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SAMENVATTING

Sinds eind 1984 heeft de N.V. Usse1centra1e a1s eerste e1ektriciteits

maatschappij in Nederland een parallelvoering van twee verschillende

hoogspanningsniveau's op een mast in gebruik genomen.

In eerste instantie betreft net de samenloop van een 110 kV blusspoel

geaard net met een 220 kV star geaard net. Binnen afzienbare tijd zal

overgegaan worden op starre aarding van het 110 kV net en zal de 220 kV

verhoogd worden tot 380 kV.

Het afstudeerwerk heeft zich voornamelijk geconcentreerd op de gevolgen

van onderling contact bij een tweetal concrete netconfiguraties. Hiertoe

is een groot gedeelte van het hoogspanningsnet van de N.V. Usselcentrale

gesimuleerd op een wisselstroomnetmodel binnen de vakgroep.

Behandeld wordt o.a. de problematiek t.a.v. de overspanningsafleiders in

het 110 kV net bij b1usspoelaarding. Het aanbrengen van een 'zwakke scha

kelt in de vorm van zinkoxyde-afleiders blijkt een mogelijke oplossing te

vormen. Verder wordt ingegaan op de optredende overspanningen en kort

sluitstromen bij starre aarding van het 110 kV net. De selectiviteit van

de beveiligingen blijkt hierbij een probleem te zijn.
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Study on the effects of contact between two high voltage systems with

different operating voltages supported on the same tower.

SUMMARY

In the Netherlands, the first combination of two high voltage overhead

lines with different operating voltages supported on the same tower, has

taken into service since late 1984 by the Utility Company N.V. Usselcen

trale. Initially the parallel line-circuits are parts of a neutral groun

ded 220 kV system and a 110 kV system grounded by Petersen coils. Within

a couple of years the 110 kV system will be neutral grounded and the 220

kV will be uprated to 380 kV.

This study mainly deals with the effects of an electrical contact between

both systems, due to e.g. galloping, at two future states of the N.V. Us

selcentrale-network. For this purpose a large part of this network has

been simulated on an analogue AC-model present at the Eindhoven University

of Technology.

Problems towards surge arresters are considered in case the 110 kV system

is grounded by Petersen coils. Creating a 'weak spot' by means of instal

ling zinc oxide surge arresters on both sides of the parallel section

could be a possible solution.

When the 110 kV system is neutral grounded, overvoltages and short-circuit

currents due to an intercontact are examined. The findings are that the

selectivity of the protection will be the major problem.
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1 INLEIDING

5

Het ziet er naar uit dat in de nabije toekomst de parallelvoering van

verschillende spanningsniveau's op een enkele hoogspanningsverbinding

meer en meer toegepast gaat worden.

De belangrijkste reden hiervoor is het steeds schaarser worden van ge

schikte trace's voor hoogspanningslijnen t.g.v. de toenemende verste

delijking en problemen met doorkruising van landschappelijke gebieden.

Het optimaal benutten van bestaande en toekomstige trace's wordt lang

zamerhand noodzakelijk.

Naast het geringere aantal benodigde trace's kan parallelvoering ook

economisch gezien aantrekkelijk zijn.

Deze voordelen hebben ertoe geleid dat in West-Duitsland sedert een

tiental jaren parallelvoering van verschillende hoogspanningsniveau's

gemeengoed is geworden. Acht circuits op een enkele hoogspanningsmast

is hierbij geen uitzondering.

In Nederland echter was parallelvoering tot voor kort niet aan de orde.

Wellicht was de noodzaak niet zo groot en daarbij komt dat de Neder

landse elektriciteitswereld de nadelen van parallelvoering zwaarder

vond wegen dan bovengenoemde voordelen. De nadelen uiten zich o.a. door

een grotere niet-beschikbaarheid van de lijnen t.g.v. normaal onderhoud,

een grotere kwetsbaarheid bij calamiteiten en de problemen die ontstaan

t.g.v. capacitieve of inductieve koppeling en onderling contact.

In de opstelling van de Nederlandse elektriciteitswereld t.o.v. paral

lelvoering is sinds enige tijd verandering gekomen.

De N.V. IJsselcentrale gaat namelijk als eerste elektriciteitsmaatschap

pij in Nederland een parallelvoering van twee verschillende hoogspan

ningsniveau's toepassen. In eerste instantie betreft het de samenloop

van een 110 kV blusspoelgeaard net met een 220 kV star geaard net, een

traject van ~ 16 km tussen Hengelo en Enschede. Binnen afzienbare tijd

zal overgegaan worden op starre aarding van het 110 kV net en zal de

220 kV verhoogd worden tot 380 kV. In het begin van de negentiger jaren

zal uiteindelijk een samenlooptraject ontstaan van een 110 kV net en

een 380 kV net, beiden star geaard, met een lengte van + 28 km.

De N.V. lJsselcentrale wil de parallelvoering echter niet zonder meer

toepassen, maar wil ook dat de technische problemen t.g.v. koppeling

en onderling contact nader uitgewerkt worden.
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De problemen t.g.v. capacitieve en inductieve koppeling uiten zich

d.m.v. sterpuntsverschuivingen en vereffeningsstromen in het 110 kV

net, waardoor 110 kV beveiligingen ten onrechte zouden kunnen aanspre

ken. Theoretische beschouwingen [1,2,3] hebben aangetoond dat d.m.v.

enige graden verstemming in blusspoelgeaarde netten, een juiste fase

configuratie en transponeren van het net met de hoogste spanning en een

eventuele netsplitsing de gevolgen van de koppeling tussen beide netten

gering zijn en dat men in de praktijk geen problemen hoeft te verwachten.

Anders is het gesteld met de gevolgen van onderling contact. In de li

teratuur wordt nauwelijks aandacht aan dit probleem besteed. Toch is

onderling contact niet ondenkbeeldig. Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

geleiderbreuk, isolatorkettingbreuk, overwaaien lichtboog bij sluiting

in eigen net, lijndansen.

Bij het toepassen van bundelgeleiders en dubbele isolatorkettingen zijn

de twee eerste oorzaken te verwaarlozen. De mogelijkheid van overwaaien

van een lichtboog in het 110 kV net naar het bovenliggende 220/380 kV net

is recentelijk aan het licht gekomen. In hoeverre deze mogelijkheid op

een zeldzaamheid berust is momenteel nog niet bekend. Lijndansen daar

entegen moet gezien worden als de belangrijkste oorzaak van een onder

ling contact.

Uit storingsrapporten van enkele West-Duitse elektriciteitsmaatschap

pijen zijn enkele gevallen bekend van onderling contact met als moge

lijke oorzaak lijndansen. Tengevolge van de optredende hoge overspan

ningen in het blusspoelgeaarde 110 kV net zijn daarbij enkele tiental

len 110 kV overspanningsafleiders zwaar beschadigd. Ondanks het poten

tiele gevaar voor o.a. de overspanningsafleiders van het net met de

laagste spanning, zijn er in West-Duitsland geen speciale maatregelen

genomen bij het toepassen van parallelvoering.

Voor de IJsselcentrale zijn de gevolgen van onderling contact echter

wel van belang. Met name de optredende overspanningen en kortsluit

stromen en de gevolgen hiervan voor overspanningsafleiders en beveili

gingen wil de Usselcentrale onderzocht zien.

Aangezien de bestaande programmatuur niet voorziet in de berekening

van optredende spanningen en stromen bij contact tussen netten met

verschillende spanningsniveau's, die tevens op verschillende plaatsen

gekoppeld zijn, heeft de IJsselcentrale de vakgroep EG-2 van de Tech

nische Hogeschool Eindhoven in de arm genomen om het een en ander voor

hun uit te zoeken.
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De vakgroep EG-2 heeft namelijk al enkele jaren onderzoek verricht aan

de problematiek rondom onderling contact bij parallelvoering van twee

verschillende spanningsniveau's [4,5].

Het onderzoek voor de IJsselcentrale is verricht in de vorm van een af

studeeropdracht waarvan dit verslag het eindresultaat is. T.b.v. het

onderzoek is een groot gedeelte van het IJsselcentrale-net gesimuleerd

op een wisselstroomnetmodel binnen de vakgroep.

Bij de bouw van de parallelvoering zijn vijf bouwfasen te onderscheiden.

In hoofdstuk 2 wordt hier nader op ingegaan. Fase 1 betreft de samenloop

van een 110 kV blusspoelgeaard net met een 220 kV star geaard net. Aan

deze fase zijn enkel enige inleidende experimenten verricht, die beschre

ven staan in hoofdstuk 3. Gedurende de afstudeerperiode bleek namelijk

dat de IJsselcentrale versneld zou over gaan op starre aarding van het 110

kV net, waardoor de simulatieresultaten van fase 1 niet meer relevant wa

ren. Een interessant deel van het onderzoek ging hierdoor verloren, omdat

bij onderling contact de overspanningen het grootst zijn indien het 110

kV net blusspoel geaard is.

De simulatie van het IJsselcentrale-net heeft zich vervolgens toegespitst

op die fasen waarbij het 110 kV net star geaard is. De gehanteerde simu

latiemethode staat beschreven in hoofdstuk 4. Twee fasen zijn uitvoerig

gesimuleerd namelijk fase 3 (samenloop 110 kV/220 kV) en fase 5 (samen

loop 110 kV/380 kV). De simulatieresultaten van deze twee fasen worden

behandeld in resp. hoofdstuk 5 en 6. Gezien de grote hoeveelheid verricht

te metingen zijn enkel de belangrijkste metingen opgenomen in dit verslag

en weI in de vorm van bijlagen. De resterende metingen zijn aan dit ver

slag toegevoegd in de vorm van een aanhangsel.

Om de IJsselcentrale in de gelegenheid te stellen om zonder een netmodel

toch berekeningen uit te kunnen voeren aan een onderling contact bij pa

rallelvoering worden in hoofdstuk 7 enige richtlijnen voor een rekenmodel

aangegeven. Tot slot worden in hoofdstuk 8 enige conclusies getrokken aan

de hand van de resultaten van het verrichtte onderzoek.
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2 NETCONFIGURATIE IJSSELCENTRALE

Het verzorgingsgebied van de N.V. IJsselcentrale strekt zich ruwweg uit

over de gehele provincie Overijssel, zoals afgebeeld in figuur 2.1.

Naast een uitloper van het landelijke 380 kV koppelnet in Ens bestaat

het bovengrondse hoogspanningsnet enkel uit 110 kV en 220 kV. De ring

sluiting van het 380 kV koppelnet en de overgang van blusspoelaarding

op starre aarding van het 110 kV net hebben tot gevolg dat er in de

nabije toekomst tal van netwijzigingen plaats zullen vinden in Over

ijssel. Het gebied waar de meeste netwijzigingen tot stand zullen ko

men is in figuur 2.1 aangegeven door het gestippelde kader.

Figuur 2.1 Netconfiguratie [Jsselcentrale

eind 1984

----
110 KY
220 KV
380 KY OLST

HOQGEVEEN VEENOORD

COEVORDEN

- --,,
I

I

I
I

LodER
I

I

~~~1i-~"/~RONAU-_....



De ombouw van het hoogspanningsnet binnen dit gebied verloopt in een

vijftal fasen. De verschillende fasen zijn met hun bijbehorende tijds

bestek afgebeeld in figuur 2.2.

De huidige netconfiguratie wordt aangeduid met fase 1 en is afgebeeld

in figuur 2.2.a. Het 110 kV net is momenteel nog blusspoelgeaard. Zo

als uit figuur 2.2.a blijkt is er sinds eind 1984 een samenloop aan

wezig van een circuit 110 kV en een circuit 220 kV tussen Hengelo Wei

deweg en Enschede Wesselerbrink met een lengte van ~ 15,6 km. De 220

kV verbinding is in Gronau gekoppeld met het Duitse net.

9

IL2

HEM /

380 KV

FASE 4 1990 - 1993

c)

d)

GRONAU ~

..-_. ~i~"H.'1°~

ESD1*W

FASE 3 EIND 1985 - 1990

-GRONAU -+

GRONAU ~

Figuur 2.2 Bouwfasen lJsselcentrale-net t.p.v. samenloop



10

380 KV

110 KV]

Vanwege de toenemende belasting, met name in Twente, zal medio 1985 over

gegaan worden op starre aarding van het 110 kV net (fase 2). Tot eind

1985 blijft de netconfiguratie ongewijzigd. Vanaf eind 1985 tot + 1990

ontstaat fase 3 die afgebeeld staat in figuur 2.2.b. In deze fase wordt

de lijnverbinding Losser - Marssteden bijgebouwd en wordt de 110 kV ver

binding Hengelo Weideweg - Marssteden losgegooid en tweezijdig geaard.

Het samenlooptraject in fase 3 heeft een totale lengte van ~ 19,7 km en

loopt van Hengelo Weideweg tot aan de afsplitsing naar Losser.

Tussen 1990 en 1993 ontstaat vervolgens fase 4. Het 220 kV net wordt in

deze fase afgebroken tot aan Almelo Mosterdpot. In plaats daarvan komt

er een dubbelcircuit 380 kV verbinding die Ens, Gronau en Doetinchem

met elkaar verbindt. Het samenloopgedeelte in fase 4 bestaat uit twee

gedeelten zoals blijkt uit figuur 2.2.c.

De voorlopige eindfase, fase 5, is gepland na 1993. In deze fase wordt

het 220 kV net verder afgebroken tot aan Harculo toe. In Hengelo Oele

wordt een onderstation gebouwd en wordt het 380 kV net gekoppeld met

het 110 kV net. Vanuit Hengelo Oele wordt er een dubbelcircuit 110 kV

verbinding gebouwd richting Marssteden die deel gaat uitmaken van het

samenloopgedeelte. De verbinding Hengelo Bolderhoek - Enschede Van Heek

straat wordt afgebroken. Na 1993 zal het samenloopgedeelte nagenoeg over

de gehele lengte (~ 28 km) vanaf Almelo Tusveld tot aan de afsplitsing

richting Losser bestaan uit een dubbelcircuit 110 kV en een dubbelcir

cuit 380 kV verbinding. Het bijbehorende

mastbeeld staat afgebeeld in figuur 2.3.

Vanwege het grote aantal bouwfasen is het

ondoenlijk om deze allemaal te simuleren

op het wisselstroomnetmodel. Besloten is

om enkel fase 3 en fase 5 uitvoerig te

simuleren vanwege hun ruime tijdsbestek.

De resultaten hiervan staan beschreven in

resp. hoofdstuk 5 en 6. Gezien de uitkomst

van deze simulaties ziet het er niet naar

uit dat de niet-gesimuleerde fasen2 en 4

wezenlijk andere resultaten te zien zul- Figuur 2.3

len geven. Aanvankelijk ging de meeste Mastbeeld samenloop

aandacht uit naar fase 1 waarbij het 110 kV net blusspoelgeaard is. De

inleidende experimenten verricht aan deze fase tesamen met de problema

tiek t.a.v. de overspanningsafleiders staan beschreven in het volgende

hoofdstuk.
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3 PROBLEMATIEK BLUSSPOELAARDING

Bij blusspoelaarding van het 110 kV net, zoals dat het geval is in fa

se 1, ontstaan er in het 110 kV net hoge overspanningen indien dit net

in contact komt met het star geaarde 220 kV net. Tengevolge van de re

latief hoge impedantie van de blusspoelen zal in zorn geval het ster

punt van het 110 kV net nagenoeg geheel worden opgetild.

Het vectorbeeld van de fasespanningen in ongestoorde toestand is weer

gegeven in figuur 3.1. De hoekverdraaiing tussen be ide netten bedraagt

60° (Yy2d7 koppeltransformatoren). Uit figuur 3.1 blijkt dat de ongun

stigste situatie m.b.t. de overspanningen in het 110 kV net zich voor

doet indien de R-fase van het 220 kV net in contact komt met de S-fase

van het 110 kV net. Het vectorbeeld van zo'n contact staat afgebeeld

in figuur 3.2. Het sterpunt van het 220 kV net blijft op z'n plaats

tengevolge van de starre aarding, terwijl het 110 kV sterpunt opgetild

wordt. De hoogte van de spanningen wordt aangegeven in per unit (p.u.)

waarbij 1 p.u. overeenkomt met de maxima1e topwaarde van de 110 kV fa

sespanning (1 [p.u.] ~ 110*1.1*V2 [kVtop] ~ 99 [kVtop]). De factor 1.1

vertegenwoordigt hierbij ~. de in praktijk maximaa1 toe1aatbare nomi

na1e spanningsverhoging van 10%.

V
R

(110)Z;

3.6 [p.u.]

V
R

(220)=V
S

(110)=

2 [p.u.]VT (110) [ ]1 p.u.

Figuur 3.1 Vectorbee1d fasespanningen

in ongestoorde toestand

Figuur 3.2 Vectorbee1d fase

spanningen bij con-

tact R(220)-S(110)
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Zoals uit figuur 3.2 blijkt zijn de stationaire overspanningen in de R

en T-fase van het 110 kV net gelijk aan 3.6 [p.u.] bij een R(220)-S(110)

contact. De transiente overspanningen zullen in het algemeen nog hoger

zijn.

Het 110 kV net van de IJsselcentrale is uitgerust met conventionele over

spanningsafleiders met een nominale spanning van 132 [kVeff] ~ 1.9 [p.u.]

en een 0 % - aanspreekgrens van 311 [kVtop] ~ 3.1 [p.u.]. Een nominale

spanning van 1.9 [p.u.] houdt in dat bij stationaire spanningen hoger dan

1.9 [p.u.] de blussing van de aangesproken afleiders niet meer gegarandeerd

is, waardoor deze afleiders onherstelbaar beschadigd kunnen raken. Bij een

R(220)-S(110) contact, zoals afgebeeld in figuur 3.2, zijn de stationaire

overspanningen zelfs hoger dan de 0 % - aanspreekgrens van de afleiders,

zodat bij een dergelijk contact een heleboel afleiders kans lopen zwaar

beschadigd te raken. Bij een R(220)-R(110) en een R(220)-T(110) contact

zullen de stationaire overspanningen weliswaar lager zijn dan de 0 % 

aanspreekgrens van 3.1 [p.u.], maar veelal hoger zijn dan de nominale

spanning van 1.9 [p.u.]. Indien de afleiders aanspreken tengevolge van

de transiente overspanningen zullen ook bij deze laatstgenoemde contact

situaties de afleiders kans lopen zwaar beschadigd te raken.

Aangezien bij blusspoelaarding een eenfase fout enige tijd kan voort-

duren vormt een onderling contact tussen het 110 kV net en het 220 kV

net in fase 1 een ernstige bedreiging voor de overspanningsafleiders

en dus indirect ook voor de transformatoren en andere stationsappara-

tuur in het 110 kV net.

Bovenstaand probleem is oplosbaar indien in praktijk de maximale over

spanningen in het 110 kV net de 0 % - aanspreekgrens van de afleiders

(= 3.1 [p.u.]) niet overschrijden. Maatregelen die dit kunnen bewerk

stelligen zijn ondermeer de overgang op starre aarding van het 110 kV

net of het toepassen van extra overspanningsafleiders met een lager ge

garandeerd beschermingsniveau. Aanvankelijk leek het erop dat starre

aarding van het 110 kV net enige jaren op zich zou laten wachten, zo

dat laatstgenoemde methode als mogelijke oplossing overbleef.

Deze methode houdt in dat b.v. aan beide zijden van het samenlooptra

ject afleiders geplaatst worden die de overspanningen dermate goed be

grenzen dat de 0 % - aanspreekgrens van de reeds aanwezige 110 kV af

leiders nimmer bereikt wordt. Deze afleiders zullen na korte tijd ther

misch overbelast raken. Dit heeft een aardsluiting tot gevolg waardoor

de beveiliging van het 220 kV net zal afschakelen.
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De betreffende afleiders moeten als verloren worden beschouwd, maar heb

ben er weI voor gezorgd dat de overige afleiders intact gebleven zijn.

In feite berust deze methode op het creeren van een 'zwakke plek' t.p.v.

de samenloop. Hoewel niet erg elegant geniet deze methode van gecontro

leE~rd vernietigen van enkele afleiders de voorkeur boven het ongecontro

leerd vernietigen van vele tientallen afleiders, indien er geen speciale

maatregelen getroffen worden.

De enige afleider die momenteel in staat is om op bovenstaande manier de

conventionele afleiders te beschermen is de zogenaamde zinkoxyde (ZnO)

afleider. Dit type afleider is sinds enkele jaren op de markt en zal zo

als het er nu uitziet de conventionele afleiders met vonkbruggen in de

naclije toekomst geheel verdringen. Een ZnO-afleider bezit namelijk een

lager gegarandeerd beschermingsniveau en kan daarbij grotere hoeveelhe

den energie afleiden. Aangezien een ZnO-afleider geen vonkbruggen bezit

kunnen er geen gekapte golffronten ontstaan en is de werking nagenoeg

milieu-onafhankelijk.

Om na te gaan of het toepassen van ZnO-afleiders t.p.v. de samenloop

inderdaad de conventionele afleiders zal beschermen zijn enkele inlei

dende experimenten verricht. Daartoe is m.b.v. een Transient Network

Analyzer gemeten aan een eenvoudig vervangingsschema van het IJsselcen

trale-net, zoals afgebeeld in figuur 3.3.

Z =
m

110*1.1 [kVeff]
Z =R +j~L Y3

1 1 1R
Zk RX S

i
T

220*1.1
[kVeff]AI v"J

ZnO-
afleiders

Figuur 3.3 Principeschema sluiting t.p.v. samenloop, fase 1

Het 110 kV net is driefasig gerepresenteerd, gezien vanuit de foutplaats,

d.m.v. de bedrijfsimpedantie Zl' de mutuele impedantie Zm en de aardcapa

citeiten per fase CR, C en C • Het 220 kV net is eenfasig gerepresenteerdS T
d.m.v. de kortsluitimpedantie Zk voor een eenfase aardfout gezien vanuit

de foutplaats. Ter verkrijging van de maximale overspanningen zijn beide
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netten bedreven op de hoogst toelaatbare systeemspanning (= 1.1*nominale

spanning). De toegepaste ZnO-afleiders vormen natuurgetrouwe modellen van

werkelijke ZnO-afleiders (type XAP-A, fabrikaat ASEA, rated voltage 132

[kVeff]), zie tevens lit. [5].

De mutuele impedantie Zm is gelijk aan de totale blusspoelimpedantie jwLb •

De waarde van Z voIgt uit de voorwaarde voor een 50 Hz afstemming
m

(c = C = C = C )R S T

Door variatie van Zk en Zl is het mogelijk om bij verschillende kortsluit

vermogens van beide netten de maximaal optredende laagfrequente overspan

ningen te bepalen in het 110 kV net. De waarden van Zk en Zl zijn zodanig

gekozen dat zowel de eenfase kortsluitstroom I
k1

van het 220 kV net als de

driefasen kortsluitstroom I
k3

van het 110 kV net de waarden 5 [kA], 10 [kA],

20 [kA] en 30 [kA] aan kunnen nemen.

Bij de verrichtte metingen aan het vervangingsschema uit figuur 3.3 was de

schakeling van de koppeltransformatoren nog niet bekend, waardoor een hoek

verdraaiing van 0° is aangenomen tussen beide netten. De maximaal optreden

de stationaire overspanning van 3.6 [p.u.] in het 110 kV net treedt in dit

geval bij een R(220)-S(110) contact ook op, zij het slechts in een fase.

Hoewel niet geheel correctzijn de resultaten van de inleidende experimen

ten toch nog enigszins toepasbaar op de werkelijke netconfiguratie.

De maximaal optredende overspanningen in het 110 kV net bij een R(220)

S(110) contact volgens figuur 3.3, zijn in afhankelijkheid van de eenfase

kortsluitstroom I
k1

van het 220 kV net en de driefasen kortsluitstroom I
k3

van het 110 kV net, afgebeeld in figuur 3.4.

T-FASE

5 10 20 30

--... I k1 [ka]

S-FASE

20 30

--~.. I k1 [kA]

5 10

R-FASE

5 10 20 30

--~.. I k1 [kA]

v [p.u.]

1
3.2

;;i§-[~~7
3.2

I
k3

[kA]
3.0

I
k3

[kA] 3.

2.8 ~so % - aanspr.gr.

2.6 conv. 110 kV 2. 2.
afleiders

10

~o

2.4 1.0 2.

Figuur 3.4 Overspanningen R-, S- en T-fase 110 kV net
bij R(220)-S(110) contact
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Uit figuur 3.4 blijkt dat bij een R(220)-S(110) contact, zonder hoekver

draaiIng tussen beide netten, de overspanningen in de R-fase van het 110

kV net het hoogst zijn. Bij een eenfase 220 kV kortsluitstroom van 5 [kA]

en een driefasen 110 kV kortsluitstroom van 30 [kA] wordt de overspanning

in de R-fase maximaal en is gelijk aan~3.1 [p.u.]. In werkelijkheid zal

de eenfase kortsluitstroom van het 220 kV net groter zijn dan 5 [kA] en

zal de driefasen kortsluitstroom van het 110 kV net kleiner zijn dan 30

[kA]. Hierdoor zullen de maximale overspanningen lager zijn dan 3.1 [p.u.].

Aan de hand van de meetresultaten uit figuur 3.4 ziet het er naar uit dat

door het toepassen van een drietal ZnO-faseafleiders de maximale overspan

ningen in het 110 kV net bij een onderling contact lager zullen zijn dan

de 0 % - aanspreekgrens (3.1 [p.u.]) van de conventionele 110 kV overspan

ningsafleiders. Schade aan de 110 kV afleiders wordt hierdoor voorkomen.

De fasespanningen in het 110 kV net en de stromen door de ZnO-afleiders

zijn bij een R(220)-S(110) contact voor I
k1

=5 [kA] en I
k3

=30 [kA] afgebeeld

in figuur 3.5. Het blijkt dat voornamelijk de ZnO-afleider in de R-fase

grote stromen afleidt. De eerste topwaarde is zelfs gelijk aan~9 [kA].

Tengevolge van deze grote afleidstromen zal de ZnO-afleider in de R-fase

thermisch snel overbelast raken.

De verrichtte metingen aan het vervangingsschema uit figuur 3.3 zullen

verder onbesproken blijven. Gedurende de inleidende experimenten bleek na

melijk dat de IJsselcentrale versneld zou overgaan op starre aarding van

het 110 kV net. Speciale maatregelen ter beperking van de overspanningen

in het 110 kV net waren daardoor mede gezien de geringe kans op onderling

contact niet meer aan de orde.

Uit de inleidende experimenten kan geconcludeerd worden dat het toepassen

van een drietal ZnO-faseafleiders t.p.v. de samenloop de conventionele

afleiders in het gehele 110 kV net naar alle waarschijnlijkheid zal be

schermen voor de gevolgen van contact met het 220 kV net. Afhankelijk van

de contactsituatie kunnen hierbij een of meerdere ZnO-afleiders thermisch

overbelast raken waardoor ze vervangen dienen te worden.

Aangezien het vervangingsschema uit figuur 3.3 enkel iets zegt over de

overspanningen t.p.v. de samenloop en dat in eerste instantie de koppeling

en de hoekverdraaiIng van 60° tussen beide netten verwaarloosd zijn, kan

enkel een uitgebreidere simulatie deze conclusie hard maken. Hiervan is

afgezien omdat de uitkomst van deze simulatie niet meer relevant is voor

de IJsselcentrale. Een mogelijk alternatief ter beperking van de overspan

ningen in het 110 kV net d.m.v. het toepassen van ZnO-sterpuntsafleiders
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in combinatie met snelaarders [5] zal verder ook onbesproken blijven.

Uit onderzoektechnisch oogpunt is het jammer dat de IJsselcentrale versneld

over gaat op starre aarding van het 110 kV net. Bij starre aarding van het

110 kV net zullen de overspanningen t.g.v. een contact met het 220 kV net

nauwelijks nog een probleem vormen, zoals zal blijken uit de volgende

hoofdstukken.
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4 GEHANTEERDE SIMULATIEMETHODE

4.1 Inleiding

Om de gevolgen te bestuderen van een contact tussen het 110 kV net en het

220 kV!380 kV net van de IJsselcentrale moe ten deze netten gesimuleerd wor

den, omdat rechtstreekse proeven t.a.v. de bedrijfsvoering en mogelijke

schade aan netcomponenten onmogelijk zijn. Zo'n simulatie moet uitvoerig

gebeuren, omdat de IJsselcentrale geInteresseerd is in de optredende over

spanningen en kortsluitstromen en de reactie daarop van beveiligingen in

hun gehele net.

In principe zijn er twee mogelijkheden voor netsimulatie te weten analoog

of digitaal. Een combinatie van beide principes in de vorm van een hybrie

de simulatie is ook mogelijk, hoewel dit meestal niet als zodanig wordt

aangeduid. Binnen de vakgroep EG-2 wordt aan beide principes nagenoeg

evenveel aandacht besteed. De ene methode dient veelal ter contrale van

de andere.

Voor de simulatie van het IJsselcentrale-net is gekozen voor het analoge

principe, vooral vanwege het feit dat een daartoe geschikt netmodel aan

wezig is binnen de vakgroep. T.o.v. digitale rekenmachines hebben net

modellen het voordeel dat men een erg goed inzicht krijgt in het gedrag

van een welbepaald net. Op betrekkelijk eenvoudige wijze kan men snel

veranderingen in het net aanbrengen waarvan de gevolgen direct te over

zien zijn. Vanwege het handmatig combineren van allerlei netcomponenten

zoals generatoren , transformatoren en lijnsecties spreekt bovendien een

analoog model meer aan dan een vergelijkbaar computerprogramma. Dit al

les maakt netmodellen bij uitstek geschikt voor onderwijsdoeleinden,

iets wat op een hogeschool een primaire factor is.

Bij elektriciteitsmaatschappijen waar educatieve aspecten nauwelijks

een rol spelen zijn netmodellen nagenoeg geheel vervangen door computer

programma's. Programma's nemen namelijk weinig ruimte in beslag en ver

tonen geen verouderingsverschijnselen. Voor de meeste toepassingen zijn

tegenwoordig computerprogramma's beschikbaar. Het gebruik van de compu

ter leidt tot een grotere flexibiliteit en snelheid, het tijdrovende

modelleren van een bepaalde netconfiguratie is van de baan.

Voor het probleem van een contact tussen twee netten met verschillende

spanningsniveau's is de bestaande programmatuur echter niet toereikend,

zodat de aanwezigheid van een netmodel binnen de vakgroep EG-2 goed van

pas komt.
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4.2 Netmodellen

In oplopende mate van getrouwheid onderscheidt men de volgende netmodellen:

- gelijkstroommodellen

- wisselstroommodellen

- transiente model1en

Gelijkstroommode1len worden hoofdzakelijk gebruikt voor de bestudering

van stationaire verschijnselen in laagspanningsnetten. De impedanties van

verbindingen, transformatoren en belastingen worden bij dit soort model1en

voorgesteld door weerstanden.

Transiente modellen worden gebruikt voor de bestudering van overgangsver

schijnselen zoals t.g.v. schakelhandelingen. Ze zijn driefasig van opzet

en werken meestal met een frequentie in de buurt van de netfrequentie, dit

om hoogfrequente verschijnselen nauwkeurig genoeg te kunnen reproduceren.

Binnen de vakgroep EG-2 is een dergelijk model aanwezig dat kortweg T.N.A.

(Transient Network Analyzer) wordt genoemd.

Wisselstroommodel1en worden vaak ingezet bij kortsluitproblemen, stabili

teitsstudies en onderzoek naar belastingsverdelingen. Bij wisselstroommo

dellen worden de netelementen voor een bepaalde netfrequentie (meestal 50

Hz) op schaal nagebootst. Als modelfrequentie wordt meestal een hogere

frequentie gekozen dan de netfrequentie ter reductie van de afmetingen

van de modelcomponenten.

Het onderzoek voor de Usselcentrale is verricht op een dergelijk model

dat aanwezig is binnen de vakgroep. Het model bevat de volgende elementen:

8 generatoren

8 generatorreactanties

66 X-R elementen

36 ~ elementen

28 blindlastelementen

32 ohmse belastingelementen

24 auto-transformatoren

600 meetpunten

1 meetp1aats + toebehoren

De modelfrequentie is ge1ijk aan 1591.6 [Hz] hetgeen overeenkomt met een

hoekfrequentie ~ = 10
v

[rad/s]. Het model is eenfasig, desondanks is het

mogelijk om asymmetrische storingen op het model te simuleren. De toepas

sing van Concordia-componenten die dit mogelijk maakt zal in de volgende

paragraaf besproken worden.
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4.3 Componentensystemen

Voor de behandeling van symmetrische storingen in een driefasen net kan

men volstaan met een eenfase representatie van dit net. Ingeval van a

symmetrische storingen biedt het vele voordelen om over te gaan op zg.

componentgrootheden. Voor een driefasen systeem is dit een stelsel van

drie onafhankelijke spanningen met bijbehorende stromen welke elk een

fasig gerepresenteerd kunnen worden. De ontkoppeling tussen de drie fa

sen die door de overgang op componentgrootheden tot stand komt, leidt

tot een vereenvoudiging van de netopbouw. Capacitieve en inductieve

koppelingen tussen de fasen gaan over in capaciteiten en inductiviteiten

van de eenfase netten, terwijl het aantal netelementen, mazen en knoop

punten sterk vermindert.

De meest bekende componentenstelsels zijn de symmetrische componenten

(0,1,2 - componenten) en de Clarke componenten (~,~,O - componenten).

Het symmetrische componentenstelsel is eenvoudig hanteerbaar voor bere

keningen. Representatie van elektrische machines met een normale (1-)

en inverse (2-) impedantie die verschillend zijn is mogelijk. Voor toe

passing op een eenfase wisselstroommodel zijn de symmetrische componen

ten minder geschikt vanwege de complexe transformatie-coefficienten.

De benodigde transformatoren met complexe overzetverhouding zijn voor

een breed frequentiebereik enkel elektronisch te realiseren. Opsplitsing

van het net in een reeel gedeelte en een imaginair gedeelte kan een op

lossing zijn, maar is erg onpraktisch. Bij netmodellering worden symme

trische componenten daarom overwegend voor stationaire verschijnselen

gebruikt.

De transformatie-matrix tussen fasegrootheden en ~,~,O - componenten be

staat enkel uit reele coefficienten, zodat ~,~,O - componenten bij uit

stek geschikt zijn voor toepassing op een eenfase wisselstroommodel.

Representatie van e1ektrische machines is enkel mogelijk wanneer de nor

male en inverse impedantie gelijk aan elkaar zijn. Gelukkig is dit voor

al bij hogere frequenties het geval.

Het componentenstelsel wat toegepast wordt op het wisselstroommodel bin

nen de vakgroep is een modificatie van het Clarke componentenstelsel,

namelijk het Concordia componentenstelsel. Concordia heeft de ~,~,O 

componenten genormeerd waardoor vermogensinvariantie tot stand is geko-

men.
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De relaties tussen Concordia componentgrootheden (~,~,O) en fasegroot

heden (R,S,T) luiden in matrix vorm:

[V]RST [S] [V]~130 (4.1) [I]RST [S] [I]c.{j'30 (4.2)

[V]a£j'iO
-1 (4.3) [I]0((30

-1 (4.4)[S] [V]RST = [S] [I]RST

hierbij geldt:

2
0 1 2 -1 -1

V6 if!> V6 V6 V6
[S] -1 1 1 [S]-1 0 1 -1

V6 'P- If3 = \f2 ~
-1 -1 1 1 1 1
Vb \fJ. ~ V3 ?3 \fJ

[V]RST =

[::]
(fasespanningen) [V ]d.~O . [::] (component-

spanningen)

[I]RST = [~:] (fasestromen) [I ]c(fio = ~:] (component-

stromen)

Voor een symmetrische driefasenvoeding is de representatie in het

~,~,O - (Concordia) systeem:

[E]"'C30 (4.5)

Bronnen dienen dus als ~-component en als ~-component gerepresenteerd

te worden.

Bij een volledig symmetrisch systeem voldoet de volgende relatie tussen

de spanningsval in iedere fase (VR'VS'V
T

) en de fasestromen (IR,IS,I
T

):
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Hierin is: Zll: eigen impedantie van de kring gevormd door de geleider

en de aardretour

Z12: mutuele impedantie tussen de kring gevormd door gelei

der 1 en de aardretour en de kring gevormd door gelei

der 2 en de aardretour.

Vergelijking (4.6) gecombineerd met (4.1) en (4.2) levert:

[S][V]~ao = [Z]RST[S][I]~~O

[V]~~o [S]-l[Z]RST[S][I]~~O

[V]o([30 = [Z]t{(30[I]li~0 (4.7)

met

Aangezien Zll-Z12 gelijk is aan de bedrijfsimpedantie Zb en Zll+2Z12 ge

lijk aan de homopolaire impedantie Zo geldt:

Za(. = Z{3 = Zb

Zo = Zo
(4.8)

In het ~- en ~-netwerk dienen dus de bedrijfsimpedanties opgenomen te

worden en in het O-netwerk de homopolaire impedanties van het te onder

zoeken net. Hetzelfde geldt voor de admittanties.

De componentnetwerken kunnen als voIgt worden weergegeven:

Zo( I~ Zo 1 0

V. i iEo(= v~ 1 Vo

hE
V2

Figuur 4.1 Weergave c(,~,0 - netwerken
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Op het wisselstroommodel worden voor de representatie van lijnen en

kabelslT-secties gebruikt. Vanwege het beperkte aantallT-secties is

gekozen voor slechts eenTT-sectie per verbinding. Dit is toegestaan,

omdat bij sluitingen geen al te hoge frequenties te verwachten zijn.

De representatie van verbindingen ziet er in het~-,~- en O-netwerk

als voIgt uit:

c1 r (0 )

R
b = bedrijfsweerstand R

O
homopolaire weerstand

~ = bedrijfsreactantie Xo = homopolaire reactantie

C
b

bedrijfscapaciteit Co = homopolaire capaciteit

Figuur 4.2 Ti-secties in «-, ~- en O-netwerk

Transformatoren, generatoren, invoedingen en belastingen zijn als voIgt

op het model gerepresenteerd:

- transformatoren door hun kortsluitreactanties in het 0(.- en ~ -netwerk.

Enkel indien het sterpunt op een of andere manier met aarde is ver

bonden en er in de transformatorwikkelingen tegen-amperewindingen kun

nen ontstaan dient de homopolaire reactantie van de transformator op

genomen te worden in het O-netwerk.

- generatoren door een bron in serie met de subtransiente reactantie in

het a(- en (3 -netwerk. De homopolaire reactantie van generatoren wordt

niet opgenomen in het O-netwerk, omdat de bijbehorende machinetrans

formator aan generatorzijde altijd in driehoek is geschakeld.

- invoeding vanuit andere netten door een bron in serie met de bijbeho

rende kortsluitreactantie in het ~- en ~-netwerk. De homopolaire re

actantie wordt opgenomen in het O-netwerk.

- belastingen door weerstanden in het ~- en ~-netwerk. De bijbehorende

kortsluitreactantie van de distributietransformator wordt verwaarloosd.

T.g.v. een fout kunnen de oorspronkelijk symmetrische condities verstoord

worden. De fout legt randvoorwaarden op waaraan, uitgezonderd de symme

trische fouten, slechts voldaan kan worden door de componentnetwerken met

elkaar te koppelen en weI op de plaats van de fout. Dit samenschakelen
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van componentnetwerken kan geschieden d.m.v. doorverbindingen en trans

formatoren en is afhankelijk van het type fout. Indien men verschillende

typen fouten wil bestuderen wordt het telkens ombouwen van de samenscha

keling van de componentnetwerken een omslachtige zaak. Men kan dit ver

mijden door m.b.v. drie transformatoren de volledige transformatie van

componentgrootheden naar fasegrootheden te realiseren. Deze combinatie

van transformatoren moet de relaties (4.1) tim (4.4) bewerkstelligen.

Hieraan voldoet onderstaande schakeling.

2
1

IS
~

1
IT

1 ~

I'~ 1

R

S

T

o...&oo--l __

Figuur 4.3 Universele schakeling componentnetwerken

Deze zg. universele schakeling heeft het voordeel dat een willekeurige

fout in fasegrootheden aan te brengen is. Op deze wijze kan zeer snel

overgegaan worden van het ene type fout naar het andere type. Bovendien

zijn de kortsluitspanningen en -stromen op de foutplaats direct meet

baar in fasegrootheden. Bij de simulatie van het IJsselcentrale-net is

gebruik gemaakt van een tweetal van zulke universele schakelingen. Hoe

dit eruit is komen te zien staat beschreven in de volgende paragraaf.

4.4 Simulatie IJsselcentrale-net

Bij bestudering van het probleem van de IJsselcentrale rijst al snel de

vraag hoe men het ~,~,O - stelsel moet hanteren bij contact tussen twee

netten met verschillende spanningsniveau's die tevens onderling gekoppeld

zijn.
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Gestyleerd ziet zoln contact in fase 3 (1985 - 1990) er als volgt uit.

-

Yy2d7

.. ..
samenloop

Figuur 4.4 Gestyleerd beeld 220 kV - 110 kV contact in fase 3

Het 220 kV net is op enkele plaatsen gekoppeld met het 110 kV net d.m.v.

Yy2d7 koppeltransformatoren waarvan enkel het sterpunt aan de 220 kV

zijde geaard is.

Het antwoord op bovengenoemde vraag kan gevonden worden door het aan

brengen van een snede op de foutplaats in beide netten en aan beide zij

den van de koppeltransformator(en), zie figuur 4.4. Op deze manier wor

den beide netten volledig ontkoppeld (capacitieve en inductieve koppe

lingen worden verwaarloosd).

Het is nu mogelijk om beide netten afzonderlijk, gezien vanuit de fout

plaats door middel van het ~,~,O-stelsel te representeren. Indien men

voor beide netten de universele schakeling uit figuur 4.3 toepast, kan

men elke willekeurige enkelvoudige storing nabootsen zonder na te gaan

hoe de verschillende componentnetwerken onderling geschakeld moeten wor

den. Vervolgens resteert echter nog de vraag hoe de koppeling tussen de

~,~,O - netwerken van enerzijds het 110 kV net en anderzijds"het 220 kV

net t.g.v. de koppeltransformatoren er uit komt te zien. Voor een door

de IJsselcentrale toegepaste koppeltransformator (Yy2d7) is dit uitgewerkt

in bijlage 1-

Vanwege het feit dat de toegepaste koppeltransformator een hoekverdraai

ing introduceert van 60° blijkt in eerste instantie de overdracht van

~,~,O - componenten niet ontkoppeld. Dit betekent o.a. dat een ~-span

ning aan de 220 kV zijde gekoppeld is met zowel de ~- a1s ~-spanning aan

de 110 kV zijde, waardoor voor de simulatie niet voorhanden zijnde kop-
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peltransformatoren benodigd zijn. Gelukkig is het mogelijk d.m.v. in

verteren en cyclisch verwisselen van fase aanduidingen van b.v. het 110

kV net, om de overdracht van de ~,~,O - componenten over de Yy2d7 kop

peltransformator volledig te ontkoppelen. Zoals uit bijlage 1 blijkt

kan de driefase Yy2d7 koppeltransformator in ~,~,O - componenten voor

gesteld worden d.m.v. drie eenfase transformatoren. De koppeling tussen

de homopolaire netwerken vervalt echter, omdat de koppeltransformator

enkel aan de 220 kV zijde geaard is.

8amengevat ziet een ~,~,O - representatie van het IJsselcentrale-net er

uit zoals weergegeven in figuur 4.5.

110 kV

220 kV
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Figuur 4.5 Representatie IJsselcentrale-net

in ~,~,O - componenten (fase 3)
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In figuur 4.5 is het IJsselcentrale-net gerepresenteerd d.m.v. twee uni

versele schakelingen waardoor zowel de fasegrootheden op de foutplaats

als de componentgrootheden van beide netten aanwezig zijn. Tengevolge van

het eerder besproken inverteren en cyclisch verwisselen van fase aan

duidingen wijken de fase aanduidingen van het 110 kV net enigszins af

van de desbetreffende 220 kV aanduidingen.

Een sluiting in een net of tussen beide netten laat zich eenvoudig simu

leren d.m.v. het verbinden van de betreffende fasegrootheden. In figuur

4.5 is dit gedaan voor een R(220)-S(110) contact. Er zal daardoor een

kortsluitstroom I
k

gaan lopen zoals aangegeven door de stippellijn.

De impedanties van de ~,~,O - netwerken zijn als een totale impedantie

gerepresenteerd. De koppeling van de~- en~-netwerken t.g.v. de kop

peltransformatoren is voor de eenvoud voorgesteld door twee eenfase

transformatoren direkt achter de desbetreffende totale componentimpe

dantie. In werkelijkheid zullen er naargelang het aantal driefasen kop

peltransformatoren een veelvoud van twee eenfase transformatoren beno

digd zijn die meestal niet achter maar in het desbetreffende component

impedantienetwerk geplaatst moe ten worden. In figuur 4.5 is de simulatie

methode weergeg~ven voor fase 3. Het moge duidelijk zijn dat voor fase 5

waarbij het 220 kV net verandert in een 380 kV net, de gebruikte methode

naast aanpassing van de spanning gelijk blijft.



28

5 SIMULATIE SAMENLOOP 110 kV/220 kV

5.1 Inleiding

Voor de bestudering van de gevolgen van een contact tussen het star ge

aarde 110 kV net en het star geaarde 220 kV net is de netconfiguratie

van fase 3 (eind 1985-1990, zie hoofdstuk 2) uitvoerig gesimuleerd.

Het gehele 110 kV/220 kV net tussen Harculo en Gronau is inclusief ca

paciteiten en belastingen nagebootst op een wisselstroomnetmodel binnen

de vakgroep.

De gesimuleerde netconfiguratie van fase 3 staat afgebeeld in figuur

5.1. Voor de betekenis van de afgekorte stationsnamen wordt verwezen

naar figuur 2.1. Bij het samenloopgedeelte zijn t.b.v. metingen de vol

gende fictieve stations toegevoegd: MSD1, MSD2, A'l, A1, A2, B1, B2.

Met name het 110 kV net is uitvoerig gesimuleerd om een juiste repre

sentatie van transienten in spanning en stroom t.g.v. een onderling

contact t.p.v. de samenloop mogelijk te maken. Vanaf Harculo en Gronau

is volstaan met een invoeding d.m.v. bronnen in serie met hun respec

tievelijke kortsluitimpedanties. Afbreken van de gedetailleerde simu

latie t.p.v. Harculo is geoorloofd, omdat Harculo ver genoeg is verwij

derd van het samenlooptraject en daardoor geen invloed meer uitoefent

op een juiste transienten-representatie t.p.v. de samenloop. De gede

tailleerde simulatie is tevens afgebroken t.p.v. Gronau, omdat van het

achterliggende Duitse net geen gegevens beschikbaar waren. Aangezien

dit enkel het 220 kV net betreft zijn er in de praktijk geen problemen

te verwachten t.a.v. een juiste transienten-representatie in het 110

kV net t.p.v. de samenloop.

We zien in figuur 5.1 dat op 220 kV niveau invoeding plaats vindt van

uit Harculo (HCL2) en Gronau (B2). Op 110 kV niveau is er ook invoe

ding vanuit Harculo (HCL1) en tevens opwekking in Marssteden (MSD'l)

d.m.v. een warmtekrachtcentrale (WKC). De opwekking in HGL1*W (gastur

bines) staat normaal standby en is daarom niet meegenomen bij de simu

latie. De koppeling tussen beide netten komt tot stand d.m.v. twee

Yy2d7 koppeltransformatoren in Hengelo Weideweg (HGL2*W, HGL1*W) en

een Yy2d7 koppeltransformator in Almelo Mosterpot (AML2, AML1*M). Ten

gevolge van deze koppeltransformatoren ijlt het 110 kV net 60° na op

het 220 kV net.
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De netconfiguratie uit figuur 5.1 is gerepresenteerd d.m.v. genormeerde

~,~,O (Concordia) - componenten, zoals beschreven in hoofdstuk 4. Het

~-netwerk van fase 3 staat afgebeeld in bijlage 2. Met uitzondering

van een -90 0 fasedraaiing van de generatoren (-jE i.p.v. E) is het ~

netwerk identiek aan het ~-netwerk. De verschillende lijnverbindingen

en kabels worden voorgesteld d.m.v. bedrijfsimpedanties en bedrijfs

capaciteiten in de vorm vanIT-secties. Invoeding gebeurt d.m.v. een

fase wisselspanningsbronnen in serie met een welbepaalde kortsluit

reactantie. De belastingen in verscheidene 110 kV stations zijn gere

presenteerd d.m.v. weerstanden. Eenfase transformatoren in serie met

een kortsluitreactantie verzorgen de koppeling tussen beide netten.

In bijlage 3 staat het gerealiseerde O-netwerk afgebeeld.

Verbindingen worden voorgesteld d.m.v. homopolaire impedanties en 

capaciteiten in de vorm vanlT-secties. Invoedingen worden enkel weer

gegeven door hun desbetreffende homopolaire reactantie. Belastingen

komen in het homopolaire netwerk niet tot uiting, omdat de bijbeho

rende distributietransformatoren secundair allemaal in driehoek zijn

geschakeld. In plaats daarvan moeten de homopolaire reactanties opge

nomen worden van de distributietransformatoren die geaard zijn. In het

O-netwerk vervalt de koppeling tussen beide netten, omdat de driefasen

koppeltransformator enkel aan de 220 kV zijde geaard is. In plaats

hiervoor moet er een homopolaire reactantie opgenomen worden aan de

220 kV zijde (AML2, HGL2*W).

5.2 Dimensionering

De getalwaarden die vermeld worden bij de verschillende netelementen

in bijlage 2 en 3 zijn als voIgt tot stand gekomen.

Kabels, lijnen

Bedrijfs - en homopolaire grootheden zijn rechtstreeks overgenomen uit

tabellen van de IJsselcentrale. Enkel de homopolaire gegevens van steek

lijnen (HCL2-AML2-HGL2*W, AML1*M-VH1-TBG1, DVT1*P-RS1-G01, HCL1-0L1

DVT1*P) zijn naar eigen inzicht aangepast, omdat de IJsselcentrale-gege

vens hierover niet juist zijn, zie bijlage 27.

De bedrijfs en homopolaire grootheden van het samenloopgedeelte zijn

bepaald aan de hand van een uitdraai van het zg. EMTP-programma. Voor

informatie over de gebruikte tabellen en gedane berekeningen wordt ver

wezen naar het aanhangsel van dit verslag.
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Invoedingen

De bedrijfs- en homopolaire reactanties van de verschillende invoedingen

zijn bepaald aan de hand van kortsluitberekeningen van de Sep en van de

IJsselcentrale. Bij kortsluitberekeningen is het gebruikelijk om als drij

vende spanning de werkzame spanning achter de zg. subtransiente reactantie

van de generator te nemen. Deze spanning is gelijk aan 1.1* de nominale

spanning. Indien ook de maximaal toelaatbare verhoging van 10 % van de

systeemspanning in rekening wordt gebracht, betekent dit dat voor bepaling

van de maximale overspanningen en kortsluitstromen de netten bij simulatie

bedreven moeten worden met 1.1*1.1*nominale spanning. Dit is in praktijk

ongebruikelijk, omdat hoogspanningsnetten zelden op de hoogst toelaatbare

systeemspanning bedreven worden. Daarbij komt dat in praktijk de beschik

bare produktiemiddelen meestal niet allemaal in bedrijf zijn. Voor de si

mulatie is daarom uitgegaan van enkel 10 % verhoging van de nominale span

ning t.g.v. de werkzame spanning achter de subtransiente reactantie.

HCL2

Invoedende driefasen kortsluitstroom vanuit Zwolle en centrale Harculo:

I k3=18.9 [kA]. Verhouding homopolaire reactantie XO' bedrijfsreactantie

X
O

/X1=1.0 (planjaar 1982/83, Sep).

Met de nominale spanning U
N

=220 [kV] geldt voor de invoedende kortsluit

reactantie in HCL2:

7.4 [.It.].

De opgegeven X
O

/X
1
-verhouding van 1.0 geldt voor het station HCL2.

In eerste benadering geldt deze verhouding ook voor de invoeding vanuit

Zwolle en centrale Harculo. Dit betekent voor de invoedende ~,~,O-impedan

ties in HCL2: Zo<. = Z~ = Zo = j7.4 [Jt].

HCL1

Invoedende driefasen kortsluitstroom vanuit Zwolle en centrale Harculo:

I k3=17.9 [kA]. De opgave van de Sep in het planjaar 1982/83 (I
k3

=20.0 [kA])

is gecorrigeerd i.v.m. het niet meer in bedrijf zijn van eenheid 3 (130

[MW]) in Harculo. De verhouding van de eenfase kortsluitstroom I
k1

en de

driefasen kortsluitstroom I
k3

is volgens de Usselcentrale in HCL1 gelijk

aan: I k1 /I
k3

=O.66. In eerste benadering geldt dit ook voor de beschouw~e

invoeding. Met een nominale spanning U
N

=110 [kV] geldt:

1.1*U
N

Xl = \fJ I
k3

= 3.9 [it].
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De homopolaire reactantie X
o

is te berekenen aan de hand van de relaties

=
,'3*L1*U

NI k1 V'-' Ik1/Ik3 = 0.66 =:> Xo = 9.9 [A]
2X

1
+X

O

Z«.= Z~ = j3.9 [11.], Zo = j9.9 [J1..]

B2:

Invoedende driefasen kortsluitstroom vanuit Gronau: I k3=12.1 [kA].

Opgave IJsselcentrale. X
O

/X
1
-verhouding onbekend. Met UN=220 [kV] geldt:

X = 1.1*UN = 11.5 [Jt].
1 \f3 I

k3

Na de simulatie bleek dat de opgave van 12.1 [kA] geldt voor Gronau zelf,

zodat de lijnverbinding tussen Gronau en het fictieve onderstation B2

niet in rekening is gebracht. Gezien de relatief korte lengte van deze

verbinding (± 6 km) is de invloed hiervan op de simulatieresultaten te

verwaarlozen. De grootte van de homopolaire reactantie van de invoeding

in B2 is niet bekend waardoor een afschatting gemaakt moest worden.

Zg( = Z(3 = j1L5 [.IL], Zo ~ 2.2*Ze\.~j25.0 [1\.].

MSD'l:

De warmtekrachteenheid te Marssteden bestaat uit (opgave IJsselcentrale):

generator, nominaal vermogen S =70 [MVA] , relatieve subtransi~nte
gen

%j machinetransformator, nominaal vermogenkortsluitreactantie €" =12.9
k

Str=80 [MVA] , relatieve kortsluitreactantie E
k

=10 %, schakeling ster-

driehoek waarbij het sterpunt niet geaard is.

De totale kortsluitreactantie van de warmtekrachteenheid

ek
100

(1.1 = dempings-

factor generator)

op basis van

U2

N

Str

if
* ..B...... *

Sgen

39.7 [11.]

UN=110 [kV] is gelijk aan:

Zc( = Zp.; = j39. 7 [Jt]

Het sterpunt van de machinetransformator is niet geaard waardoor de

homopolaire impedantie oneindig groot is.

Koppeltransformatoren

De bedrijfs - en homopolaire reactanties zijn overgenomen uit tabellen

van de IJsselcentrale. In Hengelo Weideweg zijn deze reactanties gehal

veerd, omdat de twee driefasen transformatoren maar door een eenfase

transformator gerepresenteerd worden.
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De homopolaire reactanties van de distributietransformatoren zijn over

genomen uit tabellen van de IJsselcentrale. De verschillende belastingen

van de 110 kV stations zijn gelijkgesteld aan de gerealiseerde belastin

gen in 1983/84, zie aanhangsel.

In eerste benadering kan men de belasting zuiver ohms veronderstellen en

de kortsluitreactanties van de distributietransformatoren verwaarlozen.

De weerstand R die men dan ziet in het 110 kV net bij een belasting P in
1102

[MWJ is gelijk aan: R = P [.1\.] •

Vanwege het beperkte aantalTT-secties op het gebruikte wisselstroomnet

model was het noodzakelijk om de ~,~,O - netwerken uit bijlage 2 en 3

enigszins te reduceren.· Dit is gedaan door een aantal dubbelcircuit ver

bindingen als enkelcircuit verbinding weer te geven en door een aantal

110 kV stations te elimineren. De volgende stations zijn bij de simulatie

niet uitgevoerd: RT1, NVD1, VH1, aLl, RS1, HBG1, ODZ1, HGL1*B, ESD1*V.

Met behulp van successievelijke ster-driehoek transformaties zijn de be

lastingen van deze stations verdeeld over de andere wei uitgevoerde sta

tions. De gereduceerde ~,~,O - netwerken die op deze manier ontstaan en

toegepast zijn, staan afgebeeld in bijlage 4 en 5.

De kortsluitreactanties van de koppeltransformatoren in bijlage 4 zijn

in twee delen gesplitst. De reactantie binnen het gestippelde kader ver

tegenwoordigt hierbij de kortsluitreactantie van de toegepaste eenfase

transformatoren. Enkel het gedeelte van de kortsluitreactantie buiten

dit kader dient op het model ingesteld te worden.

Het instellen van de verschillende netelementen op het wisselstroomnet

model gebeurt in procenten van zogenaamde basiswaarden. Men onderscheidt

een basis(fase)spanning E
b

, een basisstroom I
b

, een basisimpedantie Zb en

een basis(eenfase)vermogen Sb' Twee basiswaarden zijn vrij te kiezen

waardoor de andere twee automatisch vastliggen. Het model heeft zelf ook

basiswaarden nl. Eb(fase) = 25 [Veff], I b = 25 [mAl, Zb = 1000 [fL], Sb

(eenfase) = 0.625 [W]. Het instelbereik van de generatoren is 300 %

(75 [Veff]), terwijl de maximale stroom, beperkt door X-R enn-secties,

gelijk is aan 300 - 400 % (75 - 100 [mAl).

Door het handig kiezen van een tweetal basiswaarden moet het mogelijk zijn

om tot eenvoudige schaalfactoren te komen tussen enerzijds modelgrootheden

en anderzijds overeenkomstige werkelijke grootheden. Daarbij moet tege

lijkertijd rekening worden gehouden met het instelbereik van diverse net

elementen op het model. De uiteindelijk gekozen basiswaarden zijn:

Eb(fase) = 125 [kV], I b = 2.5 [kA], Zb = 50 [~], Sb(eenfase) = 312.5 [MW].
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voor resp.enViE
1{21

Tesamen met de basiswaarden van het model betekent dit dat de werkelijke

spanningen met een factor 5000 en de werkelijke stromen met een factor

100000 op het netmodel worden teruggeschaald. Impedanties worden op het

model t.o.v. de werkelijkheid met een factor 20 verhoogd weergegeven.

Dit is in praktijk gunstig, omdat hierdoor de weerstanden van verbindings-

draden en contactbussen te verwaarlozen zijn. V3
De generatorspanningen op het model zijn gelijk aa~2

het 220 kV net en het 110 kV net. Hierbij geldt:

E - 220*1.1 [kVeff] en E
12 - If3

110*1.1 [kV ff]\f3 e.

In procenten uitgedrukt worden deze generatorspanningen gelijk aan:

~* 220*1.1

E% = V2 \f$ * 100 % = 136.9 %
125

'.13* 110*1.1

E%
V2 V3 * 100 % = 68.4 %= 125

Een werkelijke impedantie ZA en capaciteit C
F

worden als voIgt in procen

ten uitgedrukt: Z% = ~: * 100 % = 2*ZA %

C% = CF * W Zb * 100 % = 1570796*CF % (w=2lTf, f=50 [Hz])

5.3 Verificatie

Alvorens te starten met de werkelijke metingen is gecontraleerd of het

IJsselcentrale-net uit fase 3 correct is nagebootst op het wisselstroom

netmodel. Dit is gedaan aan de hand van kortsluitberekeningen van de Sep

en van de IJsselcentrale.

Contrale d..- en (3-netwerken

Aan de hand van kortsluitberekeningen voor het planjaar 1982/83 van de

Sep zijn de driefasen kortsluitstromen gecontraleerd van het IJsselcentrale

net tussen Hengelo Weideweg en Harculo voor zowel het 110 kV net als het

220 kV net. Dit netgedeelte blijft nl. tim fase 3 onveranderd voor drie

fasen kortsluitstromen. De toegepaste invoedende driefasen kortsluitstromen

zijn: HCL2: 18.9 [kA], HCL1: 20.0 [kA], HGL1*W: 4.4 [kA], Gronau: 0.0 [kA],

MSD'l: 0.0 [kA]. De bronspanningen zijn analoog aan de Sep berekeningen

met 10 % verhoogd.

De resultaten zijn weergegeven in bijlage 6. Achter de berekende Sep-waarden

staan tussen haakjes de gemeten driefasen kortsluitstromen.
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Vanwege de toegepaste netreductie was het niet mogelijk om de kortsluit

stromen in de stations OL1, RT1, NVD1, RS1, HBG1 en VH1 te meten.

Uit bijlage 6 blijkt dat de gemeten waarden enigszins groter zijn dan de

berekende Sep-waarden, maar verder goed overeenstemmen. De afwijking ligt

bijna overal binnen 10 %.

De mogelijke oorzaken van deze geringe verschillen kunnen zijn:

1) Bij de simulatie zijn aIle belastingen en capaciteiten meegenomen, iets

wat bij de Sep-berekeningen waarschijnlijk niet het geval is.

2) De simulatie is gebaseerd op IJsselcentrale-gegevens die, naar gebleken

is, af kunnen wijken van de Sep-gegevens.

Contrale O-netwerk

Aan de hand van kortsluitberekeningen van de IJsselcentrale zijn de een-

fase kortsluitstromen gecontraleerd. Gehanteerde invoedende kortsluitstro

men: HCL2: I
k3

=18.9 [kA], I k1=18.9 [kA] (Ik1/Ik3~1.0, opgave IJsselcentrale)

HCL1: I
k3

=17.9 [kA] , I
k1

=U.8 [kA] (Ik1/Ik3~0.66, " "

HGL1*W: I
k3

=0.0 [kA] , I
k1

=0.0 [kA]

Gronau: I
k3

=0.0 [kA] , I
k1

=0.0 [kA]

MSD'l: I
k3

=0.0 [kA] , I
k1

=0.0 [kA]

De gemeten eenfase kortsluitstromen zijn naast de berekende waarden van

de IJsselcentrale in bijlage 7 vermeld. De gemeten eenfase kortsluitstro

men komen redelijk tot goed overeen met de berekende waarden, maar liggen

veelal iets hoger. De afwijking ligt bijna overal binnen 10 %. De mogelijke

redenen voor de geringe verschillen kunnen zijn:

1) Waarschijnlijk zijn bij de berekende eenfase kortsluitstromen andere

distributietransformatoren geaard verondersteld dan bij de simulatie,

omdat dit pas sinds oktober 1984 bekend is.

2) De invoedende kortsluitvermogens"die bij de berekening gehanteerd zijn

kunnen afwijken van de kortsluitvermogens die bij de simulatie toege

past zijn.

3) De representatie van homopolaire impedanties van steeklijnen zijn bij

de simulatie en de berekening niet aan elkaar gelijk.

4) Het verschil tussen de berekende kortsluitstroom in Losser (Ik1=11.2 [kA])

en de gemeten kortsluitstroom (I
k1

=8.5 [kA]) is erg groote

Waarschijnlijk heeft de IJsselcentrale de aanvankelijk geplande kabel

tussen Losser en Enschede Vechtstraat meegenomen in de berekeningen.



- vanuit Gronau (220 kV): 12.1 [kA] 12.1

vanuit Harculo (220 kV): 3.7 [kA] 3.9

vanuit Almelo (220 kV): 4.2 [kA] 4.3

- vanuit 110 kV net: 3.3 [kA] 3.3
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Contrale kortsluitstromen t.p.v. samenloop

Berekeningen voor het planjaar 1984/85 van de Sep voor de driefasen

kortsluitstromen t.p.v. de samenloop geven de volgende waarden:

[kA](gemeten in Gronau)

[kA](gemeten in HGL2*W)

[kA](gemeten in HGL2*W)

[kA](gemeten in HGL2*W inclu-

sief 4.4 [kA] invoeding

HGL1*W, zonder WKC in MSD'l)

De gemeten en berekende driefasen kortsluitstromen t.p.v. de samenloop

blijken goed met elkaar overeen te stemmen.

Samengevat kan gesteld worden dat het IJsselcentrale-net voor bouwfase 3

voldoende nauwkeurig is gesimuleerd m.b.t. stationaire grootheden gezien

de grote overeenkomst tussen de verschillende gemeten en berekende kort

sluitstromen. Vanwege het ontbreken van gegevens over transienten kan de

representatie hiervan jammer genoeg niet gecontraleerd worden.

5.4 Metingen

De structuur van het IJsselcentrale-net, zoals nagebootst op het netmodel,

staat weergegeven in figuur 4.5. De gerealiseerde ~,~,O - netwerken staan

afgebeeld in bijlage 4 en 5. Door toepassing van een zestal meettransfor

matoren is het mogelijk om op een willekeurige plaats een sluiting in ei

gen net of tussen beide netten te simuleren. Op de foutplaats worden com

ponentgrootheden getransformeerd naar fasegrootheden waardoor een wille

keurige fout eenvoudig is aan te leggen. In figuur 4.5 is dit gedaan voor

een R(220)-S(110) contact. Aangezien het 220 kV net de hoogste spanning

bezit zal de kortsluitstroom I
k

gaan vloeien vanuit het 220 kV net rich

ting 110 kV net. Bij bestudering van figuur 4.5 zien we dat bij een on

derling contact de kortsluitstroom altijd door de homopolaire netwerken

van be ide netten moet vloeien. De homopolaire impedanties zijn enkele ma

len hoger dan de overeenkomstige ~- en ~-impedanties, zodat de grootte en

de verdeling van de kortsluitstroom voornamelijk door de homopolaire net

werken bepaald wordt. Beschouwen we bijlage 5 dan zien we dat met name de

homopolaire impedanties van de 110 kV distributietransformatoren hiervoor

verantwoordelijk zijn.
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Dit betekent o.a. voor de gevolgen van een onderling contact dat de

plaats waar het contact op de samenloop plaatsvindt van minder belang is.

Voor de verschillende metingen is daarom vrij willekeurig Marssteden

(MSD'1-MSD2) grenzend aan het samenloopgedeelte (zie figuur 5.1) als slui

tingsplaats gekozen.

De verschillende metingen die verricht zijn zullen vervolgens in het kort

besproken worden.

Meting stationaire toestand

Allereerst is de stationaire toestand opgetekend in de buurt van het sa

menlooptraject, zie bijlage 8. De gemeten spanningen en stromen worden

aangeduid d.m.v. poolcoordinaten d.w.z. een absolute waarde in [kV] resp.

[kA] gevolgd door een fasehoek in graden. De R-fasespanning in HCL2 (138/

0°) geldt als fasehoekreferentie voor aile navolgende metingen.

De stromen in stationaire toestand zijn niet gelijk aan nul, omdat de be

lastingen in het 110 kV net meegenomen zijn bij de simulatie. Tengevolge

van deze belastingsstromen is de hoekverdraaiing tussen beide netten ter

hoogte van MSD'l niet gelijk aan -60° maar ongeveer _65°.

De verschillende spanningen en stromen zijn gemeten met een in eigen be

heer gebouwd meetapparaat dat op elektronische wijze o.a. de relaties

(4.1) en (4.2) bewerkstelligt. De meetonnauwkeurigheid voor spanningen

en stromen is resp. gelijk aan + 2 [kV] en + 0.1 [kA]. De fasehoeken zijn

gemeten m.b.v. een fasehoekmeter. De werking hiervan bleek enigszins span

ningsafhankelijk te zijn, waardoor de meetonnauwkeurigheid ongeveer gelijk

is aan + 3°. Voor stromen gelijk of kleiner dan 0.1 [kA] was de gemeten

fasehoek niet eenduidig, daarom worden voor deze stromen geen fasehoeken

opgegeven.

Meting aardsluiting R-fase MSD2

De belangrijkste optredende spanningen en stromen bij een R-fase aard

sluiting in MSD2 zijn weergegeven in bijlage 9. De grootte van de totale

kortsluitstroom is gelijk aan 15.5 [kA]. De twee deelstromen in het 220

kV net zijn nagenoeg aan elkaar gelijk nl. 7.9 [kA] vanuit HGL2*W en 7.6

[kA] vanuit Gronau. De totale kortsluitstroom kan zich sluiten via een

viertal punten nl. de homopolaire impedanties van HCL2, Gronau en de kop

peltransformatoren in Almelo Mosterdpot en Hengelo Weideweg, zoals aangege

yen in bijlage 9. Opgeteld leveren deze retourstromen een stroom op van

15.8/-80° hetgeen goed overeenkomt met de totale kortsluitstroom in MSD2

van 15.5/-81°. De homopolaire impedanties van het 110 kV net spelen hier-
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bijgeen rol, omdat de koppeltransformatoren enkel aan de 220 kV zijde

geaard zijn. Tengevolge van de kortsluitimpedanties van de meettransfor

matoren uit figuur 4.5 is de foutimpedantie in MSD2 tussen de R-fase en

aarde ongelijk aan nul. Voor fouten in eigen net is deze foutimpedantie

ongeveer gelijk aan 0.25 + jO.25 [A]. Bij sluitingen tussen be ide netten

geldt voor de foutimpedantie het dubbele nl. 0.5 + jO.5 [Jl]. De invloed

van deze foutimpedanties is in praktijk verwaarloosbaar.

Bij nauwkeurige bestudering van bijlage 9 blijkt dat de stromen in de T

fase aan weerszijden van MSD2 niet precies elkaars inverse zijn (1.3/-84°,

1.3/99°). Ook bij de volgende metingen zal dit regelmatig het geval zijn.

Dit verschijnsel is te wijten aan de meettransformatoren en is in praktijk

niet te vermijden.

De meting van de R-fase aardsluiting in MSD2 is van belang om na te gaan

hoe de distantiebeveiligingen in HGL2*W en Gronau een eenfase fout t.p.v.

de samenloop zien. De vectorbeelden van de foutspanningen in deze stations

tesamen met de foutstromen zijn weergegeven in onderstaande figuur.

HGL2*W

V =43/-4°
R

V
S

=143/-121°

Gronau

V =26/-3°
R

I =7.6/-81°
R

V =149/-124°
S

Figuur 5.2 Vectorbeelden R-fase aardsluiting MSD2

Een distantiebeveiliging in HGL2*W ziet bij een eenfase fout in MSD2 nor

maal een hoek tussen foutspanning en foutstroom van 77° en een absolute

foutimpedantie Zf die gelijk is aan 43 [kV]/7.9 [kA] = 5.4 [it].

Een distantiebeveiliging in Gronau ziet bij eenzelfde fout een fouthoek

van 78° en een absolute foutimpedantie Zf = 26 [kV]/7.6 [kA] = 3.4 [J\].
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Soortgelijke waarden zullen ook voor een sluiting tussen beide netten

moeten gelden wil een distantiebeveiliging van het 220 kV net zo'n fout

op de juiste manier zien.

Uit de theorie van de symmetrische componenten is bekend dat de foutim-
1

pedantie bij een eenfase aardsluiting gelijk is aan Zf-3(2Z1+Z0 ).

Voor de lijnsectie HGL2*W-MSD2 geldt (zie bijlage 4 en 5): Zl=0.6+j3.4 [Jt],

ZO=1.2+j6.9 [fl]. Dit betekent voor de foutimpedantie die gezien wordt

vanuit HGL2*W bij een eenfase aardsluitig in MSD2: Zf=0.8+j4.6 ~] =

4.7/80°. Voor de foutimpedantie die gezien wordt vanuit Gronau (B2) geldt

analoog: Zf=0.3+j3.1 [SL] = 3.1/84°. De verschillen tussen deze berekende

en de gemeten waarden op de vorige pagina zijn een gevolg van de kort

sluitimpedanties van de meettransformatoren en de onnauwkeurigheid in de

spannings- en stroommeting. De invloed hiervan op de simulatieresultaten

is te verwaarlozen.

Metingen contact MSD2-MSD'l

In bijlage 10, 11 en 12 staan de metingen vermeld van een sluiting tus

sen het 220 kV net en het 110 kV net ter hoogte van Marssteden voor resp.

een R(220)-R(110), R(220)-S(110) en een R(220)-T(110) contact. De totale

kortsluitstroom tussen beide netten bedraagt resp. 9.1 [kA], 11.6 [kA] en

8.3 [kA], waarden die bij sluitingen 'normaal' te noemen zijn. De deel

stromen in beide netten zijn zelfs kleiner dan de stromen die ontstaan

bij sluiting in eigen net. De totale kortsluitstroom verdeelt zich in het

110 kV net en kan enkel via de geaarde sterpunten van de distributietrans

formatoren in de stations en via de invoedingen naar aarde vloeien. In de

belangrijkste 110 kV stations zijn de grootte en richting van deze aard

stromen aangegeven. Tengevolge van de koppeling tussen beide netten in

Hengelo Weideweg vloeit het overgrote dee1 van de 110 kV kortsluitstroom

in de richting van HGL1*W. Deze koppeling zorgt er tevens voor dat er ook

in de ongestoorde fasen vergrote stromen kunnen gaan vloeien.

De fasehoek van de kortsluitstroom I
k

bij de drie verschillende contact

situaties is bij bestudering van het vectorbeeld van de ongestoorde fase

spanningen eenvoudig te verklaren.

Bij een R(220)-R(110) contact is de drijvende spanning gelijk aan V
R

(220)

VR(110), zoals aangegeven in figuur 5.3.a. De totale impedantie die de

drijvende spanning ziet zal bijna geheel inductief zijn. Een hoekverschil

tussen de drijvende spanning en de totale kortsluitstroom I k van 80° is

een realistische aanname. Dit betekent dat de hoek tussen I k en V
R

(220)

gelijk wordt aan 50°. Vergelijken we dit met de gemeten hoek tussen I k
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a) R(220)-R(llO) b) R(220)-S(llO) c) R(220)-T(llO)

Figuur 5.3 Herkomst fasehoek kortsluitstroom I k bij verschillende

contactsituaties

en de ongestoorde R-fasespanning van het 220 kV net in bijlage 10 (-49°)

dan komt dit goed overeen.

De 220 kV R-fasespanning en de 110 kV S-fasespanning vertonen faseopposi

tie. Dit betekent dat de hoek tussen de ongestoorde V
R

(220) en I k onge

veer gelijk moet zijn aan SOo, zie figuur 5.3.b. Vergelijken we dit met

de fasehoek van I
k

uit bijlage 11 dan klopt dit precies.

Bij een R(220)-T(l10) contact komen we tot een hoek tussen V
R

(220) en I k
die gelijk is aan 110°, zie figuur 5.3.c. De fasehoek van I k uit bijlage

12 komt hier exact mee overeen.

Het afschatten van de fasehoek van de totale kortsluitstroom I k t.o.v. de

ongestoorde R-fasespanning van het 220 kV net is dus erg eenvoudig, zoals

uit hetbovenstaande blijkt. De fouthoek tussen foutspanning en foutstroom

in een 220 kV station grenzend aan de fout komt ruwweg overeen met de fa

sehoek van de totale kortsluitstroom I
k

tussen beide netten. Precies af

schatten is moeilijk vanwege de randvoorwaarden die de koppeltransforma

toren opleggen. Deze koppeltransformatoren zorgen er ook voor dat er geen

evenredig verband bestaat tussen de grootte van de drijvende spanning en

de grootte van de totale kortsluitstroom I
k

, iets wat men wei zou verwach

ten. Zo is de drijvende spanning bij een R(220)-S(l10) contact gelijk aan

3 [p.u.] en bij een R(220)-R(l10) en een R(220)-T(l10) contact gelijk aan

V3 [p.u.]. Bij een R(220)-S(l10) contact (I
k

= 11.6 [kA]) zou men dus een

kortsluitstroom I k verwachten die V3 * groter is dan bij een R(220)-R(l10)

(Ik=9.1 [kA]) en een R(220)-T(l10) contact (I
k

=S.3 [kA]). Dit blijkt niet

het geval te zijn. Op grond van symmetrie overwegingen zou men echter wei

verwachten dat de kortsluitstroom I
k

bij een R(220)-R(110) en een R(220)

T(llO) contact aan elkaar gelijk zouden zijn. Dit is ook niet het geval.
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De oorzaak hiervan ligt bij de hoekverdraaiing die ontstaat t.g.v. de

belastingen in het 110 kV net. Ter hoogte van Marssteden is het hoekver

schil tussen beide netten gelijk aan -65° i.p.v. -60°, zie bijlage 8.

Indien we deze extra hoekverdraaiing van 5° ~ ;~ radialen in rekening

brengen dan wordt de verhouding van de drijvende spanning bij een R(220)-

R(l10) en een R(220)-T(110) contact ongeveer gelijk aan:{3 +

v3 -
De verhouding van de bijbehorende kortsluit

stromen (9.1 [kA]/8.3 [kA] = 1.1) komt hier

1*5TT
180

---....;;;.;~~l.l.

1*5rr
180

goed met overeen.

De hoogste stationaire overspanning in het 110 kV net blijkt bij bestude

ring van de metingen in bijlage 10, 11 en 12 op te treden in de R-fase

ter hoogte van de foutplaats (MSD'l) bij een R(220)-R(110) contact. Deze

maximale overspanning is gelijk aan 83 [kV] ~ 1.2 [p.u.]. Naarmate verder

verwijderd van de foutplaats blijkt deze maximale overspanning zich steeds

verder af te bouwen, iets wat in de lijn der verwachting ligt. Een maxima

Ie stationaire overspanning van 1.2 [p.u.] is dermate laag dat de conven

tionele 110 kV overspanningsafleiders met een nominale spanning van 1.9

[p.u.] niets te vrezen hebben bij een onderling contact in fase 3.

Anders is het gesteld met het functioneren van de distantiebeveiligingen

in zowel het 110 kV net als in het 220 kV net.

Voor de belangrijkste verbindingen zijn de verschillende distantiebevei

ligingen tesamen met de lijnimpedanties voor eenfase fouten en de foutim

pedanties die gezien worden bij de verschillende contactsituaties samen

gevat in tabel 5.1. De lijnimpedantie voor eenfase fouten is gelijk aan

~(2Z1+Z0) en is bepaald aan de hand van bijlage 2 en 3. De lijnimpedantie

van de verbinding HGL2*W-Gronau is gelijk gesteld aan de impedantie van

de verbinding HGL2*W-B2. Het fictieve station B2 vertegenwoordigt hierbij

het einde van de samenloop. Deze verwaarlozing van de impedantie tussen

B2 en Gronau heeft geen invloed op de conclusies t.a.v. het functioneren

van de distantiebeveiligingen.

Ter reductie van het aantal netcomponenten zijn o.a. de stations ODZ1,

ESD1*V en HGL1*B niet uitgevoerd bij de simulatie. D.m.v. successievelijke

ster-driehoek transformaties zijn de bedrijfs- en homopolaire impedanties

van deze stations verdeeld over de omringende stations, waardoor de simu

latie correct blijft. Dit betekent b.v. dat bij de simulatie de stroom

die vanuit ESD1*W naar ESD1*V vloeit, gelijk is aan de stroom die vanuit

ESD1*V naar ESD1*H vloeit. In praktijk is dit niet het geval, omdat een
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gedeelte van de kortsluitstroom door het geaarde sterpunt van een dis

tributietransformator te ESD1*V naar aarde vloeit. Hoewel de totale simu

latie correct is moet t.a.v. de deelstromen in een verbinding waar een

station verwijderd is, een correctie worden toegepast. Deze correctie is

achterwege gebleven, omdat de kwalitatieve conclusies t.a.v. het functio

neren van de distantiebeveiligingen hierdoor niet zouden veranderen. De

foutimpedanties die in praktijk enige correctie behoeven zijn in tabel 5.1

tussen haakjes geplaatst.

RELAIS RELAIS LIJNIMP. FOUTIMP. FOUTIMP. FOUTIMP.
LOCATIE RICHTING EENFASE R(220)~(1l0) R(220)-S(llO) R(220)-T(llO)

FOUTEN CONTACT CONTACT CONTACT

HGL2*W GRONAU 7.7/82° 21.5/33° 10.4/75° 20.4/121°

GRONAU HGL2*W 7.7/82° 22.4/25° 6.2/76° 25.7/120°

MSD'1 ESD1*H 2.1/76° 14.8/24° 2.9/80° 16.2/136°

ESD1*H MSD'1 2.1/76° 13.4/196° ~O 15.2/-37°

MSD'1 ESD1*W 3.2/74° 29.6/14 0 6.1/72° 33.8/124°

ESD1*W MSD'1 3.2/74° 27.9/188° 1.9/-120° 32.5/-52°

ESD1*W ESD1*V 1.3/34° (41.4/4° ) (2.6/54°) (41.1/124° )

ESD1*H ESD1*V 0.7/34° (39.5/182°) ~O (40.0/-53°)

ESD1*H HGL1*B 2.3/68° (14.7/12°) ~O (13.8/1410)

HGL1*W HGL1*B 2.1/68° (13.3/179°) (3.6/69°) (12.9/-25°)

ESD1*H LS1 13.6/74° 62.5/10° ~O 63.3/139°

HGL1*W ODZ1 5.3/69° (85.0/183°) (20.9/68°) (64.5/-28°)

Tabel 5.1 Foutimpedanties die door distantiebeveiligingen bij de

verschillende contactsituaties gezien worden.

Uit tabel 5.1 blijkt dat bij een R(220)-R(110) contact de distantiebevei

ligingen te HGL2*W en Gronau de fout weliswaar in het eerste kwadrant zien

maar veel verder weg. Uitgaande van een gebruikelijke instelling van ± 80%

van de eigen sectie zal een R(220)-R(110) contact ter hoogte van Marssteden

zeker niet in de sneltrap van de distantiebeveilingen te HGL2*W en Gronau

afgeschakeld worden, maar waarschijnlijk weI in een van de vo1gtrappen of

eventueel in de eindtrap.
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Aangezien het overgrote deel van de kortsluitstroom in de richting van de

koppeltransformatoren te Hengelo Weideweg vloeit, zien de meeste distantie

beveiligingen in het 110 kV net die in de richting van HGL1*W kijken, een

R(220)-R(110) contact in het eerste kwadrant. De distantiebeveiligingen

die in omgekeerde richting kijken zien de fout veelal in het 2e of 3e kwa

drant. Afschakeling door 110 kV distantierelais kan enkel geschieden in een

van de volgtrappen of eindtrappen.

Bij een R(220)-S(110) contact zien de distantiebeveiligingen van het 220

kV net te HGL2*W en Gronau de fout in het eerste kwadrant. Het distantie

relais te Gronau zal de fout waarschijnlijk in de sneltrap afschakelen.

Het relais te HGL2*W zal dit waarschijnlijk doen in de sneltrap of in een

van de volgtrappen.

De foutspanning in de S-fase te MSD'l (19/-1°) is bij een R(220)-S(110)

contact juist omgepoold t.o.v. zijn ongestoorde richting (180°). Aangezien

de foutspanningen in het 220 kV net nauwelijks gedraaid zijn t.o.v. hun

ongestoorde toestand, zorgen de koppeltransformatoren ervoor dat de fout

spanningen in HGL1*W ook ongeveer hun ongestoorde richting aannemen. Dit

betekent dat de ompoling van de S-fasespanning in MSD'l ter hoogte van

ESD1*H weer ongedaan wordt gemaakt, zoals blijkt uit bijlage 11. Doordat

de S-fasespanning in ESD1*H ongeveer gelijk aan nul is, zullen er lage

impedanties gemeten worden, waardoor meerdere distantierelais in de snel

trap kunnen reageren en tot uitschakelcommando's kunnen leiden. Naast de

relais in ESD1*H kunnen er nog meerdere relais in het 110 kV net bij een

R(220)-S(110) contact afschakelen in eventueel de sneltrap of in een van

de volgtrappen.

Bij een R(220)-T(110) contact blijkt dat zowel in het 220 kV net als in

het 110 kV net de fout niet in het eerste kwadrant wordt gezien. Dit be

tekent dat een dergelijk contact naar alle waarschijnlijkheid enkel afge

schakeld kan worden in de eindtrappen van zowel de 220 kV als van de 110

kV distantierelais.

Samengevat kan gesteld worden dat de wijze waarop de distantiebeveiligin

gen van zowel het 110 kV net als van het 220 kV net een onderling contact

t.p.v. de samenloop zien, erg complex is en tevens erg afhankelijk is van

de gebruikte relais en hun instellingen. Bij alle contactsituaties is van

belang dat het 220 kV net als eerste en als enige de fout afschakelt. Hier

door worden in het 110 kV net hoge overspanningen en afschakelen van grote

netgedeelten voorkomen.
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Meting transiente overspanningen

Naast de metingen van de stationaire spanningen en stromen die ontstaan

t.g.v. een contact tussen de R-fase van het 220 kV net en de R-, S- en T

fase van het 110 kV net, zijn voor deze gevallen ook de transiente over

spanningen in het 110 kV net bepaald. De metingen van de transiente over

spanningen in MSD'l voor de drie verschillende contactsituaties zijn te

samen met de optredende totale kortsluitstroom afgebeeld in bijlage 13,

14 en 15. Ter verkrijging van de maximale transienten in de spanning is

steeds ingeschakeld op een maximum van de verschilspanning tussen beide

netten waardoor het gelijkstroomlid van de kortsluitstroom gelijk aan nul

wordt. Een gevolg hiervan is wei dat de overspanningen reeds na enkele

perioden sinusvormig worden. Bij een werkelijke sluiting zal bijna altijd

een gelijkstroomlid aanwezig zijn waardoor de vervorming van de overspan

ningen zeker een tiental perioden in beslag zal nemen.

Uit bijlage 13, 14 en 15 blijkt dat de transiente overspanningen in het

110 kV net (%1.25 [p.u.]) nauwelijks hoger zijn dan de maximale stationaire

overspanningen ~1.2 [p.u.]). Gevaar voor de conventionele 110 kV overspan

ningsafleiders met een nominale spanning van 1.9 [p.u.] is dus niet aan

wezig in fase 3. Hoewel de simulatie op het wisselstro~mnetmodelenkel

correct is voor laagfrequente transienten, is de verwachting dat de wer

kelijke transienten nietveel hager zullen zijn. Het karakter van transien

ten bij sluitingen is namelijk overwegend laagfrequent.

Resumerend kan gesteld worden dat in fase 3 t.g.v. de starre aarding van

het 110 kV net het aanvankelijke overspanningsprobleem verschoven is naar

een beveiligingsprobleem. Het toepassen van zinkoxyde-afleiders ter be

scherming van de conventionele 110 kV overspanningsafleiders voor de ge

volgen van een onderling contact is in fase 3 in eerste instantie niet

noodzakeli3k. Indien in praktijk niet gegarandeerd kan worden dat bij een

onderling contact het 220 kV net altijd als eerste en enige de fout afscha

kelt, dan kan ter voorkoming van kortstondig hoge overspanningen in het

110 kV net het toepassen van zinkoxyde-afleiders alsnog raadzaam zijn.

Naast de metingen van een onderling contact uit bijlage 10, 11 en 12 zijn

er nog een aantal soortgelijke metingen verricht. Bij deze metingen zijn

resp. de verbindingen ESD1*H-MSD'1, MSD'1-ESD1*W en HGL1*W-ESD1*H open

verondersteld vanwege normaal onderhoud of vanwege afschakeling t.g.v.

het onderling contact. Naast iets hogere overspanningen (stationair maxi

maal 94 [kV] ~ 1.35 [p.u.]) in het 110 kV net en iets lagere kortsluit

stromen geven deze metingen kwalitatief dezelfde resultaten. Derhalve

zijn deze metingen niet opgenomen in dit verslag maar in het aanhangsel.
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6 SIMULATIE SAMENLOOP 110 kV!380 kV

6.1 Inleiding

Ter bestudering van de gevolgen van een contact tussen het star geaarde

110 kV net en het star geaarde 380 kV net is de netconfiguratie van fa

se 5 (vanaf 1993, zie hoofdstuk 2) uitvoerig gesimuleerd. Analoog aan

fase 3 is het 110/380 kV net tussen Harculo en Gronau inclusief capaci

teiten en belastingen nagebootst op een wisselstroomnetmodel binnen de

vakgroep.

De gesimuleerde netconfiguratie van fase 5 staat afgebeeld in figuur 6.1.

In vergelijking met de netconfiguratie van fase 3 (figuur 5.1) zijn de

volgende verschillen en overeenkomsten te constateren.

Het onderstation Marssteden maakt in fase 5 deel u.it van een andere ver

binding in vergelijking met fase 3. De afkorting van dit station wordt

hierdoor MSD"l (was MSD'l in fase 3). De warmtekrachteenheid die invoedt

op dit station is bij de simulatie van fase 5 niet meegenomen vanwege het

beperkte aantal (8) generatoren op het wisselstroomnetmodel. Gezien het

beperkte vermogen (70 [MVA]) van deze invoeding zal de invloed hiervan

op de simulatieresultaten niet zo groot zijn.

In vergelijking met fase 3 is er in fase 5 een onderstation bijgekomen

namelijk Hengelo Oele (HGL4*0, HGL1*0) waar het 380 kV net gekoppeld

wordt met het 110 kV net. Daarnaast zijn er t.b.v. metingen de volgende

fictieve onderstations toegevoegd: MSD1, MSD'l, MSD4, MSD'4, A1, A'l, A4,

A'4, B1, B4, HGL4*W, HGL'4*W, AML4*T.

Het samenloopgedeelte in fase 5 strekt zich uit vanaf AML4*T tim B4, zo

als aangegeven in figuur 6.1. Het 220 kV net is in deze fase afgebroken

tot aan Harculo toe, zodat dit niet meer voorkomt--in de netconfiguratie

van fase 5. De 110 kV netten van fase 3 en fase 5 zijn, u~tgezonderd kleine

wrjzigingen, nagenoeg aan elkaar gelijk. Door het niet meenemen van de

warmtekrachteenheid te Marssteden (MSD"l) heeft het 110 kV net in fase 5

enkel invoeding vanuit HeLl. De simulatie van het 380 kV net in fase 5 is

erg eenvoudig gehouden. Naast simulatie van het samenloopgedeelte is vol

staan met een drietal invoedingen vanuit resp. Ens, Doetinchem en Gronau.

Analoog aan fase 3 is ook fase 5 gerepresenteerd d.m.v. genormeerde ~,~,O

componenten. De gerealiseerde ~,~,O-netwerken zijn vermeld in bijlage 16

en 17.
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6.2 Dimensionering

De getalwaarden die vermeld worden bij de ~,~,O-netwerken in bijlage 16

en 17 zijn grotendeels op dezelfde wijze als bij fase 3 tot stand geko

men. Enkel de wezenlijke verschillen zullen onderstaand aan bod komen.

Kabels, lijnen

De lijngegevens per km van de verbinding HGL1*0-HGL1*B zijn ontleend aan

de lijngegevens per km van de verbinding HGL1*W-HGL1*B uit fase 3.

In fase 5 is het totale samenlooptraject t.o.v. fase 3 vergroot. De be

drijfs- en homopolaire gegevens van aIle verbindingen die deel uitmaken

van de samenloop zijn berekend aan de hand van een uitdraai van het zg.

EMTP-programma. Voor informatie over de gedane berekeningen zie aanhang

sel.

Invoedingen

HeLl:

Invoeding onveranderd t.o.v. fase 3.

Invoedende driefasen kortsluitstroom: I k3=17.9 [kA]

Verhouding I
k1

/I
k3

=0.66

Zci, = Z/3 = j3.9 [..f\.], Zo j9.9 [J\.]

MSD"l:

Invoeding warmtekrachteenheid (70 [MVA]) niet meegenomen bij simulatie

i.v.m. beperkt aantal (8) generatoren op model.

AML4*T:

In fase 5 is de invoeding vanuit Ens voorgesteld door een bron in serie

met een kortsluitreactantie ter hoogte van het fictieve station AML4*T.

Invoedende driefasen kortsluitstroom te HGL4*0 vanuit Ens: I
k3

=8.0 [kA]

XO/X1 - verhouding te HGL4*0: XO/X1~ 1.5 (planjaar 1989/90, Sep)

De bedrijfsreactantie tussen AML4*T en HGL4*0 is gelijk aan:

X1=1.6 Cst], zie bijlage 16.

Voor de invoedende kortsluitreactantie te AML4*T op basis van U
N

=380 [kV]

geldt:

Z J... = Zf'> = j28.6 [JL], Zo = j42.9 [ft]



23.0 [S\.],

HGL4*0:

Invoedende driefasen kortsluitstroom te HGL4*0: I
k3

=10.5 [kA]

XO/X1~1.5 (planjaar 1989/90)

Invoedende kortsluitreactantie vanuit Doetinchem (U
N

=380 [kV]):

1.l*UN
\}3*I

k3
=
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ZJ.. = Z~ = j23.0 [J'l], Zo j34.5 [SL]

B4:

Invoedend subtransient kortsluitvermogen te Gronau: Sk=15 [GVA] (opgave VEW)

X
O

/X
1

= 2.25, bedrijfsreactantie lijnverbinding Gronau-B4: X1~ 1.05 [11.]

Voor de invoedende kortsluitreactantie te B4 geldt (U
N

=380 [kV]):

1.l*trN
Xl = S" (MVA)- 1.05 = 9.5 [J1.,],

k

Z"" = Z~ = j9. 5 [51.], Zo = j21.4 [J1.]

Koppeltransformatoren

Momenteel zijn de gegevens van de koppeltransformatoren te Hengelo Oele

nog niet bekend, daarom zijn de volgende aannames gemaakt:

Ek = 15 %, SN=500 [MVA], XO/x1(primair) = 2.

Voor de kortsluitreactantie geldt (U
N

=380 [kV]):

tk trN
Xl = 100 * SN ~ 44 [11.],

Aangezien er twee identieke, koppeltransformatoren parallel staan geldt:

Z c( = Z () = j 22 [~, Zo = j 44 [.n.]

Belastingen

Hoewel niet helemaal correct zijn de belastingen in fase 5 gelijkgesteld

aan de belastingen in fase 3. De invloed van de belastingen op de simula

tie is dermate gering dat aanpassing niet nodig werd geacht.

Vanwege het beperkte aantallT-secties op het gebruikte wisselstroomnetmo

del was het ook bij de simulatie van fase 5 noodzakelijk om de ~,~,O-net

werken uit bijlage 16 en 17 enigszins te reduceren. Deze gereduceerde ~,~,O

netwerken zijn afgebeeld in bijlage 18 en 19. De volgende stations zijn

bij de simulatie niet uitgevoerd: RT1, NVD1, VH1, OL1, RS1, HBG1, ODZ1,

ESD1*V, HGL'4*W, MSD'4, A'4.
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Het instellen van de verschillende netelementen op het wisselstroomnet

model is gebeurt met dezelfde basiswaarden die gebruikt zijn in fase 3.

De generatorspanning van het 380 kV net wordt in procenten uitgedrukt

gelijk aan:

125
380 kV:

J3 * 380*1.1
~ ~

E% = * 100 % = 236.5 % (59.1 [Veff])

Verificatie van de gesimuleerde netconfiguratie van fase 5 was jammer ge

noeg niet mogelijk vanwege het ontbreken van de benodigde kortsluitgege-

Yens.

6.3 Metingen

Analoog aan fase 3 zijn ook aan fase 5 een aantal metingen verricht.

Als plaats voor onderling contact is gekozen voor MSD4-MSD'1 en HGL4*W

HGL1*W. De kortsluitmetingen te HGL4*W-HGL1*W zijn opgenomen in het

aanhangsel van dit verslag, omdat de resultaten niet wezenlijk anders wa

ren in vergelijking met een onderling contact t.p.v. MSD4-MSD'1.

In praktijk zijn er vele plaatsen van onderling contact mogelijk, elk met

hun eigen specifieke kortsluitstromen en overspanningen. Kwalitatief maakt

het echter weinig uit waar het onderling contact wordt aangelegd. Kwanti

tatieve interpretatie van de meetresultaten moet overigens met de nodige

voorzichtigheid gebeuren, omdat in fase 5 aannames zijn gemaakt omtrent

gegevens van koppeltransformatoren en invoedingen. Tevens geldt dat de

warmtekrachteenheid te MSD"l en eventuele beInvloedingsverschijnselen niet

zijn meegenomen bij de simulatie. De verrichtte metingen t.p.v. MSD4-MSD'1

zullen vervolgens in het kort besproken worden.

Meting R-fase aardsluiting MSD4

De belangrijkste optredende stromen en spanningen bij een R-fase aardslui

ting te MSD4 zijn geregistreerd in bijlage 20. De deelstromen vanuit HGL4*0

en Gronau zijn nagenoeg aan elkaar gelijk nl. resp. 12.7 [kA] en 11.8 [kA].

De eenfase kortsluitstroom te MSD4 wordt hierdoor gelijk aan 24.4 [kA].

Vanuit HGL4*0 wordt bij een eenfase aardsluiting te MSD4 een fouthoek van

74° en een absolute foutimpedantie van 83 [kV]/12.7 [kA] = 6.5 [JL] gezien.

Vanuit Gronau gelden nagenoeg dezelfde waarden nl. een fouthoek van 75° en

een absolute foutimpedantie van 6.9 [ill. De distantiebeveiligingen te

HGL4*0 en Gronau zullen bij een onderling contact t.p.v. MSD4 ongeveer de

zelfde waarden moeten zien wil een dergelijke fout adequaat afgeschakeld

worden.
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Metingen contact MSD4-MSD'1

In bij1age 21, 22 en 23 staan de metingen verme1d van een sluiting tussen

het 380 kV net en het 110 kV net ter hoogte van Marssteden voor resp. een

R(380)-R(l10), een R(380)-S(l10) en een R(380)-T(l10) contact. De tota1e

korts1uitstroom tussen beide netten bedraagt resp. 13.8 [kA], 16.4 [kA]

en 13.1 [kA]. Deze korts1uitstromen zijn ruwweg 1.5* groter dan bij een

overeenkomstig contact in fase 3.

Bij bestudering van bij1age 21, 22 en 23 b1ijkt dat de hoogste stationaire

overspanning in het 110 kV net optreedt in de T-fase ter hoogte van de

foutp1aats (MSD'l) bij een R(380)-T(l10) contact. Deze maximale statio

naire overspanning is gelijk aan 118 [kV] ~ 1.7 [p.u.]. Gevaar voor de con

ventionele 110 kV overspanningsafleiders met een nominale spanning van 1.9

[p.u.] is dus ook in fase 5 in eerste instantie niet aanwezig.

Analoog aan fase 3 zijn voor de belangrijkste verbindingen in de buurt van

de samen1oop, de verschillende distantiebevei1igingen tesamen met de lijn

impedanties voor eenfase fouten en de foutimpedanties die gezien worden

bij de verschil1ende contactsituaties, samengevat in een tabel.

RELAIS RELAIS LIJNIMP. FOUTIMP. FOUTIMP. FOUTIMP.
LOCATIE RICHTING EENFASE R(300)~(110) R(300)-S(llO) R(300)-T(llO)

FOUTEN CONTACT CONTACT CONTACT

HGL4*0 GRONAU 6.2/79° 23.0/52° 14.7/74° 23.6/99°

GRONAU HGL4*0 6.2/79° 25.5/48° 13.7/73° 26.7/97°

HGL1*0 ESD1*W 13.0/77° 9.3/205° 0.9/65° 9.8/-410

ESD1*W HGL1*0 13.0/77° 17.6/205° 3.1/-102° 19.4/-65°

HGL1*W HGL1*0 2.1/78° 46.5/194° 4.5/76° ----
HGL1*0 HGL1*W 2.1/78° 46.5/14° 2.6/-108° ----

Tabel 6.1 Foutimpedanties die door distantiebeveiligingen bij de

verschillende contactsituaties gezien worden.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat t.a.v. het gedrag van de distantiere1ais

een onderling contact in fase 5 veel overeenkomsten vertoont met een soort

gelijk contact in fase 3.
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Bij een R(380)-R(110) contact blijkt dat de distantiebeveiligingen in het

380 kV net te HGL4*0 en Gronau de fout in het eerste kwadrant zien, maar

buiten hun te beveiligen sectie. Afschakeling van de fout zal enkel kun

nen geschieden in een van de volgtrappen of de eind~rap. De distantiebe

veiligingen aan weerszijden van de fout in het 110 kV net (HGL1*0, ESD1*W)

zien de fout in het 3
e

kwadrant waardoor afschakeling waarschijnlijk enkel

in de eindtrap kan gebeuren.

Bij een gebruikelijke instelling van ± 80% van de eigen sectie zullen de

distantierelais te HGL4*0 en Gronau een R(380)-S(110) contact waarschijn

lijk niet kunnen afschakelen in de sneltrap maar wei in een van de volg

trappen. Analoog aan fase 3 is de S-fasespanning te MSD'1 bij een R(380)

S(110) contact juist omgepoold t.o.v. zijn ongestoorde richting. Ter hoog

te van HGL1*0 wordt deze ompoling weer ongedaan gemaakt door de koppel

transformatoren. Hierdoor meet het distantierelais in HGL1*0, dat in de

richting van ESD1*W kijkt, een lage foutspanning. In combinatie met de

grote kortsluitstroom wordt een R(380)-S(110) contact door dit relais ze

ker in de sneltrap gezien. Nadat het distantierelais in HGL1*0 in de snel

trap heeft afgeschakeld zal de kortsluitstroom richting ESD1*V sterk toe

nemen, waardoor het mogelijk is dat het distantierelais in ESD1*W de kabel

richting ESD1*V alsnog in de sneltrap uitschakelt. Deze situatie kan zich

voordoen, omdat het 380 kV net een R(380)-S(110) contact hoogstwaarschijn

lijk niet in de sneltrap zal afschakelen. Het station ESD1*W zou in deze

situatie kortstondig erg hoge overspanningen te verwerken krijgen.

Het moge duidelijk zijn uit bovenstaande situatieschets dat bij een R(380)

S(110) contact het 380 kV net de fout in de sneltrap moet afschakelen om

afschakelen van 110 kV netgedeelten en overspanningsproblemen in het 110

kV net te voorkomen.

Bij een R(380)-T(110) contact blijkt dat zowel in het 380 kV net als in

het 110 kV net de fout niet in het eerste kwadrant wordt gezien. Dit bete

kent dat een dergelijk contact naar aile waarschijnlijkheid enkel afgescha

keld kan worden in de eindtrappen van zowel de 380 kV als van de 110 kV

distantierelais.

Meting transiente overspanningen

Naast de metingen van de stationaire spanningen en stromen die ontstaan

t.g.v. een contact tussen de R-fase van het 380 kV net en de R-, S- en T

fase van het 110 kV net ziAn ook metingen verricht van de transiente over-
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spanningen in het 110 kV net. Voor deze metingen is het onderling contact

aangebracht aan de rand van het samenloopgedeelte nl. ter hoogte van B1-B4.

De overspanningen in het 110 kV net zullen ter hoogte van B1 maximaal zijn,

omdat de impedantie tussen deze contactplaats en de koppeltransformatoren

in Hengelo Oele het hoogst is. De metingen van de transi~nte overspanningen

in B1 zijn voor de drie mogelijke contactsituaties tesamen met de optreden

de totale kortsluitstroom afgebeeld in bijlage 24, 25 en 26.

Wederom is ter verkrijging van de maximale transienten in de spanning

steeds ingeschakeld op een maximum van de verschilspanning tussen bei-

de netten waardoor het gelijkstroomlid van de kortsluitstroom gelijk aan

nul wordt. Uit bijlage 24, 25 en 26 blijkt dat de maximale transiente

overspanningen in het 110 kV net (~2.3 [p.u.]) nauwelijks hoger zijn dan

de maximale stationaire overspanningen (~2.0 [p.u.]). We zien dat de sta

tionaire overspanning aan de rand van het samenloopgedeelte weliswaar

iets hoger is dan de nominale spanning van 1.9 [p.u.] van de 110 kV af

leiders, maar dat de transiente overspanningen niet boven de 0 % - aan

spreekgrens van 3.1 [p.u.] uitkomen. Indien in werkelijkheid de transiente

overspanningen toch boven deze 0 % -aanspreekgrens van 3.1 [p.u.] uit

zouden komen, blijft de kans op beschadiging van de 110 kV afleiders ge

ring, omdat deze afleiders altijd enigszins overgedimensioneerd zijn.

Recapitulerend blijkt dat ook bij de metingen van een onderling contact

tussen het 380 kV net en het 110 kV net in fase 5 het aanvankelijke over

spanningsprobleem verschoven is naar een beveiligingsprobleem.

Naast iets hogere overspanningen en grotere kortsluitstromen vertonen de

metingen van fase 5 dezelfde resultaten als de metingen van fase 3. Het

toepassen van zinkoxyde-afleiders t.p.v. de samenloop ter bescherming van

de conventionele 110 kV overspanningsafleiders voor de gevolgen van een

onderling contact is zowel in fase 3 als in fase 5 in eerste instantie

niet noodzakelijk. Van belang hierbij is echter weI dat de beveiligingen

van het 220 kV/380 kV net een onderling contact altijd als eerste afscha

kelen. Indien 110 kV verbindingen, die veelal ver van de fout verwijderd

zijn, gelegenheid krijgen om als eerste af te schake len kunnen er tijde

lijk hoge overspanningen in het 110 kV net ontstaan t.p.v. de samenloop.

Het is taak aan de IJsselcentrale om, m.b.v. de gedane metingen en gegevens

van toe te passen beveiligingsrelais, na te gaan of het als eerste afscha

ke1en van het 220 kV/380 kV net bij de verschillende contactsituaties te

allen tijde gegarandeerd kan worden. Naar aIle waarschijnlijkheid is dit

niet mogelijk waardoor het toepassen van zinkoxyde-af1eiders t.p.v. de sa

menloop met name in fase 5 alsnog raadzaam kan zijn.
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7 REKENMODEL IJSSELCENTRALE-NET

7.1 Evaluatie

Uit de voorgaande hoofdstukken komt duidelijk naar voren dat bij de simu

latie van het IJsselcentrale-net, zowel voor fase 3 als voor fase 5, gede

tailleerd te werk is gegaan. Een groot gedeelte van het IJsselcentrale-net,

nl. tussen Harculo en Gronau, is inclusief belastingen en capaciteiten na

gebootst op een wisselstroomnetmodel.

Om te komen tot een zo goed mogelijke representatie van de transiente 0

verspanningen in het 110 kV net t.g.v. een onderling contact met het 220/

380 kV net t.p.v. de samenloop, was in eerste instantie zoln uitvoerige

en in praktijk tijdrovende simulatie noodzakelijk. Daarbij komt dat het

van te voren niet duidelijk was of de stationaire en transiente overspan

ningen t.g.v. zoln contact altijd op de foutplaats zelf het hoogst zouden

zijn. Hierdoor moesten de meeste onderstations uitgevoerd worden.

Zoals reeds vermeld hebben de toegepaste 110 kV overspanningsafleiders in

het Usselcentrale-net een 0 % - aanspreekgrens van 3.1 [p.u.] en een no

minale spanning van 1.9 [p.u.].

Een juiste transienten-representatie van het 110 kV net was van belang, om

dat transiente overspanningen hoger dan de 0 % - aanspreekgrens van 3.1

[p.u.] in combinatie met stationaire overspanningen hoger dan de nominale

spanning van 1.9 [p.u.], zouden kunnen leiden tot ontsteken en dus niet

meer blussen van de 110 kV afleiders. Het weI of niet toepassen van zink

oxyde-afleiders ter bescherming van de conventionele 110 kV afleiders voor

de gevolgen van onderling contact is dus deels afhankelijk van de hoogte

van de optredende transiente overspanningen.

Indien we achteraf naar de meetresultaten kijken dan zien we dat de tran

siente overspanningen in het 110 kV net t.g.v. een onderling contact maxi

maal 2.3 [p.u.] bedragen (fase 5). Deze maximale transiente overspanningen

van 2.3 [p.u.] zijn beduidend lager dan de 0 % - aanspreekgrens van de 110

kV afleiders (3.1 [p.u.]).

Een kanttekening hierbij is weI dat de transienten-representatie van het

110 kV net t.p.v. de samenloop enkel correct kan zijn voor laagfrequente

transienten i.v.m. de modellering op een wisselstroomnetmodel. Gezien het

overwegend laagfrequente karakter van transienten bij sluitingen is de ver

wachting dat de transiente overspanningen in praktijk niet veel hoger zul

len zijn.
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Een tweede conclusie aan de hand van de verrichtte metingen is dat de

hoogste overspanningen op de foutplaats zelf ontstaan. Naarmate verder

verwijderd van de foutplaats wordt de hoogte van de overspanningen steeds

geringer.

Achteraf gezien betekent dit dat een uitgebreide simulatie niet strikt

noodzakelijk is geweest. Een meer eenvoudige en dus in praktijk minder

tijdrovende simulatie had waarschijnlijk nagenoeg dezelfde resultaten op

geleverd. In hoeverre het IJsselcentrale-net gereduceerd kan worden om tot

vergelijkbare meetresultaten te komen, zal in de volgende paragraaf be

sproken worden.

7.2 Netreductie

Uit de meetresultaten van hoofdstuk 5 en 6 blijkt dat de maximale tran

siente overspanningen in het 110 kV net t.g.v. een onderling contact (~

2.3 [p.u.]) ruimschoots lager zijn dan de 0 % - aanspreekgrens van de

110 kV afleiders (3.1 [p.u.]). Dit betekent dat een simulatie van het

IJsselcentrale-net die enkel correct is voor stationaire grootheden vol

doende is. Door verwaarlozing van belastingen en capaciteiten en het toe

passen van netreductie moet het mogelijk zijn om op betrekkelijk eenvou

dige en snelle wijze informatie te krijgen over dat netgedeelte wat ge

wenst is t.a.v. stationaire spanningen en stromen die optreden bij een

onderling contact. Indien men enkel geInteresseerd is in de optredende

overspanningen en kortsluitstromen ter hoogte van de foutplaats dan kan

men overwegen om onderstaand vervangingsschema te hanteren (fase 3).

2E 'V

R

R

s

T

2
m

E 11~1.1 (kVeff]

j1200

a=e

-j600

p=e

Figuur 7.1 Vervangingsschema sluiting t.p.v. samenloop, fase 3

Het 110 kV net is driefasig gerepresenteerd d.m.v. de bedrijfsimpedantie

21 en de mutuele impedantie 2m gezien vanuit de foutplaats. Het 220 kV
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net is eenfasig gerepresenteerd d.m.v. de kortsluitimpedantie Zk voor een

eenfase aardfout gezien vanuit de foutplaats. Bij de bepaling van boven

genoemde impedanties is de koppeling tussen beide netten niet verwijderd.

Door het sluiten van de schakelaar tussen beide netten is het op eenvoudi

ge wijze mogelijk om resp. een R(220)-R(110), R(220)-S(110) en een R(220)

T(110) contact te simuleren ter hoogte van de samenloop. Het vervangings

schema uit figuur 7.1 is echter enkel geldig indien de koppeling tussen

beide netten te verwaarlozen is.

Vanuit de contactplaats MSD2-MSD'1 in fase 3 zijn de volgende waarden voor

de impedanties uit figuur 7.1 opgemeten (zonder warmtekrachteenheid MSD'l):

Zk=0.8+j8.6 [11.], Zl=1.9+j5.7 [1\.], Zm~jO.39 [JL]. M.b.v. deze impedantie

waarden zijn de totale kortsluitstromen berekend die bij de drie verschil

lende contactsituaties zouden moeten vloeien volgens figuur 7.1 en verge

leken met de werkelijk gemeten waarden.

R(220)-S(110): I k

R(220)-R(110): I k = Ii::~~~zml = 8.1 [kA]

I(2-a2p)EI = 14.1 [kA]
Zk+Z1+Zm

(9.0 [kA] gemeten)

(10.9 [kA] gemeten)

R(220)-T( 110): I = I(2-ap)E I = 8.1 [kA]
k Zk+Z1+Zm

(8.1 [kA] gemeten)

In werkelijkheid is tengevolge van de belastingen de factor p uit figuur
-°60° -°65°7.1 niet gelijk aan e J maar aan e J (zie bijlage 8), zodat de ge-

meten kortsluitstroom bij een R(220)-T(110) contact iets kleiner is dan

bij een R(220)-R(110) contact.

Uit bovenstaande vergelijking tussen de berekende waarden uit figuur 7.1

en de werkelijk gemeten waarden van fase 3 (zonder WKC) blijkt dat de kop

peling tussen beide netten niet te verwaarlozen is. Het eenvoudige ver

vangingsschema uit figuur 7.1 is dus niet geldig!

De koppeling tussen het 220 kV net en het 110 kV net in fase 3 bestaat uit

een koppeltransformator te Almelo Mosterdpot en een tweetal koppeltransfor

matoren te Hengelo Weideweg. Om de invloed na te gaan van de koppeltrans

formator te Almelo Mosterdpot zijn de totale kortsluitstromen bepaald tus

sen MSD2 en MSD'l voor de drie contactsituaties met en zonder deze koppel

transformator in bedrijf.

(met koppeltransformator AML2-AML1*M)R(220)-R(110): I k = 9.0 [kA]

Ik = 8.8 [kA] (zonder " "
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R(220)-S(110): I k 10.9 [kA] (met koppeltransformator AML2-AML1*M)

I
k = 10.9 [kA] (zonder " "

R(220)-T(110): I
k 8.1 [kA] (met " "

I
k

7.9 [kA] (zonder " "

Uit bovenstaande getalwaarden blijkt dat de koppeltransformator AML2

AML1*M een verwaarloosbare invloed heeft op de grootte van de kortsluit

stroom tussen MSD2 en MSD'l. Dit betekent dat enkel met de koppeling te

Hengelo Weideweg rekening gehouden dient te worden bij een zo eenvoudig

mogelijk vervangingsschema.

Schematisch ziet zo'n vervangingsschema er als voIgt uit:

220 kV

110 kV

Harculo

MSD2
Gronau

Figuur 7.2 Vervangingsschema sluiting t.p.v. samenloop met een

minimum aan netcomponenten, fase 3

Het bepalen van de stationaire spanningen en stromen direct na het con

tact is mogelijk op de volgende manieren.

a) Een rekenprogramma gebaseerd op de netwerkvergelijkingen in fasegroot

heden.

b) Een rekenprogramma eveneens gebaseerd op de netwerkvergelijkingen in

~,~,O-componentgrootheden(of in symmetrische componentgrootheden).

c) Een analoge simulatie op een wisselstroomnetmodel.

Om na te gaan in hoeverre een sterke netreductie nog tot aanvaardbare re

sultaten leidt, is de netconfiguratie uit figuur 7.2 gesimuleerd m.b.v.

~,~,O-componenten op het wisselstroomnetmodel, zoals afgebeeld in figuur

7.3. De bronnen te Gronau en van de WKC komen hierbij te vervallen. De

homopolaire netwerken van beide netten worden d.m.v. een impedantie voor

gesteld, omdat er tussen deze netwerken geen koppeling aanwezig is.



57

De verschillende impedanties uit figuur 7.3 zijn zowel gemeten aan de ge

realiseerde netconfiguratie uit hoofdstuk 5 (inclusief capaciteiten, belas

tingen en koppeling te AML2) als berekend aan de hand van de ~,~,O-netwer

ken uit bijlage 2 en 3 (zonder capaciteiten, belastingen en koppeling te

AML2) •

gemeten berekend

Z0<1 Z13 1 = 1.8+j18.1 [fl.] (1.6+j18.0) [Sl]

Zol.2 = Z\32 = 0.6+j3.4 " (0.6+j3.4) fI

Z~3 = Z~3 = 0.5+j13.8 fI (0.2+j13.8) "

Zo = 0.9+j11.2 [Jl] (0.7+j11.l) "

Z~1 = Z' = 4.3+j9.2 " (2.5+j10.2) "{31

Z~2 Z~2 = 1.1+j2.9 fI (0.9+j2.9) fI

ZJ3 = Zk3 = j39.7 [J'L] (j39.7 ) [A]

Z' = 1.2+j6.9 [11.] (1.2+j7.2) "0

Zo(k = ZJ3k = j8.4 [.fl.] (j8.4) 1)'\.]

Bij bestudering van bovenstaande getalwaarden blijkt dat de gemeten en be

rekende impedanties goed met elkaar overeenstemmen. De invloed van de ca

paciteiten en belastingen blijkt verwaarloosbaar. Tengevolge van de kop

peltransformator te AML2 vertoont de gemeten Z~1 = 4.3+j9.2 [SL] een kleine

afwijking t.o.v. de berekende Z~1 = 2.5+j10.2 1J1J.
Onderstaand zijn de gemeten overspanningen te MSD'1 en de totale kortsluit

stroom I k tussen beide netten afgebeeld, zowel voor de gereduceerde simu

latie uit figuur 7.3 als voor de gedetailleerde simulatie uit figuur 4.5

bij een contact tussen MSD'1 en MSD2. De impedanties uit figuur 7.3 zijn

hierbij gelijk aan de berekende impedanties (zonder capaciteiten, belas

tingen en koppeling te AML2).
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Figuur 7.3 Vervangingsschema sluiting t.p.v. samenloop in ~,~,o-componenten

met een minimum aan netonderdelen, fase 3
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R(220)-R(110) contact:

VR 86/-25°

Vs = 63/177 0

VT = 66/55°

(83/-28°)

(56/167°)

(69/59°)

Meetresultaten uit

hoofdstuk 5 tussen

haakjes.

R(220)-S(110) contact:

VR = 65/-62° (64/-66°)

Vs = 21/-5° (19/-1°)

V
T = 68/66° (69/60°)

I k = 11.3/-80° (11.6/-80° )

R(220)-T(110) contact:

V
R = 65/-62° (66/-63°)

Vs = 63/185° (54/182°)

V
T = 83/23° (81/25°)

I k = 7.7/-110° (8.3/-110° )

Indien we bovenstaande resultaten vergelijken dan zien we dat de geredu

ceerde simulatie redelijk tot goed overeenkomt met de gedetailleerde simu

latie uit hoofdstuk 5. Enkel Vs en I
k

bij zowel een R(220)-R(110) als een

R(220)-T(110) contact vertonen een grotere afwijking dan men zou verwach

ten. Bij de gereduceerde simulatie zijn o.a. de belastingen niet meegeno

men, waardoor de hoekverdraailng gelijk is aan -60° en niet aan -65°, zoals

gemeten bij de gedetailleerde simulatie uit hoofdstuk 5. Een verschil van

een paar graden tussen de spanningen bij de twee simulaties is dus niet te

vermijden. Het ontbreken van een extra hoekverdraailng tengevolge van de

belastingen betekent dat de absolute kortsluitstroom tussen beide netten,

bij een R(220)-R(110) contact (IIkl=7.7 [kA]) en een R(220)-T(110) contact

(IIkl=7.7 [kA]), aan elkaar gelijk moe ten zijn. Dit is inderdaad het geval.

Het verschil (±13%) met de gemiddelde waarde (8.7 [kA]) van de kortsluit

stroom tesamen met de afwijking in de S-fasespanning (±15%), bij een R(220)

R(110) en een R(220)-T(110) contact, zijn waarschijnlijk het gevolg van

het verwaarlozen van de transformator te AML2. Gezien de grote overeenkom

sten tussen de gemeten impedanties inclusief deze transformator en de be-



60

rekende impedanties zonder deze transformator, zijn de afwijkingen echter

iets groter dan verwacht.

Hoewel niet geheel bevredigend ziet het er naar uit dat de sterke netreduc

tie uit figuur 7.2 tot aanvaardbare resultaten leidt. In praktijk zal men

naast de foutspanningen en -stromen ter hoogte van de foutplaats ook geIn

teresseerd zijn in de foutspanningen en -stromen elders in het net. Naar

mate men in meer spanningen en stromen geInteresseerd is zal de sterke net

reductie uit figuur 7.2 steeds minder worden, maar de overeenkomsten met

de gedetailleerde simulatie uit hoofdstuk 5 des te groter. Belangrijk is

dat de koppeltransformator te Hengelo Weideweg bij elke netreductie wordt

meegenomen.
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8 CONCLUSIES

Het onderzoek voor de IJsse1centrale heeft zich toegespitst op de moge

lijke gevolgen van onderling contact tussen enerzijds het star geaarde

110 kV net en anderzijds het star geaarde 220 kV/380 kV net t.p.v. de

samenloop. Hiertoe zijn fase 3 (samenloop 110 kV/220 kV) en fase 5 (sa

menloop 110 kV/380 kV) uitvoerig gesimuleerd op een wisselstroomnetmodel

aanwezig binnen de vakgroep. Befnvloedingsverschijnselen zijn niet onder

zocht, omdat theoretische beschouwingen in de literatuur hebben aange

toond dat eventuele problemen hierdoor in de praktijk nauwelijks optreden.

Aanvankelijk ging de meeste aandacht uit naar fase 1 waarbij het 110 kV

net blusspoelgeaard is. Onderzoektechnisch is deze fase nl. interessant

vanwege de hoge overspanningen die optreden in het blusspoelgeaarde 110 kV

net t.g.v. een contact met het star geaarde 220 kV net. Aan deze fase zijn

enige inleidende experimenten verricht. Met name de toepassing van een

drietal zinkoxyde-faseafleiders ter bescherming van de conventionele 110

kV overspanningsafleiders is onderzocht. De voorlopige conclusie van deze

experimenten is dat het toepassen van een drietal zinkoxyde-faseafleiders

t.p.v. de samenloop de conventionele 110 kV aflelders naar aIle waarschijn

lijkheid zal beschermen voor de gevolgen van een onderling contact met het

220 kV net. Het hard maken van deze voorlopige conclusie d.m.v. een uit

gebreidere simulatie van fase 1 is achterwege gebleven, omdat gedurende de

inleidende experimenten bleek dat de IJsselcentrale versneld zou over gaan

op starre aarding van het 110 kV net. De uitkomsten van zo'n uitgebreide

simulatie waren hierdoor niet meer relevant voor de IJsselcentrale. Jammer

genoeg had dit tot gevolg dat een interessant onderzoeksgebied verloren

ging.

Vervolgens heeft de aandacht zich geconcentreerd op de gevolgen van een

onderling contact in fase 3 en fase 5, zoals beschreven in hoofdstuk 5 en

6. Aan de hand van kortsluitberekeningen van de Sep en van de IJsselcentrale

is de nagebootste netconfiguratie van fase 3 gecontroleerd. Afwijkingen

bleken veelal binnen de 10 % te liggen. Gezien de vele onduidelijkheden

t.a.v. invoedingen en netgegevens is dit zonder meer acceptabel.

Aan de hand van de verrichtte metingen van fase 3 en fase 5 kan het volgen

de geconcludeerd worden.

Het aanvankelijke overspanningsprobleem uit fase 1 blijkt t.g.v. de over

gang op starre aarding van het 110 kV net verschoven te zijn naar een be

veiligingsprobleem. De maximale stationaire overspanningen in het 110 kV

net blijken bij een contact met het 220 kV net in fase 3 gelijk te zian



62

aan~1.2 [p.u.]. De maximale transiente overspanningen in het 110 kV net

zijn hierbij nauwelijks hoger nl.~1.25 [p.u.]. Bij een contact met het

380 kV net in fase 5 zijn de maximale stationaire overspanningen gelijk

aan~2.0 [p.u.] en de transiente overspanningen gelijk aan~2.3 [p.u.].

Dit betekent dat er bij een onderling contact t.p.v. de samenloop zowel

in fase 3 als in fase 5 geen gevaar optreedt voor de conventionele 110

kV overspanningsafleiders met een nominale spanning van 1.9 [p.u.] en een

0%- aanspreekgrens van 3.1 [p.u.]. Hoewel de simulatie op het wissel

stroomnetmodel enkel correct kan zijn voor laagfrequente transienten, zul

len de werkelijke optredende transienten waarschijnlijk niet veel hoger

zijn. Transienten bij sluitingen hebben nl. overwegend een laagfrequent

karakter.

De sterke beperking van de optredende overspanningen bij een onderling

contact t.g.v. de starre aarding van het 110 kV net betekent in eerste in

stantie dat het toepassen van zinkoxyde-afleiders ter bescherming van de

conventionele 110 kV overspanningsafleiders niet noodzakelijk is.

De wijze waarop de verschillende distantiebeveiligingen in zowel,het 110

kV net als in het 220 kV/380 kV net een onderling contact zien blijkt een

complexe zaak te zijn en tevens erg afhankelijk van de gebruikte relais

en hun instellingen. Naar aIle waarschijnlijkheid zal een R(220)/R(380)

R(110) contact afgeschakeld worden in een van de volgtrappen of de eind

trap van de distantierelais in zowel het 110 kV net als in het 220 kV/380

kV net. Bij een R(220)/R(380)-T(110) contact zal afschakeling waarschijn

lijk enkel in de eindtrap van de beveiligingen van zowel het 110 kV net

als het 220 kV/380 kV net kunnen geschieden. Bij een R(220)/R(380)-S(110)

contact zal afschakeling wellicht in de sneltrap of anders in een van de

volgtrappen geschieden door zowel beveiligingen in het 110 kV net als in

het 220 kV/380 kV net. Bij een R(220)/R(380)-S(110) contact blijken in het

110 kV net voornamelijk verbindingen die ver van de foutplaats verwijderd

zijn in de sneltrap af te schakelen. Indien bij zoln contact het 220 kV/

380 kV net pas in de eerste volgtrap de fout kan uitschakelen kunnen er

met name in fase 5 tijdelijk erg hoge overspanningen in het 110 kV net

ontstaan. Om afschakeling van grote netgedeelten en hoge overspanningen

in het 110 kV net te voorkomen is het van belang dat voor alle.contactsi

tuaties het 220 kV/380 kV net een onderling contact als eerste en enige

afschakelt. Het is echter zeer de vraag of met behoud van selectiviteit

voor sluitingen in eigen net het 220 kV/380 kV net voor elke contactsitu

atie langs het gehele samenloopgedeelte te allen tijde als eerste af zal

schakelen. Indien dit inderdaad niet mogelijk blijkt te zijn kan de toe

passing van zinkoxyde-afleiders met name in fase 5 alsnog raadzaam zijn.
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Een theoretische oplossing voor de distantiebeveiligings-problematiek zou

het aanbrengen van een differentiaalbeveiliging of een zg. richtingsverge

lijking t.p.v. de samenloop kunnen zijn. Vanwege de noodzakelijke telecom

municatieverbindingen zijn deze mogelijke oplossingen waarschijnlijk fi

nancieel een onhaalbare kaart.

Het uitgangspunt van dit onderzoek voor de IJsselcentrale is dat er een on

derling contact t.p.v. de samenloop optreedt met als meest waarschijnlijke

oorzaak lijndansen. Onderzoek naar de kans hierop is niet verricht. Feit

is dat het eens in de zoveel jaar kan gebeuren, getuige o.a. West-Duitse

storingsrapporten.

Bij de verschillende verrichtte metingen is steeds uitgegaan van een een

fasig contact tussen beide netten. Het is in praktijk denkbaar dat zo'n

eenfasig contact vrij snel tevens een twee- of driefasig contact in eigen

net veroorzaakt. Deze mogelijkheid is niet onderzocht en wellicht zullen

de beveiligingsproblemen in zo'n geval veel geringer zijn, omdat er een

sluiting in eigen net wordt gedetecteerd die normaal in de sneltrap afge

schakeld wordt.

Resumerend-kan gesteld worden dat in het meest ongunstigste geval van een

onderling contact t.p.v. de samenloop grote gedeelten van het 110 kV en

het 220 kV/380 kV net zullen afschakelen, waardoor eventueel schade kan

ontstaan aan belangrijke 110 kV netcomponenten t.g.v. de kortstondig op

tredende hoge overspanningen in met name fase 5.

In het gunstigste geval wordt t.g.v. een onderling contact tevens een slui

ting in eigen net geinitieerd waardoor het onderling contact snel afge

schakeld wordt zonder verder veel overlast te bezorgen. Aan de instelling

van de beveiligingen hoeft in zo'n geval niets gewijzigd te worden.

Al met al rijst de vraag of men de mogelijkheid van een onderling contact

niet simpelweg kan beschouwen als een zg. geaccepteerd risico.

Aan de hand van de verrichtte metingen zal de IJsselcentrale voor zichzelf

moeten uitmaken in welke mate zij stappen kan en moet ondernemen om de mo

gelijke problemen bij een onderling contact tegen te gaan.
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BIJLAGE 1 KOPPELING ~,n,O - NETWERKEN VIA Yy2d7 TRANSFORMATOR

De koppeltransformatoren hebben een Yy2d7 schakeling waarbij het ster

punt aan de 110 kV zijde niet geaard is. Derhalve kan er geen homopolaire

stroom aan de 110 kV zijde vloeien. Verder vormt de driehoekswikkeling

een kortsluiting voor de, vanuit de 220 kV zijde, geinduceerde homopo

laire spanningen, zodat er geen homopolaire spanningen in de 110 kV zijde

geinduceerd kunnen worden. Aldus is er geen koppeling tussen de O-netwerk

en van het 220 kV net en het 110 kV net. De driehoekswikkeling is weI be

palend voor de homopolaire impedantie van de transformator in het O-net

werk van het 220 kV net.

De driehoekswikkeling is niet van belang voor de ~- en ~-componenten aan

gezien de som van de geinduceerde ~-spanningen en de som van de geindu

ceerde n-spanningen nul zijn en er derhalve in de kortgesloten driehoeks

wikkeling geen ~- en ~-stromen vloeien. Resteert aldus een Yy2 transforma

tor waarvan we beide sterpunten rustig kunnen aarden. Verder kunnen we de

kortsluitimpedanties buiten beschouwing laten daar deze later in de be

treffende ~- enfi-netwerken kunnen worden ingebracht. Aldus resteert een

ideale Yy2 transformator met windingsverhouding n
1

:n
2

•

I
1R

+
1

2S V
2SVIR -+ + - -+

j~iT
lIS 1

2T V
2T

~ + + - -+

T1
lIT 1

2R
~ + + -+

n
1

n
2

V
1T

De volgende relaties zijn van toepassing

V
2R

0 0 -1 VIR 12R
0 0 -1 I

1R

V
2S

n
2

-1 0 0 VIS 1
2S

n
1

-1 0 0 lIS= -n1
n

2

V
2T 0 -1 0 V

1T
12T

0 -1 0 lIT

n n
1

[V2 ]RST n
2

[K] [VI] RST [I2 ]RST = n
2

[K] [II ]RST
1

Indien we deze relaties naar het d,~,O-stelsel transformeren volgens (4.1)

en (4.2)
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dan ontstaan de relaties

met 1 1- ,/3 0
2 2

[S]-I[K][S] = 1 1--1/3 02 2

0 0 -1

Uit bovenstaande relaties blijkt dat de overdracht van de ~- en~-compo

nenten niet ontkoppeld is. 20 hangt V2 d... zowel af van V10.. en V1~' Idem V2(3'

Dit als gevolg van de 60° hoekverdraaiing over de Yy2 transformator.

Het probleem is evenwel op te lossen door het ~,~,O-stelsel aan de secun

daire zijde niet, via de S-transfQrmatie, te refereren aan de daar heer

sende fasegrootheden, maar aan die aan de primaire zijde. Gezien het feit

dat het klokgetal 2 niets anders is dan een polariteitsomkering en een mu

tatie van fasebenamingen is het te verwachten dat er dan een te realiseren

transformatie-matrix [S2] ontstaat welke het verband geeft tussen de secun

daire q,~,o-componenten en de secundaire fasegrootheden. Deze voIgt uit de

betrekkingen

[V2 ]RST
n2

[K] [S] [VI ]d(30
n2

[S2][V1 ]~~O= - = -n1 n1

[I2 ]RST
n

1
[K] [S] [II ]d130

n
1

[S2][ II ]01/30= = -n
2 n2

met 1 1 1
VB V2 -..[3

[S2]
2

0
1

= -1/6 ~V'J
1 1 1
V6 -..;2 -1/3
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Stellen we echter

dan geldt

Het aldus ontstane verband tussen de ~-grootheden aan de primaire zijde

en de ~-grootheden aan de secundaire zijde is door middel van een eenfase

transformator met overzetverhouding n
2

/n
1

te realiseren. Idem voor de ft

grootheden.

Het bovenstaande leidt voor het 220 kV/110 kV net van de IJsselcentrale tot

de schakeling in figuur 4.5.
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STATION EENFASE KORTSLUITSTROOM
OPGAVE IJSSELCENTRALE (kA)
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GEMETEN OP NETMODEL (kA)
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G01 10.7 11.1

EBG1 5.1 5.6

DVTl*P 10.3 11.0

DVT1*B 7.2 8~0
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BIJLAGE 27 REPRESENTATIE HOMOPOLAIR NETWERK BIJ STEEKLIJNEN EN

AFTAKSTATIONS (uitgewerkt door ire W.F.J. Kersten)

Voor een systeem van twee driefasen circuits, welke per circuit regelmatig

getransponeerd zijn, heeft de impedantie-matrix de volgende vorm:

Z11 Z12 Z12 : Z13 Z13 Z13,
Z12 Z11 Z12 I Z13 Z13 Z13

J
t

Z12 Z12 Z11 ' Z13 Z13 Z13,
[Z] = 1 ---------- - - - -- 1 = lengte

Z13 Z13 Z13 : Z11 Z12 Z12
(grootheden per

I

Z13 Z13 Z13 I Z12 Z11 Z12 lengte-eenheid)

1

Z13 Z13 Z13 1 Z12 Z12 Z11
I

Indien elk circuit een homopolair stroomstelsel voert kan het systeem her-

leid worden tot een tweefasen systeem. Stellen we Zll + 2Z12 = Za' 3Z13 = Zb

en gaan we uit van de gebruikelijke methode om de homopolaire impedantie

in een grootheid per fase, per circuit uit te drukken dan is de volgende

matrix van toepassing

Deze matrix beschrijft volledig de homopo1aire spanningsval in elk circuit

van de lijn ter lengte 1. Bij fasestromen (homopolair) i
01

resp. i
02

in de

twee circuits geldt:

+

met als vervangingsschema:
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V
1b i

01
V
le

0 =+ c::::::J "V
2b i~2 l(Za-Zb) V

~VOl V
1b

- V2e

r c:::J le

°1i
01

+i
02

l(Za-Zb) D..V02 = V - V
2e2b. ~ CJ •

lZb

Onderstaand zullen een aantal circuit canfiguraties en lijnimpedanties

nader worden beschauwd.

I Beide circuits in parallel bedrijf

1 Op grand van symmetrie is i
01

= i 02

per circuito

_I
i
~

~b)i
O......

2i
O

l(Za-Zb)

4- CJ
lZb

Representatie vaar de verbinding:

ZO/2

• c:=1 0'

N• •



II Tweede circuit eenzijdig geaard

i
01

OO---.:-::;-.---IC]------oCl

J'-,.;;:~_l_-I:_b_)----0:
lZb

Representatie van de verbinding:

..-----C=J-----oOo
N

o

III Tweede circuit tweezijdig geaard

95

o

i
01

0 -+
l<zaJb)

0
i

02
~

i
01
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Representatie vaar de verbinding:
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IV Tussenstatian in een der circuits
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Indien station 3 geen homopo1aire impedantie naar aarde heeft, wordt

geva1 I (para11e1bedrijf) verkregen.

In het homopo1aire netwerk is het a1dus moge1ijk de 1ijn in 2 de1en op

te sp1itsen. Deze bezitten ieder de impedantie a1s bij para11e1bedrijf.

In serie met de homopo1aire impedantie van de transformatoren in station

3 dient de impedantie Z03 te worden opgenomen (tussen punt ~ en de neu

tra1e lijn N.

V Steek1ijn in een der circuits

a + b = 1
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b + c = 1
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vervangingsschema's ge1den

voor a11e circuits in bedrijf!

Via driehoek-ster transformatie en samenvoegen van de twee circuits wordt

het vo1gende vervangingsschema verkregen.
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1 1
met Z01 = 12 13(Z -Z ) + aZ

bit a b

1 1

Z02 = 12 23(Z -Z ) + CZ
bit a b

1 1

Z03 = 13 23(Z -Z ) + bZb
it a b

waarin it = 1 + 1
13 + 12312

a 1 /2 - 1
23t

b 1 /2 - 1
12t

c = 1/2 - 113

De homopolaire impedanties van steeklijnen en aftakstations worden door

de Kema gemeten m.b.v. een groot aanta1 standaardschakelingen. Het nut

van deze veelheid aan standaardschakelingen is twijfelachtig, omdat in

principe met twee juist gekozen metingen de homopolaire impedanties van

een willekeurige netconfiguratie (van twee driefasen circuits) bepaald

kunnen worden. Voor de 220 kV verbinding Hengelo-Almelo-Harcul0 zijn een

aantal standaardschakelingen en de daarvoor geldende formules onderstaand

weergegeven. Deze kunnen analytisch worden bepaald of d.m.v. het vervan

gingsschema uit IV met juiste aardingen en open standen.
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