top-top naar 51 Ampere top-top Cgoot
is aangesloten), er zal daardoor zeker een reductie van de
stoorspanning optreden.

In de tabel in figuur S.l worden de resultaten getoond van de
stoorspanningsmetingen biJ de twee verscbillende aardings
situaties. De metingen ziJn verricbt met de pulsbronexcitatie.

Door bet aanbrengen van de extra aardelektroden wordt de stoor
spanning tot de helft gereduceerd!
Het bliJkt dat door het aanbrengen van de extra aardelektroden de
stroom in de "normale" aardingstak ook gebalveerd wordt, dit
betekent misscbien dat deze aardingstak de meest dominante
"stoorbron" is.

De stoorstroom die biJ het schakelen met de andere trans
formatoren ontstaat, loopt over de "normale" aardingstak biJ deze
transformatoren. Een deel van deze stroom zal zicb daarna weI een
weg zoeken naar de extra aardelektroden in de box van trans
formator 2. Echter als de "normale" aardingstak de meest
dominante "stoorbron" is zal biJ deze transformatoren geen
stoorspanningsreductie kunnen optreden.
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Alrdings- 'oct Stoorlplnningen bij:
Ii tutti e litutti e

IN-schakelen PULS-bronexcitatie

6eaard ni et gu!ten 200 V
"Nerlnl"

guard
les 5152 V 4864 V

6eurd 119 V 104 V
Extra

guar d
les 2576 V 2496 V

AIle spanning!n zijn geleten Ian een Ider, van de testkabel, die op de
trlnsferlater was geaard.

De gebruikte geet is de plaatstalen-geet.

All. Iplnninger. zijn uitg.drukt in Velt-top/top waard.n.

Figuu~ 9.1 Tabel met de stoorspanningen
b1J ve~schillende aa~dingssituat1es.
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10. Conclusie stroomverdelings- en stoorspanningsmetingen.

De grootte van de totale stoorstroom wordt niet sterk beinvloed
door de aardnetstructuren. Omdat de hoogspanningsgeleiders meer
geconcentreerde flux om zich heen hebben dan de veel meer
verdeelde 8ardgele1ders wordt de grootte van de stroom vooral
bepaald door de hoogspann1ngsgeleiders. De bron samen met het
hoogspann1ngsgele1ders is dan op te vatten als een stroombron.

De bluswaterle1ding moet zeker niet gelsoleerd van de trans
formatoren worden opgesteld, een groot gedeelte van de stroom
moet dan worden afgevoerd door de 10 kU aardelektroden.
Het is zelfs aan te raden om voor een (hoogfrequent) zeer goed
elektrisch kontakt tussen blusleiding en transformator te zorgen.

De stroommeting "aarde gebouw uit" laat z1en dat er in de
aardaansluiting tussen het bedieningsgebouw en het 150 kU
hoogspanningsveld slechts heel weinig hoogfrequente stoorstroom
loopt, minder dan O.~ % •

Doordat het stations-aardnet en het telecom-aarnet gelsoleerd van
elkaar ziJn uitgevoerd en een punt gemeenschappeliJk
hebben (de aarde) ontstaat er een gevaarlijke grote lus waarin
een e.m.k geinduceerd kan worden. De telecom-1nstallat1e en de
stations-installatie zijn met elkaar verbonden via de apparatuur
bedrading en hierdoor kan de geinduceerde e.m.k. zorgen voor
stoorspanningen in beide installaties. Een directe koppeling
tussen beide aardnetten in het bedieningsgebouw kan dit voorkomen
en is daardoor gewenst.

De vermogenstransformator vormt een logische scheiding tussen de
150 kU en 10 kU installaties. 20rg dat hier dan ook een logische
ontkoppeling in de aardnetstructuur aanwezig is. Een zeer goede
aarding geslagen in de r1chting van het 150 kU hoogsspanningsveld
of een aardnet dat direct in de richting van het 150 kU
hoogspanningsveld loopt kan een log1sche stromenloop mogelijk
maken.

Een vorm van een scheiding is gemaakt door het BBnbrengen van de
extra Bardelektroden, maar deze zijn echter minder goed dan de
aBrdelektroden Ban de 10 kU kabelzijden. De stoorstroom in de
richting van het bedieningsgebouw en daarmee de stoorspanningen
worden slechts gehalveerd.
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11. Meettechniek.

In dit hoofdstuk wo~dt de appa~atuu~ besch~even waa~mee de
ve~schillende spanningen en st~omen zijn gemeten.

11.1 Stroommetingen. meetocneme~s en integ~ato~en.

Uoo~ de st~oommeting is gekozen voo~ aen passief diffe~enti~~end

actief integ~e~end meets~steem. Als st~oomsenso~ is de Rogowski
spoel gekozen, bij dit t~pe senso~ moet de te meten st~oom doo~

de spoel wo~den omsloten. De Rogowski spoelen geven een spanning
af, die even~edig is met de di/dt van de te meten st~oom.

De signaalspanning wo~dt ove~ (v8ak lange) meetkabels doo~gegeven

aan actieve integ~ato~en, die voo~ de ~egist~atie het signaal
integ~e~en.

Met het t~anspo~te~en van gediffe~entiee~de signalen wo~dt de
signaal/stoo~-ve~houdingaanzienIijk ve~bete~d. (Lit. 16J

11,1.1 De Rogowski scoelen.

In figuu~ 11.1 wo~den enkele Rogowski spoelen afgebeeld.

Figuu~ 11.1 Rogowski spoelen, dicht en geopend.
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De Rogowski spoel bestaat uit een flexibele tOLUS die met lint
kabel is bewikkeld. De spoel kan bij de flens wOLden opengebogen,
waaLdooL het 1nstalleLen van de spoel zeeL eenvoudig wOLdt.

VOOL het meten van de fasestLomen aan 150 kV-zijde van de
tLansfoLmatoL zijn dLie speciale gLote spoelen gemaakt. DooL deze
spoelBn op de ondeLste schotel van de dooLvoeLisolatoL, de
-Bushing", te 1nstalleLen is het mogelijk de fasestLomen in
bedL1jfsituaties te meten. De foto in figuUL 11.2 geeft hieLvan
een 1mpLessie.

FiguUL 11.2 De Rogowski spoelen om de dooLvoeLisolatoLen.

Naast deze dLie gLote spoelen zijn eL ook nog twee kleineLe
spoelen gebLuikt.

en
de

veLlaagd,
omtLek van
spoel.

In pLincipe komt de constLuct1e van be1de t~pe spoelen oveLeen.
De w1kkelingen z1jn gemaakt met dL1e 16-adeL1ge l1ntkabels. De
dLie wikkelingen zijn dusdanig BangebLacht dat de ~B adeLS
gelijkmatig oveL het oppeLvlak van 'de tOLUS veLdeeld z1jn. De
dL1e wikkel1ngen z1jn paLallel geschakeld.
DooL deze wikkelwijze wOLdt de zelf1nduct1e
bovendien wOLden de windingen gelijkmat1g oveL de
tOLUS veLdeeld, zoals moet VOOL een goede Rogowski

DooL de w1kkel1ngsspoed VOOL beide spoelt~pen gel1Jk te houden is
de gevoel1ghe1d VOOL beide typen ongeveeL gelijk. De spoed is 5
windingen peL centimeteL binnenomtLek.
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De afmetingen en het aantal windingen zijn veor beide spoeltypen:

Grote type. FW1. FW2. FW3

Kleine type. 10.11

binnen diameter 30 em.
winding aantal 18
binnen diameter 16 em.
winding aantal 10

sehakelen van versehillende bekende eapaeiteiten en
de resonantiefrequentie te bepalen. is de zelf
de eigen resonantiefrequentie van de spoel te

Deor parallel
door steeds
induetie en
berekenen.
De gemeten zelfinduetie van de versehillende spoelen bedraagt:

Grote type. FW1. FW2. FW3
Kleine type. 10.11

0.9 ~H

O.'i ~H

BiJ het toepassen van een Rogowski spoel als epnemer moet er op
worden toegezien dat de spoel niet zelf-integrerend werkt.
Sehematiseh kan de situatie als in figuur 11.3 worden weer
gegeven. Daarbij wordt de SO n weerstand gevormd door de eoaxiale
meetkabel die karakteristiek met SO n is afgesloten. Uoor de
spanning Uu geldt dan Uu - U1-R/(R+J W L).

Figuur 11.~ De Rogowski spoel afgesloten
met de kabelimpedantie.

Hieruit kan eenvoudig worden afgeleid dat de epnemer nog
differenti~rend werkt als j c.w L < R.
Deze grensfrequenties zijn: f - R/(2wL)

Grote type. FW1, FW2, FW3
Kleine type, 10,11

9 MHz
20 MHz

De eerste resonantiefrequentie van de spoelen ten gevolge van de
zelfinduetie en de parasitaire eapaeiteit is gemeten en ligt in
de orde van 18 MHz voor het grote- en 30 MHz voor het kleine
type.
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Uan ella gebruikte spoelen is de gevoeligheid (- mutuele inductie
ten opzichte van de omsloten geleider) bepaald. Hiertoe is met
elke Rogowski spoel een stroom, met een frequentie van 20 kHz,
gemeten, waarbij deze stroom ook gemeten is via een spannings
meting over een inductie-arme weerstBnd van 1 n.

De wederzijdse inductie M van de Rogowski spoelen is:

kleine spoel: nr. 10 2.72 • 10-e H

nr. 11 2.75 • 10-e H

grote spoel: FLLJ1 3.0Lf • 10-1' H

FLLJ2 3.30 • 10-1' H

FLLJ3 3.29 • 10-e H

Ten gevolge van het afwijkende windingspatroon dicht bij de flens
is de gevoeligheid bij de flens anders. Hiermee is bij het
installeren van de spoelen rekening gehoudenj de stroomgeleiders
zijn zoveel mogelijk in het centrum van de spoel geplaatst.

11.1.2 De intecratoren.

Door de signalen van de Rogowski spoelen te integreren wordt een
spanning verkregen die evenredig is met de stroom. Als passieve
integrator kan gekozen worden voor een schakeling zoals in
figuur 11 ....

llte,utie - ...,.tud

INGANG

.tiD

- UITGANG

3nF

la~.1 ahllil...ralaU '.I••rlti.-c..d....t.r
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De relatie tussen de te meten stroom en de uitgangsspanning van
de integrator is een constante: Uu&~- I.(M/RC).
Door het product RC kan de gevoeligheid worden ingesteld.
Uoor metingen van kleine stromen, < 300 Ampere, met de hiervoor
genoemde Rogowski spoelen, is een kleine RC-tijd een vereiste.
Dit heeft sIs nsdeel dat slechts signalen met frequenties groter
dan ongeveer 10/(2wRC) correct kunnen worden gemeten.
Bij de gekozen waarden, R-10~0 n en C-3 nF, die een geschikte
gevoeligheid opleveren, kunnen aIleen stromen met frequenties
groter dan 500 kHz correct worden gemeten. Dit is niet scceptabel
als men weet dat de frequentie van de te meten stromen circa ~OO

kHz is.

Dit is op te lossen door achter de psssieve integrator een
actieve schakeling op te nemen die de "langzame" signalen
integreert en deze optelt bij de "sneIle" signalen die door de
passieve integrator goed zijn gelntegreerd.

Dit meetsysteem met een passieve en actieve integrator is in de
vakgroep Hocgspanningstechniek cp de Technische Universiteit
Eindhoven ontwikkeld.

De passieve integrator, volgens het schema in figuur 11.~, is in
een messing cilinder geheel coaxiaal-symmetrisch opgebcuwd. Deze
opbouw verbetert het hoogfrequente gedrag aanzienlijk.
Aan de ingang vormen drie in stervorm geplaatste weerstanden van
150 n de karakteristieke afsluiting van 50 n voor de kabel.
Twee integratie-weerstanden van 820 n en 220 n zijn in serie
geschakeld om de parasitaire capaciteit te verminderen.
Drie in stervorm geplaatste capaciteiten van elk 1 nF vormen
samen de integratie-condensator.
Uocr de condensatoren is gekozen vocr een keramisch type.
Als weerstanden zijn composiet-weerstanden toegepast, die elk in
krimpkous zijn verpakt. Dit laatste is gedaan om de
hocgspanningspuls-bestendigheid te vergroten.
Een triggersignaal vocr de oscilloscopen wordt verkregen door het
ingangssignaal over de SO n van de passieve integrator via een
weerstand en enkele zeer snelle anti-parallel geschakelde dioden
uit te voeren.
De actieve schakeling bestaat uit sen frequentie-sfhankelijk
netwerk Lend sen operationele versterker. Deze schakeling
voorziet onder meer in het integreren van de "langzame" signalen.
Het gedrag van deze schakeling ~s afgestemd op dat van de
passieve integrator.
Het "langzame" gelntegreerde signaal wordt bij het "snellen
gelntegreerde Cingangs)signaal opgeteld door middel van twee
buffers en sen weerstandsnetwerkje.



Uoor de operationele versterker is gekozen voor het type AD OP27,
met een hoge slew-rate: 2.8 U/~s en een hoog gain bandwidth
product: 8 MHz.
Als buffers fungeren twee IC's MP0033, deze hebben een power
bandwidth van 100 MHz, rise en fall times van 2.9 ns en een
uitgang die kan worden afgesloten met 50 n, mits er voor
voldoende koeling wordt gezorgd.

Dat de buffers met 50 n kunnen worden afgeslcten heeft cok als
voordeel dat de coaxiaalkabel tussen de actieve schakeling en de
oscillcscoop karakteristiek kan worden Bfgeslcten.

Figuur 11.5 geeft het schema van deze Bctieve schakeling
getcond.

Er zijn vier complete integratie systemen gemaakt en getest.
De passieve integrator en de afgestemde Bctieve schakeling vormen
samen een geheel.
De frequentie waarbij de versterking van de totale schakeling ~en

is bepaalt de integratieconstante.
Elk systeem is getest door van ieder een Bode diagram cp te
nemen. De integratieconstanten zijn ook uit deze diagrammen
Bfgelezen.

De integratie-constanten van de verschillende systemen:

Unit 11 nr. 020

Unit 12 nr. 010

Unit 13 nr. 030

Unit 1~ nr. O~O

l/RC - 83.57-103 S-1

l/RC - 81.05-103 S-1

l/RC - 88.59-103 S-1
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11.1.3 De Pearson scoelen.

Het s~steem met de Rogowski spoelen en integratoren is te
ongevoelig om kleine stromen ( < 2 Ampere) te meten. Uoor dit
doel zijn de Pearson spoelen beter geschikt.
Dit t~pe spoel levert een spanning die meteen een maat is voor de
stroom. De bij de experimenten gebruikte Pearson-spoel is het
t~pe ~100.

De gevoeligheid is:

1 Ampere/Uolt als de spoel hoogohmig is Bfgesloten en

2 Ampere/Uolt als de spoel met SO n is afgesloten.

Bij het gebruik van de Pearson spoel is deze via een coaxiale
kabel aangesloten op een buffer in de meetkast. De kabel was aan
de ingang van de buffer karakteristiek met SO n afgesloten.
De buffer heeft een versterkingsfactor van 0.5. de gevoeligheid
van de Pearson-spoel is op deze wijze: ~ Ampere/Uolt.

Dit t~pe Pearson spoel kan piek stromen tot 500 Ampere en
stijgtijden tot 10 ns meten. Stromen met frequenties van 1~0 Hz
tot 35 MHz zijn te meten.

11.2 Spannincsmetingen.

Uoor de spanningsmetingen zijn normale oscilloscoop-probes. met
verschillende gevoeligheden; 1/10. 1/100. 1/1000. gebruikt.

De probes zijn via buffers aangesloten op de oscilloscopen. De
buffers zijn bevestigd op de achterwand van de meetkast zodat
stoorstromen over de mantels van de probekBbels worden afgeleid
en niet over het huis van de oscilloscoop lopeno

Er zijn drie identieke buffers gemaakt. met zodanig gekozen
ingangsweerstand en -capaciteit dat aIle gebruikte osciloscoop
probes op deze buffers kunnen worden afgeregeld. De ingangen van
aIle drie de buffers zijn met behulp van kleine capaciteiten
zoveel mogelijk Ban elkaar gelijk gemaakt.
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In figuu~ 11.6 wo~dt het schema van deze buffe~-schakeling

Qegeven.

t 15 volt

- AA'aa -

- 15 ,olt

Figuu~ 11.6 De buff.~-.chakel1ng.

Uoo~ de buffe~ is het IC MP0033 geb~uikt. met een Powe~ Bandwidth
van 100 MHz. een slew ~ate van 1500 U/ps en een ingangsimpedantie
100 Gn.

Als de uitgang van de buffe~ ka~akte~istiek. met SO n. wo~dt a:
gesloten heeft de buffe~schakeling een ve~ste~kingsfacto~ van
0.5.

11.3 Meetkabels en de meetkast.

Uoo~ aIle ve~bindingen n8a~ de ve~schillende meetlocaties ziJn
coaxiale kabels van het t~pe RG-223 geb~uikt. Dit type kabel
heeft een dubbele geweven mantel. De kabels we~den met behulp van
BNC-connecto~en gekoppeld.
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De registratieapparatuur en de elektronica ten behoeve van de
buffers en integratoren staan opgesteld in een 19-inch kast van
de importeur "ELDON". Deze kast is vervaardigd van 1.S mm
elektrolytisch gegalvaniseerd plaatstaal. De deur is uitgerust
met metalen strippen voor een continu elektrisch contact tussen
deur en kast. De schanieren en deursluiting vallen buiten deze
elektrische afdichting.
De kabelinvoer bevindt zich aan de achterkant van de kast. De
BNC-connectoren waarop de kabels van de Rogowski spoelen worden
aangesloten, zijn tevens de ingangen van de passieve integrator
potten. Deze potten zitten tegen de achterwand aan de binnenkant
van de kast bevestigd. De elektrische verbinding tussen de
contactvlakken van de integratorpotten en de kastachterwand is
verbeterd met een zilverpasta.
Een drietal BNC-doorvoerconnectoren zijn aangebracht ten behoeve
van de buffers. Er is ook hier weer gezorgd voor een goed
elektrisch contact tussen de buitenmantel van de connectoren en
de achterwand van de kast. De buffers zijn binnen in de kast
aangesloten op deze connectoren.
Direct aan de uitgangen van de passieve integratorpotten zijn de
actieve integratoren bevestigd.
De gelntegreerde signalen (~x) en de uitgangen van de buffers
(3x) worden over zeven RG-58/U kabeltjes van gelijke lengte
getransporteerd naar de front-ingangen van de oscilloscopen.
Steeds zijn al deze kabeltjes karakteristiek met 50 n afgesloten.

Als registratie apparatuur ziJn drie oscilloscopen van het merk
NICOLET gebruikt. Dit zijn digitale oscilloscopen die meetwaarden
"samplen" en opslaan in een intern geheugen (16 kByte).
In twee mainframes is gebruik gemaakt van twee "snelle" plug-in
units. Deze "snelle" plug-in units kunnen 200 mega samples van
acht bit per seconde uitvoeren.
ladera oscilloscoop heeft een eigen floppy-disk unit voor opslag
van de meetwaarden.

De voedingen voor
aangesloten op een
achterzijde van de
filter is elektrisch

de elektronica en de oscilloscopen zijn
netfilter. Het filter is buiten op de

kast gemonteerd. De metalen kast van het
goed met de meetkast verbonden.

Het meetsysteem met deze meetkast is in de vakgroep Hoogspan
ningstechniek op de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkeld
en wordt veelvuldig gebruikt voor'metingen in sterk storende
omgeving.CLit. l1J .

In Bijlage II is van aIle gebruikte meetsensoren de gevoeligheden
gegeven.
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12. Slctconclusie.

In het aardnet zullen altijd transi~nte stoorstromen lopen bij
het in- en uitschakelen van de transformatoren. Als er
aanvankelijk geen speciale maatregelen ter reductie van de
stoorspanningen getroffen zijn dan kunnen de magnetische velden
van deze stromen inkoppelen in de oppervlakken tussen de
secunda ire bedrading en het aardnet waardoor forse common-mode
stoorspanningen in het secundaire circuit worden gejnduceerd.
Spanningen in de orde van grootte van 5000 Volt top/top zijn dan
heel "normaal".
Figuur ~.3 in hoofdstuk ~ geeft een beeld van de diverse
spanningen die optreden als er geen maatregelen ter reductie van
deze storingen zijn genomen.

Door de secundaire bedrading in metalen goten. die aan beide
zijden geaard zijn. te leggen wordt de inkoppeling van de
stoorfluxen sterk verminderd.

De kwaliteit van de verschillende goot-configuraties om stoor
spanningen te reduceren wordt aan de hand van gemeten transfer
impedanties bij ~~O kHz aan die van de plaatstructuur
gerelateerd. Hoe hoger de beoordeling hoe beter de reductie van
stoorspanningen.

plaat
afgeschermde "PNEM-JOBARCO"kabel
plaatstalen goot
goot met daarin de afgeschermde

"PNEM-JOBARCO"kabel
PijP. theoretisch

1
1.25
~.l

~3.~

6.5 x 10~

goot-configuraties wordt de
stijgende frequentie steeds

In tegenstelling tot de ander
kwaliteitsfactor van de pijp bij
beter.
Figuur 6.10 in hoofdstuk 6 laat de
impedanties zien.

diverse gemeten transfer-

Wordt de secundaire bedrading die loopt vanaf de transformator
naar de bedieningsruimte in een goot gelnstalleerd dan wordt de
aanvankelijke stoorspanning van 5000 Volt top/top drastisch
gereduceerd tot circa 200 Volt top/top bij de plaat of de
plaatstalen goot en tot circa 86 volt toP/top bij gebruik van de
pijp wordt deze gereduceerd.

De transferimpedantie van de pijp is zeer klein. wat betekent dat
de stoorspanning die ontstaat in installaties met de piJp geheel
is toe te schrijven aan het kabeltraject op de transformator.
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Uoor een consequente opzet moet daarom ook het kabeltraject op de
transformator in een goot-structuur gelnstalleerd worden, om een
nog grotere reductie te verkriJgen. De drastische stoorspannings
verlaging van circa 5000 Uolt top/top naar 3 mU top/top die
ontstaat bij gebruik van de afgeschermde "PNEM"-kabel in de
plaatstalen goot bevestigt dit.

Figuur 7.1 in hoofdstuk 7 laat de diverse stoorspanningen
die ontstaan bij het toepassen van de verschillende
structuren.

zien
goot-

bij

De wederzijdse inductie tussen de secunda ire circuits en het
aardnet waar de stoorstromen lopen wordt verkleind wanneer de
stoorstromen via korte wegen naar de "bronnen" kunnen terug
vloeien.
Uermeden moet worden dat de stroom een "storende" omweg zoekt
door het bedieningsgebouw. Bij iedere transformator dienen er
daarom aardelektroden in de richting van de 150 kU lijnen
geslagen te zijn.
Door de mindere kwaliteit van de extra aardelektroden
transformator 2 is dit slechts ten dele gerealiseerd.

De leidingen van de brandblusinstallatie van de transformatoren
fungeren als aardelektrode omdat ze over een grote lengte door de
grond lopeno Een groot deel, ruim dertig procent, van de totale
stoorstroom loopt via deze weg. De leidingen moeten daarom goed
contact maken met de transformatoren.

De metingen hebben onder gelijke kondities kunnen plaatsvinden
doordat een pulsbron is gebruikt die op een veilige manier vele
malen een goed reproduceerbare stoorstroom heeft geleverd.
Deze stroom is representatief voor de stoorstroom die ontstaat
bij het inschakelen van de transformator.
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De ooten buittn, links U5 de transfor'ltor.
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De pijp en de goat in de Olng nllr de bedieningsruilte
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DI "NOR~ALE AARDE" Yin de trlnsforlltor. Eln Ixtrl Ilrdellktrode.

10 kY kibei nllr ASS.8lullltlrlliding.
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10 kY trlnsforlltorllnsluiting.
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"rd••1usspoel 2 Iinsluiting binnen.
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B1JLAGE I:

BIJLAGE I

Schema 150 kU-gedeelte van schakelstation

Den-Bosch-NDDRD.
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BIJLAGE II

BIJLAGE II:

Gevoeligheden van de gebruikte meetsensoren.
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BIJLAGE II

- 6evoeligheden van de buffers is 0.5 (Uuit/Uin - 0.5)

Gevoeligheden van de PEARSON ~100 is 0.5 Uolt/Amper zonder
buffer! Met Buffer is dat 0.25.

- Integratoren, aktier en passier element gekoppeld:

11

12

13

Ilf

(nr. 020)

(nr. 010)

(nr. 030)

(nr. OlfO)

1/RC - 83.57 • 10~ S-1

1/RC - 81.05 • 10~ S-1

l/RC - 88.59 • 10~ S-1

1/RC - 76.03 • 10~ S-1

(13.3 kHz)

(12.9 kHz)

(1~.1 kHz)

(12.1 kHz)

- Wederzijdse induc::tie van de Rogowski spoelen:

10 2.72 • 10-15 H

11 2.75 • 10-15 H

F'W3 (zwart) 3.0lf • lo-e H

F'W2 (blauw) 3.30 • 10-15 H

F'Wl (rood) 3.29 • 10-15 H

De gevoeligheden uitgedrukt in Ampere per Uolt van de
versc::hillende c::ombinaties van integratoren en Rogowski spoelen.

-------------Integratoren-----------

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

FW3 (zwart) I 39~

FW2 (blauw) I 363

S
P
o
E
L
E
N
I

10

11

FW1 (rood)

11

~~o

~35

36~

12

~5~

~~9

~06

37~

375

13

~15

~10

371

3~2

3~3

1~

~8~

~78

~33

399

~OO

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