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1. Inleiding.

Een kabelsysteem met kruiselings verbonden mantels, ook weI
aangeduid met een -cross bonded- kabelsysteem, is een
energie-transmissiesysteem, bestaande uit drie eenfase
kabels, waarvan de mantels gesektioneerd en kruiselings
doorverbonden, danwel geaard zijn.
Het doel hiervan is een verhoging van de belastbaarheid
van de kabels door het beperken van de joulse verliezen
in de mantels. Deze verliezen ontstaan in een kabelsysteem
met tweezijdig geaarde mantels als gevolg van de kort
sluiting van de emk, geindueeerd door de belastingsstroom.
Door de kruisverbinding van de mantelsekties treedt er
een eyelisehe verwisseling van de fasen op, waardoor de
vektor emk nagenoeg nul wordt.
In een voorafgaande studie, uitgevoerd door ire Schouten,
zijn verschillende aspekten van dit systeem belicht. [lJ
Er is tevens een model ontwikkeld voor het digitaal
berekenen van de spanningen en de stromen op de kruis
verbindingen en kabeleinden.
De resultaten van de berekeningen wezen uit dat er onder
bepaalde omstandigheden ontoelaatbare hoge spanningen
kunnen ontstaan tussen de mantelsekties onderling en
tussen de mantel en a'. ... u.e~,
ZO zal er bij een blikseminslag op een hoogspanningslijn,
gekoppeld aan een -cross bonded- kabelsysteem, de spanning
tussen de mantelsekties van de getroffen fase op de
eerste kruisverbinding ongeveer 46% bedragen van de topwaarde
van de overspanningsgolf, althans in het geval de inslag
in de direkte nabijheid van het kabelsysteem heeft plaats
gevonden.

_ 1
Een kabelsysteem met kruiselings verbonden mant~ls.
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figuur 1.
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Ligt het isolatienivo van een 150 kV hoogspanningslljn blj
500 kV, dan zal blj een eventuele blikseminslag de spanning
over de mantelsektie-isolator 230 kVeen over de mantel
isolatie 115 kV kunnen bedragen.
Het afstemmen van het isolatienivo van deze isolatoren op
deze spanningen gaat gepaard met onaanvaardbaar hoge kosten.
Het zal dUidelljk zljn dat blj het toepassen van dit kabel
systeem onder handhaving van een lager isolatienivo er
beschermingsmiddelen moeten worden toegepast ter bescherming
van de mantelisolatie en de mantel-sektieisolatoren.
De vraag welke middelen ons ter beschikking staan wordt
beantwoord in het blad Electra no. 47, waarin een studie
over kabelsystemen met kruiselings verbonden mantels,
uitgevoerd door een werkgroep van de CIGRE, is gepubliceerd.[12]
Daaruit blljkt dat om technische en ekonomische redenen
de overspanningsafleider in vergelljking tot de andere
middelen het eerste voor deze taak in aanmerking komt.

Dit afstudeerverslag beschrljft een theoretisch onderzoek
naar de wisselwerking tussen een 150 kV-kabelsysteem met
kruiselings verbonden mantels en de overspanningsafleiders,
aangesloten op de kruisverbindingspunten.
Het geheel wordt geprojekteerd in een meer omvattend
elektrisch energie-transmissiesysteem, bestaande uit
hoogspanningslljnen en '-~~a.bels, waarin verstoringen zoals
het inschakelen, kortsluitingen en ontladingen worden
gesimuleerd.
Het onderzoek is uitgevoerd met het doel een beter inzicht
te verkrljgen in het tot nog toe onbekende verloop van de
spanningen en stromen in het kabelsysteem onder invloed
van aangesproken overspanningsafleiders, in de netkonfiguraties
en storingssituaties die aanleiding geven tot de hoogste
spanningen in de mantelcircuits en in het byzonder in de
energiedissipatie van de overspanningsafleiders. Dit laatste
met het oog op het toetsen van het hUidig kriterium op dit
gebied.
Er zal hierblj gebruik worden gemaakt van het reeds eerder
genoemde model voor het digitaal berekenen van spanningen
en stromen in een verliesvrlje -cross bonded- kabelsysteem
zonder overspanningsafleiders [lJ, welke voor dit onderzoek
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zal worden uitgebreid met:
- een model voor een overspanningsafleider op elke

kruisverbinding.
- de representatie van een hoogspanni:1gslijn, welke rekening

houdt met de optredende reflekties en de wederzijdse
koppeling tussen de fasegeleiders.

- een demplngsmechanlsme voor de onafhankelijke golven in
zowel het kabelsysteem als ook in het eventuele lijncircuit,

een en ander gebaseerd op voorafgaande beschouwingen over de
karakteristie~groothedendie bij deze modellen en mechanismen
een bepalende rol spelen.
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2. Kriteria

In de inleiding is aangegeven dat het toepassen van een
kabelsysteem met kruiselings verbonden mantels, voorzien van
overspanningsafleiders, in een energie transmissienet een
aantal vragen oproept, waarvan het antwoord mogelijk uitsluitsel
geeft over de specifikaties waaraan de overspanningsafleiders

dienen te voldoen.
Een aantal vragen kunnen als voIgt worden geformuleerd:
- Hoe dienen de overspanningsafleiders aangesloten te worden.

Er zijn twee mogelijkheden, een sterschakeling en een drie
hoekschakeling. Het sterpunt kan eventueel geaard worden.

- Welke invloed hebben de overspanningsafleiders op het
verloop van de spanningen en stromen in het systeem.

- Welke storingssituaties z~~ van belang voor de hoogste
spanningen in het systeem.

- Kan er volstaan worden met het plaatsen van overspannings
afleiders op het eerste kruisverbindingspunt.

- Aan welke kriteria 'dienen de overspanningsafleiders te
voldoen, in het byzonder betreffende het energiedissipatie
vermogen.

Enkele vragen komen voort uit de gedachtengang dat een
bekendheid met die netkonfiguraties en storingsomstandigheden,
die voorwaarden insluiten voar het ontstaan van extreme
spanningen in het mantslcircuit, uitgangspunten geeft bij
het ontwerpen van een -cross bonded- kabelsysteem en voor
het bepalen van het type overspanningsafleider welke toegepast
zal worden.
Een andere faktor is de demping van de spanningsgolven. In een
lang kabelsysteem is het mogelijk dat de topwaarden van de
overspanningsgolven zoveel afnemen dat deze geen ontoelaat
bare mantelspanningen veroorzaken. Het is dan niet nood
zakelijk op dit punt en de volgende kruisverbindingspunten
overspanningsafleiders op te stellen.
Er kan daarentegen aangevoerd worden dat een storing in
het kabelsysteem zelf, op plaatsen waar er geen overspannings
afleiders zijn opgesteld, fatale gevolgen kan hebben voor de
mantelsektie-isolator en in het ergste geval voor de mantel
isolatie die onvervangbaar is.
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De eerder genoemde werkgroep van de OIGRE heeft in zijn publikatie
een aantal van deze vragen aan de orde gesteld en reikt als
resultaat een aantal kriteria aan voor het bepalen van het type
overspanningsafleider, de wijze waarop deze worden aangesloten
en van algemene aard. Het uitgangspunt vormt de lEO publikatie
no. 71 over isolatie koordinatie.
De kriteria worden in de volgende paragra~en aangegeven.

2.1. Algemene richtlNnen.

1. Overspanningsafleiders worden opgesteld in aIle
kabelsystemen met kruiselings verbonden mantels
voor netspanningen van 35 kV en groter.

2. AIle kruisverbindingspunten dienen voorzien te
worden van overspanningsafleiders.

3. Indien de hoofdisolatie van de kabel beschermd is
door overspanningsafleiders dan is de invallende
spanningsgolf maximaal gelijk aan het beschermings
nivo van de overspanningsafleidere. (lEO 99)
Is echter het hoofdcircuit niet beschermd, dan zal
de spanningsgolf maximaal gelijk kunnen zijn aan
het isolatienivo voor bliksemspanningen van de
hoofdisolatie.

4. De overspanningsafleiders worden zodanig opgesteld
dat zij eenvoudig toegankelijk zijn voor kontrole of
onderhouds-doeleinden.

2.2. Het type overspanningsafleider.

1. De bedrijfsspanning van de overspanningsafleider
dient groter dan of minimaal gelljk te zijn aan de
hoogste stationaire 50 Hz. spanning over de over
spanningsafleider die onder een der volgende situaties
ontstaat: - een volle belasting van de kabels.

- een noodstroomsituatie.
- een kortsluiting.

In praktisch aIle gevallen zal de kortsluiting
bepalend zijn. De op deze wijze bepaalde bedrijfs
spanning garandeert het doyen van de overspannings
afleider onder deze omstandigheden, zo deze eerder
om andere redenen heeft aangesproken. Van belang is
ook de wijze waarop de overspanningsafleiders zijn
aangesloten. (ster- of driehoekschakeling).
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2. De overspanningsafleiders in het mantelcircuit dienen,
evenals die welke eventueel in het hoofdcircuit zijn
opgesteld, te voldoen aan de stroomimpulstest van lange
duur. Deze overspanningsafleiders worden aangeduid met
de term -heavy duty-.

De keuze van de overspanningsafleider legt het isolatie
nivo van het systeem vast. Deze wordt gelijk gesteld aan de
hoogste van de volgende spanningen:
- de aanspreekspanning voor bliksemgolven (1.2/50 usek.).
- de restspanning bij een stroom van 10 kA, volgens de

8/20 usek. golf.
- de aanspreekspanning voor golven met een gespecificeerde

steilheid, gedeeld door 1.15 (volgens lEe voorschriften).

2.3. Het aansluiten van de overspanningsafleiders.

De verschillende mogelijkheden voor het aansluiten van de
overspanningsafleiders in het kabelsysteem met kruiselings
verbonden mantels zijn weergegeven in figuur 2.
Welke mogelijkheid de voorkeur verdient, wordt mede bepaald
door de resultaten van berekeningen van de spanning over,
de stroom door en de energiedissipatie van de overspannings
afleiders, welke tot nog toe niet zijn uitgevoerd. Er zijn
dan ook geen voorschriften of aanbevelingen op dit gebied.
Een beschouwing op andere punten, die eveneens een rol
spelen bij de beoordeli.ng van beide mogelijkheden geeft het
volgende resultaat:
- pe driehoekschakeling.

Er is over elke mantelsektie-isolator een overspannings
afleider geplaatst. Zijn bedrijfsspanning wordt afgestemd
op de maximale netfrek~e~te spanning, dfe--onder normale of
storingsomstandigheden optreedt over de mantelsektie
isolator.

- De sterschakeling.
Bij een sterschakeling staan er twee overspanningsafleiders
in serie over elke mantelsektie-isolator. De bedrijfs
spanning wordt nu afgestemd op de halve waarde van de
spanning die bepalend is onder de driehoekschakeling.
Indien het sterpunt geaard is, wordt de bedrijfsspanning
van de overspanningsafleider bepaald door de maximale
netfrekwente spanning tussen mantel en aarde die er kan
ontstaan.
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Daar de bedrljfsspanning voor de overspanningsafleiders
in een driehoekschakeling hoger is dan blj een sterschakeling
zullen deze ook duurder in aanschaf zijn.
Uit ekonomisch oogpunt verdient de sterschakeling daardoor
de voorkeur.

driehoekschakeling

figuur 2.

ster- schakeling.

Belangrijk zijn tevens de verbindingskabels van het kruis
verbindingspunt naar de overspanningsafleidera.
Deze kabels hebben een golfimpedantie die groter kan zijn
dan de resulterende golfimpedantie van de energiekabels
en ook groter dan de weerstand van de overspannings
afleider.
De beveiliging valt dan enigszins weg aangezien bij een in
vallende overspanningsgolf de spanning op het kruisverbindings
punt oploopt als gevolg van de positieve reflektiefaktor,

te~jl pas na een looptijd van de verbindingskabels de
spanningsgolf de overspanningsafleider berelkt en weer
een looptijd later het kruisverbindlngspunt de invloed
van de lage weerstand van de overspanningsafleider onder
vindt, zo deze heeft aangesproken.
De lengte van de verbindingskabels dienen dus zo kort
mogelijk te zijn. In de praktijk echter moet rekening worden
gehouden met een afstand van tenminste lO~meter.

Het effekt kan ondervangen worden door het toepassen van
overspanningsafleiders met een lager aanspreBknivo.
De bedrijfsspanning zal daardoor ook lager zijn. Dit is
echter in. strijd met de onder 2.2. aangegeven richtli.inen,

zodat de enigemogelijkheid een verhoging van het~olatie

nivo van de mantel-(sektie) isolator is.
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3. Overspanningsafleiders.

In de volgende beschouwingen over de overspanningsafleider
worden het algemene gedrag, de karakteristieke eigen
schappen en een op deze eigenschappen afgestemd model be
eprokell..

3. 1. Algemeen.

Overspanningsafleiders worden in elektrische energie
systemen opgenomen ter bescherming van de netinstallaties
welke blootgesteld kunnen worden aan transi~nte over
spanningen, waarop het isolatienivo van de betreffende
installaties niet berekend is.
De beschermingsgraad is afhankelijk van de keuze vanhet
type overspanningsafleider, de plaats wzar deze wordt
opgesteld, de netkonfiguratie en van de amplitude en
tijdsafhankelijkheid van de optredende overspanning.
Het zijn voornamel~k de apparaten in onderstations, zoals
transformatoren, die in aanmerking komen voor deze be
scherming, dit met het oog op invallende spanningsgolven
van atmosferische oorsprong op lijnen en de verplaatsing
van deze golven naar de onderstations.
Hier treedt veelal een verhoging op van de golfimpedantie
waardoor er als gevolg van de daarmee samenhangende positieve
reflektiecoeffici~ntde resulterende waarde van de span
ning tot maximaal de dubbele waarde van de invallende
golf kan oplopen.
In het verIeden werden overspanningsafleiders ontworpen
om overspanningen van korte dUur, onstaan door een
atmosferische ontlading te begrenzen. De ontwerpkriteria
van deze overspanningsafleiders werden dan ook gebaseerd
op het vermogen tot het begrenzen van deze bliksemover
spanningen, tot het afleiden van de inherente lading naar
aarde en tot het onderbreken van de stroom na de golf.
De stationaire en niet-stationaire overspanningen, die
onstaan als gevolg van al dan niet foutieve schakelhan
delingen of kortsluitingen in het net vormden geen
probleem.

-' 10 -



De topwaarden van deze overspanningen staan in zekere
relatie tot de netspanning en deze was dest~ds vr~ laag.
Bovendien hadden de netten een relatief hoog isolatie
nivo.
Spreekt een voor dit doel ontworpen overspanningsafleider
aan, als gevolg van een blikseminslag op een lijn, dan
vloeit er allereerst een ontladingsstroom. De spanning
over de overspanningsafleider blijft hierbij begrensd tot
een waarde die kleiner of hoogstens gelljk is aan een
kenmerkende waarde, de restspanning genaamd.
De lading wordt naar aarde afgeleid, waarna de stroom nog
binnen een halve periode overgaat in een netfrekwente
reststroom, veroorzaakt door de netspanning. Bij nul
doorgang van de spanning en stroom van de overspannings
afleider, die overigens in fase zijn, dient de overspannings
afleider de stroom te onderbreken en de oorspronkelljke
situatie te herstellen.
Algemeen werd daarom aanvaard dat de bedrljfsspanning van
de overspanningsafleider bepaald werd door de eis dat de
spanning hierover onder geen er~ele omstandigheid deze

)

bedrljfsspanning gedurende een tijdsinterval langer dan een
halve periode mocht overschrijden.
Naarmate echter de te transporteren energien en de trans
portafstanden toenamen~ werd om ekonomische redenen de
transmissiespanning verhoogd en tegelijkertijd werd om
dezelfde redenen er naar gestreefd het isolatienivo van
deze systemen te verlagen.
Deze trend leidde er toe dat niet meer de kortdurende
overspanningen de ontwerpkriteria bepaalde, maar juist
de langdurige overspanningen.
Om deze redenen heeft de overspanningsafleider de laatste
tientallen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt.
De hedendaagse overspanningsafleiders worden nu gekonstru
eerd om te voldoen aan een veel groter aantal eisen,
waaronder de eis van bestendigheid tegen langdurige over
spanningen en de daarmee gepaardgaande zware thermische
belasting zeker een belangrijke plaats inneemt.
Alvorens in te gaan op de kenmerken van deze overspannings
afleiders voIgt eerst een beschrijving van de elementen
waaruit deze zijn opgebouwd.
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3. 2. De Opbouw.

Overspanningsafleiders zijn samengesteld uit een aantal
identieke eenheden, afhankelijk van de netspanning.
Deze eenheden bestaan op zich weer uit funktionele
elementen, de vonkbrug en de niet-lineaire weerstand,
die in serie geschakeld worden en voor een bepaald
nominale spanning gekonstrueerd zijn.
De vonkbrug funktioneert als spanningsafhankelijke
schakelaar. Onder normale omstandigheden vloeit er geen
stroom door de vonkbrug.
Overschrijdt de spanning over de kontakten van een derge
lijk vonkbrug een zekere waarde, de overslagspanning, dan
treedt er tussen de kontakten een overslag Ope
Er ontstaat een geleidende verbinding in de vorm van een
lichtboog tussen het net en de spanningsafhankelijke weer
stand.
Bij de meest eenvoudige vormen van overspanningsafleiders
uit het verIeden werd de vonkbrug direkt tussen het net
en aarde geschakeld.
Bij een overslag ontstond zo een direkte aardsluiting.
Om deze redenen werden deze overspanningsafleiders voor
namelijk in netten met Petersen-spoelen toegepast.
Er ontstonden niettemin illoeilijkheden bij een aanspreken
van overspanningsaf1eiders in twee fasen tegelijkertijd.
De huidige overspanningsafleiders zijn niet aIleen uitge
rust met spanningsafhankelijke weerstanden, maar ook met
aktieve vonkbruggen.
Deze vonkbruggen zijn voorzien van een shunt-spoel die in
eerste instantie, d.i. direkt na de overslag, geen invloed
heeft op het verloop van spanning en stroom, vanwege de
hoge dI/dt van de stroom.
Na verloop van enige tijd, in het algemeen vari~rend van
200 usek. tot 1000 usek. na de overslag, za1 de dI/dt
afnemen, immers de overtollige lading is afgevoerd en de
ontladingsstroom gaat over in de reststroom. Door de
shunt-spoel vloeit er nu ook stroom.
Er ontstaat een magnetisch veld die de boog in de vonkbrug
door elektrodynamische kraehtswerking verlengt. De spanning
over de vonkbrug neemt hierdaor toe.
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Dit heeft weer tot gevolg dat de spanning over de weerstand
daalt, de weerstandswaarde toeneemt en de stroom in grote
afneemt.
Dit proces kan zich voortzetten totdat de stroom zo ver is
afgenomen dat de boog niet meer gehandhaaft wordt en blust.
De oorspronkel~ke situatie is weer hersteld.
Een aktieve vonkbrug heeft de eigenschap de reststroomdoor
de overspanningsafleider te kunnen begrenzen of zelfs te
onderbreken nog voor de nuldoorgang. Dit is een van de
voordelen van deze brug.
Een tweede voordeel heeft betrekking op het energiedissipatie
vermogen. De boog is nu aktief betrokken bij de energie
dissipatie, waardoor het energiedissipatie-vermogen van de
overspanningsafleider toeneemt.
Teneinde de overslagspanningen binnen een begrensde marge
te houden worden de vonkbruggen ook voorzien van shunt
weerstanden met een hoge weerstandswaarde en eventueel van
shuntcapaciteiten.
De overslagspanning wordt voornamel~k beinvloed door de
vervuiling van de kontakten en door de vochtigheidsgraad
van de gasvormige isolator tussen de kontakten.

De weerstanden van de overspanningsafleiders zijn gesinterde
siliciumcarbide schijven. Deze weerstanden hebben een
spanningsafhankelijke weerstandswaarde, hetgeen tot uiting
komt in de niet-lineaire karakterist1ek van spanning en
stroom van de weerstand. Naarmate de spanning over de
weerstand hoger wordt, neemt de weerstandswaarde af en
omgekeerd. Door deze gunstige eigenschap zijn deze weer
standen zeer geschikt voor toepassingen in overspannings
afleiders, waar de weerstand een hoge waarde dient te
hebben bij de nominale bedrijfsspanning, maar waar een lage
weerstandswaarde een vereiste is bij zeer hoge spanningen.
Belangrijk is ook de invloed van de opgenomen energie door
de weerstand op de u-i karakteristiek hiervan. Dit komt
echter later aan de orde.
Het aantal basiseenheden nodig voor het samenstellen van
een overspanningsafleider die geschikt is voor een hogere
spanning dan van de basiseenheid wordt verkregen uit het
quoti~nt van de gewenste bedrijfsspanning op de spanning
van de basiseenheid.
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~. 3. De karakterlstieken van de overspanningsafleider.

De funktie en eigenschappen van de afzonderljjke elementen
waaruit een overspanningsafleider is opgebouwd, worden
weergegeven door de verschillende karakteristieken die
het verband geven tussen de grootheden die in dit ver
band een rol spelen, zoals de spanning, de stroom en de
tjjd.
Zowel de vonkbrug als de spanningsafhankeljjke weerstand
hebben een gekompliceerd gedrag. Een volledige beschrjjving
van de eigenschappen verelst bekendheid met alle faktoren
die invloed hebben op het gedrag van een overspannings
afleider en dit leidt tot het invoeren van een groot
aantal parameters.
Voor kwalitatieve beschouwingen kan men zich echter beper
ken tot de belangrijkste eigenschappen.
De karakteristieken die aan de orde komen zjjn voor:

, . 3. 1. De vonkbrug.

a. De overslagkarakteristiek.
Al eerder is aangegeven dat de overslagspanning niet
konstant is. Belangrjjker is echter het verband dat er
bestaat tussen de overslagspanning en de steilheid van
de transiUnten. Voor overspanningen met een hoge steil
heid treedt er een aanspreekvertraging Ope Dit heeft
tot gevolg dat de overspanningsafleider in dit geval
bij een hogere spanning aanspreekt. Daarbij wordt onder
scheid gemaakt in de oorzaal van de overspanning.
Zo wordt er gedefini~erd een:
- spanningsfronttijd-karakteristiek voor 1.2/50 usek.

spanningsgolven.
- spanningsfronttijd-kar~teristiek voor schakelover

spamningen, gekenmerkt door verschillende fronttijden
vastgelegd door voorschriften.

- overslag~panning voor netfrekwente spanningen.
De bovengenoemde karakteristieken geven de overslag
spanning en de aanspreekvertraging aan bij een gegeven
steilheid.

- 14 -



Deze karakteristieken en de daarin opgenomen overs1ag
spanning voor netfrekwente overspanningen vormen de
overs1agkarakteristiek van een overspanningsafleider.
Overigens is de overslag in een vunkbrug enke1 met
de statistische grootheden loA en cs, de gemidde1de waarde
respektieve1ijk de spreiding, korrekt te beschrijven.
Ook de po1ariteit van de overspanning heeft inv10ed op
de overs1ag.

1
Ua

I
'0

e/ 0 0
;'- '.[kV] I

I ;' 0
;' •/ ,/

I ,/

I
./

,/

I ./
I .'

t 
[microsekJ

t = tijd
U = Overs12gapanning (aanspreekspanning)a
o test resultaten
• test resu1taten bij tegengeste1de po1ariteit.

spanningsfrontt~d-karakteristiekvoor 1.2/50 usek golven.

figuur 3.
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b. De spanningstijd-karakteristiek.

Deze karakteristiek geeft het verloop van de spanning over
de vonkbrug weer als funktie van de tijd na het aanspreken
van de overspanningsafleider. In het algemeen verloopt deze
spanning als afgebeeld in figuur 4.
Direkt na de overslag is de spanning over de vonkbrug vrij
laag. Is de vonkbrug niet met shunt- of blaasspoelen uitge
rust, dan zal de spanning verder nagenoeg niet veranderen.
Bij een aktieve vonkbrug zal daaraantegen deboogspanning
na ongeveer 200 usek. tot 1000 usek. na een overslag, toe
nemen onder invloed van de elektradynamische krachtswerking
van het opgebouwde magnetisch veld, totdat er een bepaald
maximum wordt bereikt.
Het verdere verloop is verder onafhankelijk van de tijd,
er is hoogstens een lichte daling waar te nemen.
Het exakte verloop van de spanning is afhankelijk van een
groot aantal faktoren, die door laboratoriumproeven kunnen
worden bepaald.

geen beblazing.

----~---

t ---.
figuur 4.

de vonkbrugspanning als funktie van de tijd.

//

.f

o
-

Wordt het tijdsverloop van de spanning over de vonkbrug
onderverdeeld in drie tijdsintervallen..,. dan kan het volgende
worden opgemerkt:
1.· In het eerate interval, d.i. direkt na de overslag wordt

de vonkbrugspanning bepaald dQ9r het ontwerp. De boog
staat direkt tussen de overslagkontakten. Het aantal
kontakten en de afstand tussen de kontakten bepalen de
lengte van de boog en daarmee ook de spanning.
Ook de konfiguratie van de kontakten kan hierbij een rol
spelen. Een tweede faktor is de koeling van de boog, door
stijging of circulatie van de hete gas rondom de boog en
de koeleigenschappen van de verachillende materialen

-.16 -



wa~it de vonkbrug is opgebouwd. In de literatuur wordt
aangegeven dat de spanning in dit geval 2% tot 5% be
draagt van de blusspanning. Onder de blusspanning wordt
verstaan de spanning van de netfrekwenti~waarbij de vonk
brug de volgstroom zeker kan onderbreken. De blusspanning
komt dus overeen met de al eerder ingevoerde bedr~fs

spanning.

2. In het tweede t~dsinterval stijgt de spanning van nagenoeg
nul tot aan eaR maximale waarde. Het tijdsstip waarop de
stijging aanvangt is afhankelijk van het verloop van de
overspanningsgolf en met name van de afgeleide van de
ontladingsstroom.
De spanningssteilheid wordt mede bepaald door de afgeleide
en de topwaarde van de stroom door de overspanningsafleider.
Het maximum van de spanning is afhankel~k van de grootte
van de stream door de overspanningsafleider en van het a8.nT
tal en de afmetingen van de vonkbruggen.
Ook de beblazingsgraad heeft een grote invloed. De maximale
spanning wordt namelljk bepaald door de maximale lengte
die de boog kan aannemen, daartoe gedwongen door het
magnetisch veld. De boog verplaat$zich daarblj van de
overslagkontakten naar de brandkontakten die een tand
vormig struktuur hebben. De oorspronkelijke boog verdeeld
zich in een aantal deelbogen tussen deze kontakten.

overslag
kontakten.

lichtboog na
overslag.

lichtboog na
beblazing.

Vonkbrug.

figuur 5.
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3 • .In het derde tijdsinterval zal de vonkbrugspanning
slechts langzaam afnemen. De spanningsdaling is een
gevolg van de verhitting van de verschillende mate
rialen en is dus afhankelijk van de koeleigenschappen

hiervan.

c. De spannings-stroom karakteristiek.

Na een ontlading voert de overspanningsafleider een net
frekwente volgstroom. Het vervangingsschema van het systeem
is weergegeven in figuur 6. Dit schema geldt ook indien
de overspanningsafleider aanspreekt op netfrekwente over
spanningen.

De vergelijking die hier
geldt, is:

E
b

= V + L di (1)dt
met:

Vervangingsschema voor
50 Hz spanningen.

figuur 6.

V (2)

De bovenstaande vergelijking kan worden herschreven tot:

di b.. - V
dt = -u L

Hieruit blijkt dat in het geval de branspanning Eb
grater is dan de spanning over de overspanningsafleider
de stroom zal toenemen. De grootte van de stroom wordt
vastgelegd door de volgende integraal:

I = 1£ ~(Eb - V) dt (4)

De stroom wordt weer nul indien voldaan wordt aan:

)1 (~ - V) dt = .IT2
(V - ~) dt (5)Tl
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waarblj: Tl = het t~dstip waarop de spanning V over de
overspanningsafleider groter wordt dan de
bronspanning.

T2 • het t~dstip waarop de stroom nul wordt.

Vergelijking (5) geeft aan dat het mogelijk is de stroom in
elke situatie naar nul te dwingen door de vonkbrugspanning
snel toe te laten nemen tot een waarde die minaens gelljk
zo niet groter is dan de bronspanning, althans indien de
spanning over de weerstand van de overspanningsafleider
buiten beschouwing gelaten wordt.
Een veelal gestelde eis aan een overspanningsafleider is
het vermogen tot het onderbreken van de volgstroom b~ een
spanning gel~k aan de topwaarde van de bedr~fsspanning.

Dit houdt in dat de vonkbrug een spanning uo'V"2' moet kunnen
ontwikkelen, maar ook enigszins handhaven ondanks het feit
dat de stroom door de blaasspoel afneemt.
Daaraantegen mag de resulterende spanning over de over
spanningsafleider, de restspanning, b~ een hoge stroom
niet het gegarandeerde beschermingsnivo overschrijden.
Veronderstellen we een beschermingsnivo van 1,6xUb , dan
zal b~ een hoge stroom en een niet verantwoorde ver
waarlozing van de ~panning over de weerstand, de vonkbrug
spanning zeker niet hoger Mogen worden dan 1,6xUb -
Volgens het bovenstaande worden enigszins tegenstr~dige

eise~__~_~~_vonkbrug ~~_~teld.

Niettemin kan in beperkte mate hieraan voldaan worden door het
ontwerp van de vonkbrug zodanig aan te passen dat het verband
tussen de maximale spanning en de stroom vastgelegd wordt door
de karakteristiek afgebeeld in figuur 7.

1
max.vonkbrugspanning
stroom karakteristiek

B~ een hoge stroom
zal de boog zich over
de tandvormige kontak
ten heen instellen,
waardoor de lengte van
de boog en dus ook de
spanning afneemt.

o 100

figuur 7.

1000 r
[AJ
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3.3.2. De spanningsafhankelijke weerstand.

De karakteristiek die het gedrag van deze weerstand
weergeeft i~ de spannings-stroom karakteristiek.
Vanwege de spanningsafhankelijke wterstandswaarde is het
verloop hiervan niet lineair.
Indien de energiedissipatie van de weerstand in eerste
instaniie buiten beschouwing blijft, zal het verloop
aangeduid kunnen worden als verzadigend bij hogere stromen
en anafhankelijk van toe of afname van de stroom.
Bij een herhaald inschakelen van de spanning over de
weerstand of een hoge belasting ~al de energiedissipatie
van de weerstand invloed uitoefenen op het verloop van de
karakteristiek.
Bij een overeenkomstige stroom blijkt de spanning over de
weerstand verschillend te zijn voor toe- respektievelijk
afnemende stroom. Het verschil is groter naarmate de
opgenomen energie ook groter is.
Dit effekt resulteert in het ontstaan van hysteresis
lussen in de- karakteristiek. Zie figuur 8.
De eigenkapaciteit van deze weerstanden is in dit toe
passingsgebied te verwaarlozen. Uit metingen blijkt dat
bij een stroomsteilheid van 4.1011 ,A/sek. de weerstand in
20 nsek. zijn statische \h';~a.rde bereikt. [5J

o
1 __

[AJ

u-i karakteristiek van de spanningsafhankelijke
weerstand.

figuur 8.
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3. 4. Een model van een overspanningsafleider.

Onderzoek naar het gedrag van elektrische systemen met
behulp van analoge of digitale simulatie vereistnauw
keurige modellen van de apparaten voorkomend in het
elektrisch systeem.
De ontwikkeling van een model dient gebaseerd te worden
op een gedegen theoretisch onderzoek naar en metlngen van
de karakterlstieke eigenschappen van het werkelijke~

apparaat.
Indien de elgenschappen bekend zijn, zal de volgende fase
zijn het formuleren van de eisen waaraan het model mini
maal dient te voldoen.
Enkele algemene eisen die aan het model gesteld kunnen
worden, zijn:

De representatle van het werkelijke apparaat dient zo
nauwkeurig mogelijk te zijn.
H~ aantal parameters dient beperkt te blijven.tot een
gering aantal.
De flexibiliteit van het model dlent zo groot mogelijk
te zijn, teneinde alle typev te kunnen representeren.

Het ontwerp van een model van een overspanningsafleider
vereist uiteraard dezelfde procedure. Er wordt in dlt
geval echter, voor wat ~':otreft de metlngen, hiervan
afgeweken en gebruik gemaakt van de in literatuur
beschreven onderzoek-resultaten. [2 tim 7J
Voor de afzonderlijke elementen van de overspannings
afleider wordt in het volgende een model gegeven, waarvan
verondersteld mag worden dat deze samen het gedrag van
een overspannlngsafleider in het systeem en het doel dat
ons voor ogen staat voldoende nauwkeurig simuleren.
De volgende aspekten komen aan de orde:

t
Het overslagmechanisme; een vereenvoudiging hlervan.
Het gedrag van spanning en stroom van de vonkbrug.
Het niet-linealre gedrag van de weerstand.

3.4.1. Model van een vonkbrug.

De overslagkarakteristiek wordt hier vervangen door een
konstante overslagspanning, die overigens wel lnstelbaar is.

- 21 -



Het verloop van de spanning als funktie van de tijd wordt
evenals in het voorgaande onderverdeeld in drie inter
vallen, en benaderd door rechte lijnen zoals afgebeeld in
figuur 9. Op het moment van aanspreken is t = 0 •

Te onderscheiden zijn:

J:; Het interval 0" t .(, Tlo!

In dit interval is de spanning over de vonkbrug laag
in vergelijking tot de normale bedr~fsspanning. De span
ning, aangeduid met Vo' verloopt onafhankelijk van de
t~d. Er kan een willekeurige waarde aan toe-gekend
worden. In de literatuur wordt in enkele., gevallen de
waarde nul toegekemi..

2. Het interval van Tl ~ t < T2~

In di t interval loopt de vonkbrugspanning op van

Vo tot Vmax• Aan Tl , T2 , Vo en Vmax kunnen in principe
willekeurige waarden worden toegekend. Praktische
waarden van Tl liggen in het interval van 200 ~sek. tot
1000 ~sek., afhankelijk van onder andere de beblazings
graad en de steilheid van de ontladingsstroom.

3! .Het interval t 1!' T2 .

In dit interval heeft de vonkbrugspanning zijn maximale
waarde bereikt en h$ndhaaft deze totdat de stroom door
de ayerspanningsafleider onderbroken is.

[icV] J------- Vmax.

t
liisek.J

Benaderde u-t karakteristiek van de vonkbrug.

figuur g.
;
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Met dit model kunnen,d60r de juiste waarden toe te kennen
aan de diverse parameters, de meest uiteenlopende typen
vonkbruggen worden gesimuleerd, die zich onderling onder
scheiden door een verschil in magnetische beblazing en in
afmetingen. Ook de niet-aktieve vonkbrug kan worden gere
presenteerd door Tl groter te kiezen dan de beschouwings
t~d.

In de literatuur worden voor het aangeven van de grootte
van de magnetische beblazing, aanduidingen gebnikt als:
hoog, gemiddeld en laag.
Voor de keuze van de jUiste parameterwaarden kan gebruik
worden gemaakt van de karakteristieken weergegeven op
pagina 24.
Dit model heeft ook enige beperkingen:
- Het is geen dynamisch model. Voor verschillende situaties

dienen de parameters aangepast te worden.
- De overslagkarakteristiek is niet gerepresenteerd.
- De stroomafhankel~kheid van de maximale vonkbrugspanning

(Vmax ) is buiten beschouwing gelaten.
Het is eventueel mogel~ het laatste te ondervangen door
het opnemen van deze u-i afhankel~kheid in het model.
De parameters kunnen weer gekozen worden aan de hand van
de karakteristieken op pagina 24.
De benadering vindt plaats met rechte l~nen volgens onder
staand figuur.

00 t 00

00
Benaderde Vmax-I karakteristiek van de vonkbrug.

figuur 10.
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u-t karakteristiek van verschillende venkbruggen.
parameter: magnetische beblazingsgraad.

figuur 11.

e = geen magnetische beblazing.
1 = laag
2 = gemiddeld
3 = heeg

basisspanning: de effektieve bedrijfsspanning, Ub rms.
-- Carrara [3]
------ Husband [41

3"---------====- ~

Vmax-l karakteristiek van de venkbrug.
parameter: magnetische beblazingsgraad.
ba8isspannin~: de effektie¥e bedrijfsspanning.

- Husband. [4J

o 1 0 5 0 1000 l-
[A]

figuur 12.
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3. 4.2. Model van de spanningsafhankel~eweerstand.

Er zijn verachillende mogelijkheden voor het simuleren van
het gedrag van de weerstand van de overapanningsafleider.
Enkele h1ervan zijn:
- een in afmetingen en bedrljfsapanning gereduceerde weer

stand van hefzelfde materiaal. Deze is uiteraard alleen
toepaabaar in analoge simulatie-syatemen.

- een empiriache formule.
- een benadering van de karakteriatiek door rechten.
Gekozen is voor de laatate methode. Elk lijnstuk wordt
gekarakteriseerd door zijn verschuiving lange de~room-as

en door een helling.
Aan elk lljnstuk wordt een stroom interval toegekend.
Slechta in dit interval wordt het verband tussen spanning
en stroom door dit lijnstuk vastgelegd.
Naarmate het stroom-interval verder verwijdert is van de
oorsprong neemt de helling (de weerstandawaarde) ook af
en wordt de verachuiving langs de spannings-as groter.
De nauwkeurigheid van de representatie neemt toe naarmate
de karakteristiek door meerdere ljjnatukken wordt benaderd.
De beschrijving van de lijnstukken is als voIgt:

u = RII + Cl vo)r 0 ~ I < I l
u = R21 + C2 voor II ~ I < 12··•
u = RpI + C veer In-l~I < Inn

.... ' -

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

Benaderde u-i karakteristiek van
de spanningsafhankelijke weerstand.

figuur 13.
l
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Over het algemeen wordt de u-i karakteristiek van de
weerstand benaderd door drie lijnstukken. Het is echter
voor digitale toepassingen eenvoudig het model zodanig
te ontwerpen dat het aantal intervallen instelbaar wordt.
De verschillende weerstandtypen kenmerken zich door
verschil in weerstandswaarde en energiedissipatievermogen.
De aanduidingen voor de weerstandswaarden z~n: hoog,
gemiddeld en laag.
Op pagina 27 zijn enkele u-i karakteristieken weergegeven,
waarin de aanduidingen tot uiting komen. Deze karakteris
tieken kunnen gehanteerd worden bij het bepalen van
de parameters.
Het effekt van de hysteresis-lussen die ontstaan bij een hoge
energiedissipatie van de weerstand is niet in het model
opgenomen.
Tot slot kan worden opgemerkt dat niet elke kombinatie
van vonkbrug en weerstand volgens de karakteristieken
op de paginas 24 en 27 een Qverspanningsafleider simuleert,
die voldoet aan de aisen die hieraan gesteld worden.
Een kombinatie van een weerstand met een hoge waarde en
een vonkbrug met een hoge beblazingsgraad kan leiden tot
een spanning over de overspanningsafleider die hager is
dan de aanspreekspanning.
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parameter: de weerstandswaarden.
1 = 1aag
2 = gemiddeld
3 = hoog

basisspanning: de effektieve bedrljfsspanning.
-- Carrara [:i]
------ Husband [4]

figuur 14.
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3.5.De keuze van de overspanningsafleider.

De parameters voor het model van de overspanningsafleider,
zoals onder andere de aanspreekspanningen volgen uit de

keuze van het type overspanningsafleider. Deze keuze wordt

uitgevoerd aan de hand van de bestaande kriteria uit hoofd
stuk 2.2.
Volgens deze kriteria dienen de maximale mantel-mantel en
mantel-aarde spanningen, die onder de diverse type sluiting
en ontstaan berekend worden, aangezien deze de bedrijfs
spanning van de overspanningsafleider bepalen.
Een uitgangspunt voor deze berekeningen is de in een
geleider (lees mantel) geinduceerde spanning als gevolg
van drie parallel daaraan opgestelde geleiders, die een

symmetrische drie-faSiE!n stroom voeren. [}.lJ
De uitdrukking hiervoor is:

Vim

waarbij: I = de effektieve waarde van de stroom in de
geleiders.(afgezien van de fase-draaiIng).

~ = de hoekfrekwentie van het systeem.

six = de afstand -an de beschouwde geleider (mantel)
tot de geleider van de fase i.

De konfiguratie waarin de geleiders zijn opgesteld, is volgens
bovenfftaande uitdrukking van grote invloed.
Het -cross bonded- kabelsysteem wordt veelal uitgevoerd in een
gelijkzijdige driehoek konfiguratie of ~n een platvlak konfigu
ratie. Voor deze twee konfiguraties zijn de mantelspanningen:

1

(O~
o 0'"3 , .2
i. .j

s

E
2

= 2 . I 10-7 - s Vim• JIo) • • .in r
m

E3 = 2. jb)I. (-~ - j~) .ln~ V1mr m

met: r m= de gemiddelde straal van de mantel = (r
3

+ r
4

)/2.
zie bijlage 1.
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El 2.j~I.IO-7.(-~ln2s + .V3 1 2s) Vimen: = J2". nr-r m m
1 2 ,

2.jc,.)I.lo-7.1n~0 0 0 E2 = Vim
m

I. ~1- ..I . V3 2ss s
E, 2.j~I.IO-7.(-tln~r - Vim= J2'.lnr-)

m m

De geinduceerde spanningen blijken derhalve afhankelijk te zijn
van de verhouding s/rm' van de grootte van de maximale
(kortsluit-) stroom en van de lengte van de mantel.
In figuur 15 is een grafiek weergegeven van de geinduceerde,
mantelspanningen in VOlt/kA/km, als funktie van de verhouding

s/2rm•

f
uo

buiten-
v:~eJsVi 100 ~

lY/kA/k~
190

I\'b

• •aIle kabels
\L40

110

100

80

bo

1

figuur 15.

V. = de geinduceerde mantel-aarde spanning.
1

Voor het beschouwde kabelsysteem is s/2rm = 4,78.
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Systemen waarin het toepassen van -cross bonded- kabelsystemen
voordelen biedt, zijn over het algemeen systemen met een net
spanning van 150 kV of hoger, immers bij lagere spanningen
kunnen driefasen kabels worden toegepast.
Deze hoogspanningsnetten worden of voorzien van Petersen spoelen
of ze zijn effektief geaard. Voor beide situaties geldt dat de
homopolaire impedantie Zo zeker het viervoud is van de normale
impedantie Zl' zo niet groter.
Wordt nu nog aangenomen dat de inverse impedantie Z2 gelijk is
aan Zl' dan kan gesteld worden dat de grootste kortsluitstroom
optreedt bij een s~~etri6che driefasen kortsluiting.
Voor het hier beschouwde transmissie-systeem is de symmetrische
driefasen kortsluitstroom 40 kA, verder geldt:

s = 350 mm r m = 36.5 mm ; s/rm ? 9,56 ; lengte = 500 m.

De resultaten van berekeningen die uitgevoerd zijn aan de hand
van deze gegevens, "zijn ondergebracht in tabel II.

TABEL II.
geinduceerde mantelspanningen bij Overspanningsafleider.een symm. driefasen-kortsluiting.

spanning konfiguratie bedrijfs- schakel-
0

10 0 0 000
spanning. aanspreek wjjze

o 0 IEC nivo
Ik=40kA,1=~km

[V/kA/kmJ [kV] [kV] [kV]

mantel-
142 168 3.36- 4.5 17.5 ster

aarde geaard

mantel-
246 321 6.40 9.0 32.5 drie-

mantel. hoek.

De overige parameters van de vonkbrug hebben betrekking op
het verloop van de spanning als funktie van de tijd.
Daar echter de 50 Hz-spanningen niet gesimuleerd worden, kan
er als gevolg hiervan ook geen toename van de vonkbrugspanning
verwacht worden.
De enige oorzaak van een eventuele toename van de vonkbrug
spanning is de stroom door de vonkbrug als gevolg van de
transienten. In het geval deze hoogfrekwent zijn, en dit is
niet onwaa.rsch~jnl~jk gezien de lengte van de sekties, zal de
blaasspoel geen stroom voeren.
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De vonkbrugspanning blijft dan laag. Op grond hiervan worden,
in eerste instantie, de tijden die het begin en het einde van
de spanningstoename vastleggen groter dan de beschouwingstijd
gekozen.
Mocht uit de oerekeningen blijken dat er een blaasstroom
kan ontstaan, dan kunnen deze parameters alsnog worden
gekorrigeerd.

De initi~le en maximale vonkbrugspanning worden volgens lite
ratuur gegevens vastgesteld:

Vo = 0 kV

Vmax = 4.5 kV = 1.0 p.u.

De IEC voorschriften geven geen informatie waaruit de ver-
~ schillende parameters voor de niet-lineaire weerstand van

de overspanningsafleiders te bepalen zijn.
Voor deze parameters is men aangewezen op gegevens uit de
literatuur en op eventuele specifikaties van fabrikanten.
Door maximaal gebruik te maken van de beschikbare gegevens
is het mogelijk een gebied aan te geven in het I-V vlak
waarin de u-i karakteristiek van verschillende typen weer
standen voor overspanningsafleiders zeker onder te brengen
zijn.
Dit wordt ge!llustreerd in figuur 16. Deze is als voIgt
tot stand gekomen:•
- voor het interval van 0 - 2 kA is gebruik gemaakt van

gegevens uit de literatuur•
....

- het gebied van 2 - 5 kA is verkregen door lineaire
extrapolatie, vanwege het ontbreken van noodzakelijke
gegevens.

- voor het interval 5 = 10 - 20 kA zijn de gegevens van twee
overspanningsafleiders van ASEA maatgevend. De testresul
taten hiervan vallen, teruggerekend.naar de per unit
waarde (basis=bedrijfsspanning), nagenoeg samen. De grenzen
van het gebied lopen evenwijdig aan de lijnen door de test
resultaten. Opmerkelijk, maar korrekt, is daarbij dat de
bovenste grens via de door de IEC voorgeschreven maximale
restspanning bij 10 kA loopt. Dit houdt in dat de over
spanningsafleiders met een weerstand waarvan de karakteris
tiek in het aangegeven gebied ligt voldoen aan het g~noemde

IEC voorschrift.
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Voor het model is een karakteristiek gekozen welke opzich
een aantal typen kan representeren. Deze karakteristiek is
in figuur 16 weergegeven.
De waarden voor de verschillende parameters z~n in Tabel III
opgenomen.

TABEL III.
Parameters van de weerstand van
het ov rsnannin~safleider-model.

stroom- weerstands- konstante
grenzen. waarden. verschuiving.

kAt ohm. kV.

10 = 0.0

II = 1.0 Rl = 9.00 c = 0.001
12 = 5.0 R2 = 1.35 c = 7.652

13 = 1010
'R-:; = 0.24 C-:; =13.20

Daar de 50 Hz~spanningen niet worden gesimuleerd, is het enige
mogel~ke kriterium voor het doven van de overspanningsafleider
een nuldoorgang van de stroom door de overspanningsafleider.

Tot slot de opmerking dat er geen uitspraak is gedaan over het
energiedissipatie~vermogenvan de gekozen overspanningsafleider.
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245 kV wordt volgens deze
parameters, via de over-

overspanningsfaktor = 3.0 p.u.
(basis = hoogste fase-aarde spanning)

3.6.Heavy Duty overspanningsafleiders.

Overspanningsafleiders van het -heavy duty- type worden toe
gepast in lijncircuits waar de mogelijkheid bestaat dat de
fasegeleiders zich via de overspanningsafleiders ontladen.
Aan deze overspanningsafleiders worden hoge eisen gesteld
met betrekking tot het energiedissipatievermogen.
De l~in kan, afhankelijk van de voorgeschiedenis, opgeladen
zijn tot hogere spanningen dan de topwaarde van de hoogst moge
lijke bedrijfsspanning, waardoor de ontladingsstroom eveneens
hoog op kan lopen. Bovendien heeft de lijn in deze situaties
veelal een grote lengte en derhalve ook een grotere energie
inhoud. Het gevolg is dat de ontladingsstroom langer zal
duren.
Ten einde te onderzoeken of een overspanningsafleider van dit
type deze ontladingsstroom en daarmee gepaardgaande energie
dissipatie kan doorstaan, zonder defekt te raken, wordt deze,
of een basiseenheid van 3 kV tot 12 kV, onderworpen aan een
proef, volgens clausule 63.3.2 van IEC publikatie no. 99-1.
Deze testprocedure wordt ook weI aanbeduid met -stroompuls
van lange duur test-.
Voor systemen met een spanning tot
test een kunstlijn met onderstaande
spanningsafleider ontladen:
- lijnlengte = 300 km ;
- golfimpedantie = 450 ohm

Een 150 kV lijncircuit met bovenstaande parameters en een
kapaciteit van C=7,53 nF/km heeft een energie inhoud van

2W = tcv = 294 kJ.
Een volledige ontladingvan de lijn via een overspanningsafleider
leidt tot een energiedissipatie van 1,73 kJ/kV.
In de literatuur worden waarden aangegeven van 2 tot 6 kJ/kV. [l~

Deze waarden zijn verkregen uit metingen en berekeningen.
Een overspanningsafleider met een nominale bedrijfsspanning
van 4,5 kV is dus bestand tegen een energiedissipatie van
7,78 kJ.
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4. Berekeningsmethode.

Het doel van dit onderzoek is zoals reeds eerder is aan
gegeven het berekenen van het verloop van de spanningen
en stromen in het -crossbonded- kabelsysteem, voorzien
van overspanningsafleiders.
De belangstelling gaat in het byzonder uit naar de energie
dissipatie van de overspanningsafleiders.
Voor het uitvoeren van berekeningen in een model van een
transmissienet, waarvan het kabelsysteem een onderdeel
vormt, is het noodzakel~k de vergel~kingen en randvoor
waarden op te stellen voor de essenti~le punten in het
systeem en deze vervolgens onder te brengen in een reken
programma dat een oplossing geeft op verschillende
t~dstippen.

Als uitgangspunt dient het reeds bestaande rekenmodel voor
een verliesvr~e -crossbonded- kabelsysteem zonder over
spanningsafleiders en met slechts drie mantelsekties,
waarmee de spanningen en de stromen op de kruisverbindingen
en kabeleinden te berekenen z~n volgemde methode van
Bergeron.
In het volgende zal de uitbreiding van dit model aan de
orde worden gesteld.
Deze uitbreiding omvat de beschr~ving van het kabelsysteem
met overspanningsafle~ders,de keuze van de parameters van
het overspanningsafleider-model, de representatie van een
hoogspanningsl~n, het dempingsmechanisme en de representatie
van een bron in het net. Dit wordt voorafgegaan door een
korte beschrijving van het bestaande model.
Het uitgebreide model heeft nog steeds betrekking op een
kabelsysteem met drie mantelsekties en biedt dus geen
mogelijkheid om met zekerheid vast te stellen of op de
kruisverbindingen van de volgende sekties overspannings
afleiders noodzakel~k zijn.
De overige uitgangspunten-z~nde kriteria en het model van
de overspanningsafleider, behandeld in de voorgaande
hoofdstukken.
De overspanningsafleiders worden in stergeschakeld en
verondersteld wordt dat de sterpunten geaard zijn. Het effekt
van de aansluitkabels wordt evenals de aardingsweerstanden
van de overspanningsafleiders buiten beschouwing gelaten.
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4.1. Toestands- en vierpoolvergelijkingen op de kruisverbindingen
en kabeleinden.

Ret kabelsysteem met kruiselings verbonden mantels is
wee~gegeven in figuur 17.
Verstoringen die optreden aan het begin van de kabel
planten zich als elektromagnetische golven voort in het
systeem en ref1ekteren gedee1te1Dk op de kruisverbindingen.
In de hieraan voorafgaande studie van het -cross bonded
kabe1systeem [lJ is aangetoond dat het moge1ijk is deze
e1ektromagnetische golven teontbinden in onafhankelijke
komponent golven met diskrete voorplantingssnelheden.
Ook blijken de bijbehorende golfimpedanties nagenoeg
frekwentie onafhankelijk te zijn. Vanwege de ontkoppeling
is de beschrijving van het systeem in komponentgroot-
heden eenvoudiger.
De ontkoppeling tussen de komponent golven wordt verkregen
door een -goede- keuze van de transformatie-matrices voor
het transformeren van de fasegrootheden in komponent
grootheden.
Overigens bestaan deze transformatiematrices alleen indien
het mogelijk is de voortplantingsmatrices voor de komponent
spanningen en stromen in een diagonaalvorm te schrijven.

"

F
1 1

positieve-stroomrichting
figuur 17.

E A
I ,

1
R ' 't t : oJ

I

I.. a
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10-

T

De relaties tussen de komponentgrootheden en de fase
grootheden worden vastgelegd door:

de vektornotatie van de zes fasespanning
en respektievelijk zes fasestromen.
de vektornotatie van de zes komponent
spanningen respektievelijk -stromen.
de transformatiematrix voor de spanning,
respektievelijk stroom

waarin:

[v J = [s] [VI]
[V] , [IJ =

[VI], [I ~ =

[sJ, [Q] =

en
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met:

1 2/3 0 -1/3 0 113 1 0 0 0 0 0

0 2/3 0 -1/3 0 113 -1 1 0 0 0 1
0 -1/3 1 213 0 1/3 0 0 1 0 0 0

[3] :II 0 -1/3 0 213 0 1/3 ~J= 0 0 -1 1 0 1
0 -1/3 0 -1/3 1 113 0 0 0 0 1 0

0 -1/3 0 -1/3 0 113 0 -1 e -1 -1 1

Voor dit systeem bl~ken er drie groepen komponenten te bestaan.
De komponenten van een groep hebben dezelfde voortplantings
snelheid en golfimpedantie. Ret z~n:

- de geleider-mantelkomponenten, die aangeduid worden met on
even indices. De golfimpedantie voor deze komponenten is Zi;

- de voortplantingssnelheid is ul •
- de mantel-mantelkomponenten. De indices voor deze komponenten

z~n 2,4,8, en 10. De golfimpedantie is Z2 en de voortplantings
snelheid u2 •

- de nul- of homopolairekomponent, aangeduid met de indices
6 en 12. De golfimpedantie is Z3; de voortplantingssnel

heid u3"

De indices 1 tim 6 en 7 tim 12 hebben betrekking op spanningen
en stromen links respektlevelijk rechts van een kruisverbinding
of kabeleind.
De golfimpedanties en voortplantingssnelheden z~n berekend
voor een 150 kV kabelsysteem. De gegevens van de kabels z~n

ondergebracht op bijlage 1.

De verhouding van de voortplantingssnelheden van de geleider
mantelkomponent, de mantel-mantelkomponent en de nulkomponent
is ul :u2 :u3 = 15:3:1, de verhouding van de loopt~den is 1:5:15.
Het verband tussen de komponentspanningen en stromen wordt
bepaald door de volgende uitdrukking, waarin [z~l de
golfimpedantiematrix van een kabelsektie is.

[V,] = [z~J [r 'J
waarb!i: [v'] = [vi] ~ [v~J en

1 = links r = rechts
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Voor het berekenen van spanningen en stromen op de kruis
verbindingen en kabeleinden, worden vergel~kingen opgesteld
die onderverdeeld worden in toestands- en vierpoolvergel~king

en.
De toestandsvergelljkingen beschrljven de verplaatsing van
spanning en stroomgolven in een kabelsektie. Ze geven op
een willekeurige plaats het voor iedere tljdstip geldende
verband tussen de spanning en de stroom van een komponent
golf.
Een toestandsvergelljking voor de kabelsektie B - C is
bljvoorbeeld:

met:

- [z~J [IE (t)J
r

= Grc' (t-kT)J - [z' ] [IC' (t-kT B
1 0 1

lYE (t)] =
r

V' (t)B
7

VEs (t)

VE (t)
9

VE (t)
10

VE (t)
11

VE (t)
12

I' (t)B7
I' (t)B8
IE (t)

9
IE (t)

10
IE (t)

11
IE (t)

L 12

lYe (t)]=
1

V' (t- T)Cl
V' (t- 5T)C2
V' (t- T)C3
Ve (t- 5T)

4
V' (t- T)C

5
V' (t-15T)C6

Ie (t- T) Z' 0 0 0 0 0
1 1

Ie (t- 5T) 0 22' 0 Z' 0 0
2 2 2

I' (t- T) 0 0 z' 0 0 0
[!e (t-kT)]

C3 @~J=
1=

1 Ie (t- 5T) 0 Z' 0 22' 0 0
4 2 2

Ie (t- T) 0 0 0 0 2 ' 0
5

1

Ie (t-15T) 0 0 0 0 0 32'
6 3

Deze vergel~kingen leggen het verband vast tussen de
-komponentspanningen en stromen aan de rechterzljde (index r)
van de 12-poort B op het beschouwingsmoment t- en - de
komponentspanningen en stromen die een loopt~d kT eerder zljn
opgetreden aan de linkerkant van de 12 poort C. (index 1).
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Op overeenkomstige w~ize is de onderstaande vergelijking op te
stellen voor de spanningen en stromen ann de linker kant van
de 12-poort B voor de rechts van A komende komponentgolven.

= [vA (t-kTD + LZe] [IA(t-kT)]
r r

De vierpoolvergelijkingen z~n de randvoorwaaxden die een
kruisverbinding of kabeleind aan het systeem oplegt.
Het zljn identiteitsrelaties tussen geleider- en mantel
grootheden.
Zo gelden voor de kruisverbinding B de volgende identiteiten

en voor de fase grootheden, althans indien verondersteld wordt
dat er geen overspanningsafleiders in het systeem zijn opgenomen:

VI = V7 en II ::= 17
V2 = Vs.:O 12 = I IO
V

3 = V9 13 = 19
V4 = V12 14 = I 12
Vs = VII IS = III
V6 = Va 16 = IS

In matrix vorm en in komponentgrootheden:

[s] [vi(t)] [T] [s] [VI (t)] = [oJ
r

[QJ [Ii(t)J [JJ[Q] 0: I (t)] = [oj
r

met:

1 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0

[TJ =
0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0

De kombinatie van de toestandsvergelijkingen en de identiteits
relaties geven 24 vergel~kingen voor evenzoveel onbekenden,
12 komponentstromen en 12 komponentspanningen. Het stelsel
is oplosbaar, aungezien er rechts van de gelijktekens bekende

grootheden staan. In matrix notatie volgen nu de vergelijkingen
voor aIle 12-poorten:
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Kabe1eind A:

~ [oJ
[bJ [lJ
[SJ -@]
[OJ 19]

[A~ [Q]
[01
19J
ro

D-J [0] [E:J
[0] D.J (1)]
(oj [P] [0]

fp] (9) lP~

[oJ
-li~ x
IP]
19]

verkort: LA ]

Kruisverbinding B:

x LXA (t)] =

[1] [oj
[0] [iJ
[s]-~J[s]

[0] [0)

[z61 19J [v:s (t)J D-J [0] [~bl 19 J
[oJ -~()1 x [v:s1(t)] = [OJ D-J ['pJ -[z~ x
[0] [0] [Ij{(tU [0] ~J [OJ f9J
[Q] -[T][oJ [I:sl(t)] [OJ [0] (9] I9J

r

verkort: [B J

Kruisverbinding c:

CAC] x bXAC(t-kT2J

[lJ [Q)
[OJ [1]
[s]-[~[sJ

[9] [Q)

lic9 ~J
[OJ - [ZQl
[0] I9J
(Q] -OOfQl

[1] [OJ
= [9] 0.]

[0] [Q)
[oj [P]

[zQJ I9J
[OJ -[Zc9
[9J (9] x

[P] 191

[Y:a (t-kTL]

Ur1r (t-kTD

[JBl (t-kTj]
Unr (t-kT 21

1

verkort: [c ]

Kabeleind D:

CLJ [OJ
[0] CsJ
[s] -[sJ
[OJ [91

~bl
[0]

19J
[QJ

[0]

fPJ~
[OJ

-[Q1

[1] [oJ [zbJ
= [0] [1] [oJ

[oj [oJ [oJ
[9] [oJ [0]

[OJ
[F~ x
[OJ
Lb]

verkort: CD ] x[X:b (tll = [CF]
Hierbij is TL de looptijd van de lijnen waaraan het kabelssyteem
verbonden is. De matrices Al,Er , Dr en Fl bevatten de golfimpedanties
van deze lijnen. De eerste twee rijen van elk stelsel vormen de
toestandsvergelijkingen, de laatste twee de identiteitrelaties.
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Enkele matrices:

Z 0 0 0 0 0L
0 R 0 R 0 R

[All
0 0 Z 0 0 0 ... [Dr1= L =
0 R 0 R 0 R

0 0 0 0 Z 0L
0 R 0 R 0 R

zL 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

~rJ :
0 0 Zi 0 0 0 - ["F1J=
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 :6 0L
0 0 0 0 0 0

1 -1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 -1

[8]-1
0 0 1 -1 0 0

= 0 0 0 1 0 -1
0 0 0 0 1 -1
0 1 0 1 0 1

1 0 0 0 0 0

2/3 2/3 -1/3 -1/3 -1/3 -1/3

[QJl = 0 0 1 0 0 0

-1/3 -1/3 2/3 2/3 -1/3 -1/3

0 0 0 0 1 0

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

R = aardingsweerstand van een kabeleind.
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4.2.0verspanningsafleiders opde kruisverbindingen.

Om het -cross bonded- kabelsysteem, waarin overspanningsaf
leiders zijn opgenomen te kunnen beschrijven, worden over
spanningsafleiderstromen geintroduceerd.
De notatie van deze stromen op de kruisverbinding B is:

De letter-index a staat voor
overspanningsafleider, de cijfer
index komt overeen met het nummer
van de mantel waarop de over
spanningsafleider is aangesloten.

Indien er geen enkele overspanningsafleider heeft aangesproken
zijn de stromen door de overspanningsafleiders nul, ze bestaan
niet. De toestandsvergelijkingen en identiteitsrelaties voor
de kruisverbindingspunten en de kabeleinden zijn dan identiek
aan de eerder opgestelde vergelijkingen, de situatie is immers
overeenkomstig. Spreekt een overspanningsafleider aan, dan
zal de geleidende verbinding naar aarde de oorspronkelijke
stroomrelatie ter plaatse van de kruisverbinding beinvloeden.
De basis voor deze relatie, de stroomwet van Kirchoff, blijft
echter gelden, zodat de nieuwe vergelijking eenvoudig te
formuleren is. De spanning over de overspanningsafleider wordt
nu bepaald door de tijdsafhankelijke vonkbrugspanning en de
spanning over de stroomafhankelijke weerstand.
Het aanspreken van een overspanningsafleider heeft een
verandering tot gevolg in het aantal en de samenstel van de
systeem beschrijvende vergelijkingen.

A B

R

S

T

....
B6

c

C 6 2 4

D

Het -cross bonded- kabelsysteem met over
spanningsafleiders.

figuur 18.
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De verandering is afL,:l.kelijk van de kombinatie van wel en
niet aangesproken overspanningsafleiders.

Er zijn acht verschillende kombinaties mogelijk. Deze z~n

ondergebracht in Tabel I.

Tabel I

Overspannings-
afleider 2 4 6

geen aan 0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

drie aan 1 1 1

0 = de overspanningsafleider heeft
niet aangesproken.

1 = de overspanningsafleider heeft
weI aangesproken.

Om inzicht in de veranderingen te verkrijgen wordt de situatie
waarb~ aIle drie overspanningsafleiders hebben aangesproken
beschouwd.
Allereerst kan worden opgemerkt dat de overspanningsafleiders
geen invloed hebben op hat voortp:J..antingsmechanisme van de
golven in een kabelsektie. De toestandsvergelijkingen ondergaan
daardoor geen enkele verandering. In komponentgrootheden en
vektornotatie zijn deze voor de kruisverbindingspunt B:

[VA (t-kT)] + LZo]~A (t-kT)]
r r

[VB (t)] ... [z6] [IB (t)] = [ve (t-kT)] - [z6J ~c (t-kTU
r r 1 1

De identiteitsrelaties zijn echter uitgebreider. aangezien
nu de stromen door de overspanningsafleiders opgenomen
worden in de vergelijkingen die de som van de oorspronkelijke
stromen op de knooppunten gelijk stelt aan nul en de spanningen
op deze knooppunten bepaald worden door het gedrag van de
overspanningsafleiders.
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Voor de 12-poort B geldt voor de spanningen:

V1 • V7
V2 = VIO V2 = I a2 ·Ra2 + Ugap2 + C2

V., = V9 en
V4 = Vl2 V4 = I a4 ·Ra 4- + Ugap4 + C4
V5 = VII

V6 = Va V6 = I a6 ·Ra6 + Ugap6 + C6

In vektornotatie:

[VI(t)] LT ][Vr(t)] = [oj

De matrix [TJiS reeds bekend. De matrices [N J, [RaJ en

de vektor ~J zijn nieuw:

0 o 000 0 ro 0 0 0 0 0 0

o I 0 0 0 0 0 Ra20 0 0 0 K2

[N] =
o 0 0 0 0 0

[RaJ
0 0 0 0 0 0 [K]

0
= =

00010 0 0 0 0 Ra40 0 K4
o 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000 0 0 I 0 0 0 0 0 R K6

met [K] = Uc(t, Ia)J = @gap(t) J + ~(IaD

en [RJ = [Ra (Ia )]

Opmerkelijk is het struktuur van deze matrices. Slechts de even
.geindexeerde diagonaalkoefficienten zijn ongelijk aan nul. Ook
de vektor[KJ heeft enkel even geindexeerde elementen ongelijk nul.
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Dit is het gevolg van het feit dat er geen overspannings
afleiders op de binnengeleiders z~n aangesloten, de oneven
geindexeerde overspanningsafleiderstromen zljn dUB ten aIle
tijde nul.
Het doel is immers de beschrijving voort te zetten met vier
kante matrices en vektoren.
Dit heeft als voordeel dat direkt gebruik kan~worden gemaakt
van de transformatiematrices voor het transformeren van de
fasegrootheden in komponentgrootheden.

De vektornotatie voor de'vergel~kingen in komponentgrootr
heden:

[NJ(sJ[Vi (t)]

[T] [s] [V~( t)] = [oj

Aangezien ~J als bekend wordt veronderstel~ is het niet
noodzakelijk deze in komponentgrootheden uit te drukken.
Voor de stromen op de 12-poort B geldt:

11 1
7

0 = 0

12 110 I a2 = 0

13 1
9 0 = 0

14 112 I a4 = 0

L5 III 0 = 0

16 IS I a6 = 0

In matrix vorm:
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In komponentgrootheden:

Er zijn in princiepe zes komponent -overspanningsafleiderstromen-.
De transformatie matrix [QJ geeft echter aan dat de komponent
en fasestromen met een oneven index gelijk zijn aan elkaar.
In dit geval zijn deze gelijk aan nul.
De vektornotatie van de overspanningsafleiderstromen:

0 0
I a2 I'a2
0

[!~J
0

[IaJ = I a4
= I'a4

0 0
I a6 I I

a6

De matrix notatie voor aIle vergelijkingen in komponent
grootheden voor het kruisverbindingspunt B is:

[lJ [0] [zoJ [0] [oj lYE (t)]
1

[OJ [lJ [oj {zbl [0] ~i3 (t)]
r

[sJ -[T][S] [OJ [OJ [OJ [!i3 (t []
X 1 =[gJ [oj [QJ - [T][QJ -l!IJ[Q] l!i3 (t)]

r
[N][s] [OJ [OJ [OJ -~~I9J ITi3 (t)J

a

D-1 [OJ [z~ [9] [OJ [Xl (t-kTn

[oJ
r

[oJ [lJ -lZbl [OJ lYe (t-kTD
1

[oJ [0] [0] [9] [OJ [Jl (t-kT)]
x r

[OJ [OJ @] [9J [OJ [e (t-kT)]
1

[0] [oj [0] [9] [lJ [KB]

Verkort: [BJ x ~i3(t) ] = ~cJ x I! I ACB ( t-kT)J
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Deze formulering impliceert dat er zes vergel~kingen aan het
oorspronkel~k aantal van vierentwintig z~in toegevoegd.
Van de~:e zes vergelijkingen zijn er drie die een voorwaarde aan
het systeem opleggen, de overige drie vormen slechts
identiteiten van de vorm 0=0.
Het werkelijke aantal vergel~kingen (27) is nu in overeen
stemming met het aantal onbekenden. Deze situatie is aldus
volledig beschreven.
Er z~n nu nog zes mogel~ke kombinaties van weI en niet aan
gesproken overspanningsafleiders, welke nog niet besproken
z~n. Het z~n de kombinaties waarin een of twee overspannings
afleiders hebben aangesproken.
De gegeven beschrijving van het systeem voor het geval er drie
overspanningsafleiders hebben aangesproken, kan voor deze
situaties ook worden gehandhaaft, indien er veranderingen in
de matrices [N] en [RaJ en de vektor [KJ worden aangebracht.
Welke veranderingen nodig z~n, wordt in het volgende aange
geven.

1. De matrix ~J .
De koefficienten van deze matrix kunnen voor elke situatie
afgelezen worden uit Tabel I. Spreekt een bepaalde over
spanningsafleider aan, dan heeft de koefficient met gel~ke

index een waarde 1, 20 niet dan is de waarde O.
Spreken er drie overspanningsafleiders aan, dan is volgens
Tabel I de kode 1,1,1 en de koefficienten zijn n22=1, n44=1

en n66=1.

2. De vektor [jc] •

De aanpassingen zijn overeenkomstig die voor de matrix [N],
met het verschil dat de elementen een waarde krijgen, die
afhankel~k is van de stroom door de overspanningsafleider
en de tijd verstreken sinds deze heeft aangesproken.

3. De matrix LRa1.

De veranderingen in deze matrix z~n afw~kend van het
voorgaande. De oorzaak is de twe~ledige funktie welke
aan deze matrix wordt toegekend.
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Heeft een overspanningsafleider aangesproken, dan is de
koeffici~nt met dezelfde index gelijk aan de weerstands
waarde van de overspanningsafleider.
Heeft deze echter niet aangesproken, dan zal de stroom
door de betreffande overspanningsafleider nul zijn.
Dit is een voorwaarde welke eveneens in het produkt van
de matrices [RaJ en [Q} tot uiting moet komen. Ret blijkt
dan voldoende te zijn de ko~ffici~nt met dezelfde index
als de overspanningsafleider gelijk te stellen aan 1.
Daarbij wordt verondersteld dat de matrix ~Jen de
vektor [K] volgens het bovenstaande zijn aangepast.

Een voorbeeld ter verduidelijking.

Veronderstel de situatie waarbij de overspanningsafleiders
2 en 6 weI aanspreken en 4 niet. Volgens Tabel I is de
kode 1, 0, 1.
De koefficienten en elementen z~n dan:

matrix 00 vektor ~J matrix ~J
n22 ~ 1 k22 = K2 r a22 Ra2
n44 = 0 k44 = 0 r = 1

~4

n66 = 1 k , = K6 r a66 = Ra66b

AIle overige koeffici~nten en elementen zijn zoals reeds bekend
gelijk aan nul.

Volgens deze beschr~ving is, onafhankelijk van het aantal
aangesproken overspanningsafleiders, het aantal onbekenden
en het aantal vergelijkingen gel~k aan zevenentwintig.
Dit impliceert een verschil in het aantal onbekende fase
grootheden en het aantal onbekende komponentgrootheden.
Het zal echter duidelijk zijn dat hier een aantal veI'gelijkingen
in komponentgrootheden een afhankel~kheid introduceren,
waardoor het mogelijk is een of twee komponentstromen te
elimineren, zodat het aantal onbekenden in fase-en komponent
grootheden niet verschilt.

Uit het vorig voorbeeld: I a4 = 0
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In het voorgaande is steeds verondersteld dat de vektor Oc]
bekend is. Het is een voorwaarde voor het kunnen oplossen van
de verge~ijkingen.

De vektor is samengesteld uit elementen van de vorm:

= +

Ugap(t) is de vonkbrugspanning als funktie van de tijd na
het aanspreken van de overspanningsafleider. Het verloop
is weergegeven in figuur 4 en 9.
Door registratie van het tijdsverloop sinds het aanspreken
is deze spanning aan de hand van de benaderde karakteristieken
die hiervoor gelden, eenvoudig te bepalen.
C(Ia ) vertegenwoordigt een,van de stroom onafhankelijke
spanningsval over de weerstand van de overspanningsafleider.
De waarde van deze konstante wordt bepaald door het inter
val waarin de stroom ligt. Volgens de figuren Ben 13 is het
aantal en de grootte van de intervallen afhankelijk van de
nauwkeurigheid waarmee de nietlineaire karakteristiek van de
weerstand wordt benadert.

Is het interval,waarin de nog te berekenen stroom door de
overspanningsafleider ligt, bekend, dan is behalve de konstante C
ook de weerstandswaarde Ra bekend.
Het uitgangspunt voor de berekeningen zal een gerichte schatting
moeten zijn van de stroom, op grond waarvan een instelling
van de waarden van C en Ra kan plaatsvinden. Na de
berekening dient er gekontroleerd te worden of de stroom
in het verwachte interval ligt. Mocht dit niet het geval
zijn dan wordt de berekening met andere waarden vp9r C en Ra
herhaald, totdat er een overeenstemming is.
Een eis welke aan deze procedure gesteld wordt, is dat van
een snell~ konvergentie naar de juiste instelling.
Het is daarvoor noodzakelijk dat de eerste schatting nauw
keurig is en zo deze niet juist is er aangegeven kan worden
in welk interval de stroom dan naar alle waarschijnlijkheid
ligt.
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Een schatting van de stroom is mogelijk, indien het gehele
systeem, gezien vanuit de punten waartussen een over
spanningsafleider wordt aangesloten, vervangen wordt door
een spanningsbron en een inwendige impedantie.
Eenvervangingsschema is weergegeven in onderstaand figuur.

z. ----"" I a E
0 = spanningsbron

Zi = inwendige impedantie

1Eo
I a = overspanningsafleider-

U stroom
a Ra weerstand van de over-1C

=
sr;anningsafleider.

iUgap

C = s panningsval (bron)t.g.v.
niet-lineairiteit van de
weerstand.

Ugap= vonkbrugspanning.

figuur 19.

Volgens dit schema is de stroom gelijk aan:

= E - U - Co gap
Z. + R

1 a

1ndien deze stroom in het derde interva~ (fig. 9) ligt, w*lke
begrensd wordt door 12 en 13 , dan geldt er:

~I
3

Hieruit voIgt dat de stroom in het derde interval ligt als

Evenzo geldt er dat de stroom in het tweede interval ligt, als
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Ret is dus mogelijk het interval waarin de stroom ligt te
bepalen door het spanningsverschil E -U te toetsen aan de u-io gap
karakteristiek van de serie schakeling van de weerstand van
de overspanningsafleider en de inwendige impedantie.

________________ .. I

r
1} ---------------------'

E -u ~ : _..-4o g ~ ._.-.-.-. I
2 2+Li~ ....r·-·-·-·R3

.... I
/' ,

"",' ,

1

I
r) 3... 2 13 --.

I a
u-i karakteristiek van Ra+ Zi

figuur 20.

Ugap is bekend. Eo is de openspanning op de punten waartussen
de overspanningsafleider wordt aangesloten.
Deze wordt verkregen door het uitvoeren van een berekening
onder de veronderstelling dat de betreffende overspannings
afleider niet in het systeem is opgenomen, immers de spanning
ter plaatse Yordt bepaald door de komponentspanningen en
stromen, die een looptijd kT eerder zijn opgetreden bij de aan
grenzende l2-poorten.

De inwendige impedantie Zi' die bepaald wordt door de resul
terende golfimpedantie tussen een mantel en aarde en door de
weerstanden van de overige overspanningsafleiders, is even
eens te berekenen door de vergelijkingen op te lossen met de
randvoorwaarden volgens het schema in figuur 21, w~:'-arbij

verondersteld wordt dat E een exitatie is en dat het systeem

daarvoor in rust was.
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A D

:===::::::::::~:;======-=~-+-"--------------~.-j:[
T --t=~=======t-f";;========--=-.=.:t-t""=======+=t-

R

a1
p sit1eve .. stroomrichting

K6 ~

figuur 21.

De verge1ijkingen in matrix notatie:

[lJ [0] [Z6l [OJ [0] [VB (tIl [oj
1

[0] [l.] [oJ OJ 'J [OJ [VB (tIl [0]- LJO
r

[sJ -[T1[§] [oJ [oj @] [JB (t~ ~]
X 1 =

[oJ [oj rRl -ITJeQJ -~J[9] [JB (tTI [9J
r

[NJ[sJ [0] [gJ ~JJ -~J~] 11B (tD ~]
a

met: n22 = n44 = n66 = 1.

r a22 = 0 r a44= R1 , R2 , R3" r a66= R1 , R2 , R3"

k22 = E k44 = k66 =[Ugap+CJ

Z. Een = - I
Bl.

a2

Het is niet noodzake1ijk Zi bij elke berekeningsstap te bepa1en;
het zou leiden tot een grote berekeningstijd per stap. ~~ kan
vo1staan worden met een van te voren berekende gemidde1de
waarde, aangezien te verwachten is dat de variaties in 3i
ten gevo1ge van de weerstand van de overspannings-

afleiders klein zijn. Bovendien wordt na de berekening gekontroleerd
of de stroom in het geschatte interval ligt.
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Het aantal herberekeningen is nu ook beperkt aangezien er
op basis van het laatste resultaat een vrij nauwkeurige
schatting kan worden gemaakt.

Op dezelfde wijze kunnen overspanningsafleiders op punt C
worden geintroduceerd. De beschrijving is identiek aan de
voorgaande.
bnkel de hoofdletter-index geeft aan op welke kruisver
binding de spanning of stroom be trekking heeft.
Het is nu mogelijk de vergel~kingen op te lossen voor
verschillende tijdstippen.
Door de gunstige verhouding van de looptijden van de
komponentgolven, zal bij een konstante -storings-bronspanning
de berekeningen voor elk punt slechts om de 2T worden
herhaald.

T is de looptijd van de komponentgolf met de grootste
snelheid, de geleider-mantel golf. (T=3.27 usek.)
Immers de snelste golf heeft een tijd 2T nodig om zich
eerst te verplaatsen naar de eerstvolgende kruisverbinding
of kabeleind en vervolgens, na de reflektie, terug te
keren naar het uitgangsptmt. In dat tijdsinterval zijn er
geen veranderingen waar te nemen op het uitgangspunt.
Dit houclt tevens in dat er gelijkt~dig veranderingen plaats
vinden op punten die op een afstand 2ul T van elkaar ver
wijderd zijn, zodat berekeningen hiervoor plaatsvinden op
tijdstippen die een even veelvoud zijn van T, en die voor
de overige punten op oneven veelvouden van T, of omgekeerd
afhankelijk van de plaats van de verstoring.
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4.3.De representatie van de hoogspanningsl~n.

Het kabelsysteem met kruiselings verbonden mantels zal
veelal deel uitmaken van een transmissienet. H~ is in de
praktijk mogelijk dat deze aan ~en of beide einden gekoppeld
is aan, of overgaat in een hoogspanningslijn.
Een onderzoek naar de invloed van lijnen op het kabelsysteem
en op de overspanningsafleiders vereist een model van een
l~n, welke gebaseerd is op kenmerkende eigenschappen hier
van, en welke eenvoudig kan worden opgenomen in het reken
model.

J-,

geleider 1
geleider 2
geleider 3

aarde.
enkelcircuit, driefasenlijn.

figuu:t" 22.

Uitgaande van een symmetrisch enkelcircuit, verkregen door
regelmatig transponeren, zljn de volgende vergel~kingen in
het frekwentie domein aan te geven.

WIT = [Z] [1J

- ~ = [YJ[u]

of herleid: sdvl= 11dx2 [z] [Y ~

~ = [YJ[zJ D:J
dx

waarin:

[uJ = @(x,u)] =

De impedantie matrix [Z] en de admittantie matrix [YJ z~n

volledig -gevulde- matrices:

Zll Z12 Z12 Yll Y12 Y12

~J= Z12 Zll z12 [yJ =
Y12 Yl1 Y12

Z z12 Zll Y12 Y12 Yll12
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De vergelijkingen hebben daardoor een onderlinge koppeling
die het berekenen van de oplossingen niet vergemakkel~kt.

Deze vergelijkingen zijn echter te herleiden tot een onafhanke
lijk stelsel door een transformatie op de spanningen en
stromen toe te passen.
De transformatiematrix die voor dit systeem zal worden
toegepast is Q31J • Deze is afgeleid uit de eigenvektoren
van de produktmatrix [Z] [yJ.

:::;[~ _~ ~l
-2 1 ~

= ~ ~ _~ -~l
L~ 1 ~

Aangezien [z][yJ :::; [Y] [Z] is [SlJ de transformatiematrix
voor zowel de spanningen als de stromen.
De transformatie is als volgt gedefinieerd:

CuJ:::; [81J [UQ

[I ] = [81J [I 'J
[U'J = f?~[UJ
[I'J = ~lJ [IJ

[P 'J en [I 'J worden aangeduid als komponentspanningen,
respektievelljk stromen.

Het verband tussen de komponentspanningen en -stromen
wordt vastgelegd door de diagonaalmatrix [Zl J .

,
Zll 0 0 240 0 0

~lJ= 0 Zl' G = 0 240 01
0 0 Zl' 0 0 500

0

Zie bijlage 2 voor de gegevens van de lijn.

met: Zli =VZb/Yb' =VcZll-Z12)/(Yll-Y12)'

Zl~ = VZo/Yo ' =V( Zll+2Z12 ) / (Yll+2Y12 )'

b

o

:::;

:::;

bedrijfs-(impedantie, admittantie)
homopolaire-(impedantie,admittantie).
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Er zljn volgens bovenstaande matrices twee luchtgolven te onder
scheiden, die zich tussen de geleiders verplaatsen en een homo
polaire golf, die zich verplaatst tussen de gezamenlijke gel eiders
en de aarde.
Deze golven planten zich voort met de golfsnelheden v~ respektie
velljk vo' welke als voIgt gedefinieerd zljn:

en

De bljbehorende looptljden, die uiteraard afhankelljk zljn van de
lengte van de lljn, worden aangeduid met Tlb en Tlo ' of in het
algemeen met TI.

Voor de genoemde komponentgolven kunnen toestandsvergelijkingen
worden opgesteld, die samen met de randvoorwaarden een bereke
ning van de spanningen en stromen op een bepaald tljdstip
mogelljk maken.

Een voorbeeld:
IE WI

~
~l I t,
I I
I 1
13 3 I.
I tI

~

'5 5 I
I

figuur 23.

De vektornotatie van de toestandsvergelljkingen en de rand
voorwaarden voor punt E zljn:

UE = Ub - IE Z of U' + U' +U' = Ub- ZeIt +1' +1f' )
I I EI E

3 E
5

EI E
3

E
5

IE = 0 IE -21,'" +IE = 0
3 I ~3 5

IE =0 -21' + I' +1' = 0
5 EI E3 E

5
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In matrix vorm:

[lJ bZl~ {!jE(t~

=
l?liJ

. @Z] [JE( t~

[;Zl~ ~(t-Tl)J

[9] ~li( t-Tl)J
+

[Q]

IYJ

Indien de komponentspanningen en stromen in een vektor worden
ondergebracht, wordt de beschrijving:

1 0 0 -ZI' 0 0 DE (t)1 1
0 1 0 0 -Z11 0 UE (t)

2
0 0 1 0 0 -Zl' DE (t)

0 X 3 =
1 1 1 Z Z Z IE (t)

1
0 0 0 1 -2 1 IE (t)

3
0 0 0 -2 1 1 IE (t)

5

1 0 0 -Zl{ 0 0 Ur'r (t-Tl1 ) 0
1

0 1 0 0 -ZI' 0 Dli (t-Tl1 ) 0
3

0 0 1 0 0 -Zl' D' (t-Tl ) 0
0 X H5 0 +

0 0 0 0 0 0 Ili (t-Tl1 ) Db
1

0 0 0 0 0 0 IJ'r (t-Tl1 ) 0
3

0 0 0 0 0 0 I H5 (t-Tlo) 0
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Het rekenmodel van het -cross bonded- kabelsysteem legt
enkele beperkingen op aan de lengte van de lijn.
Dit wordt aan de hand van de volgende situatie toegelicht.

E H A B c D

hoogspanningslijn

figuur 24.

T

crossbonded kabel

De toestandsvergelijkingen voor het punt E voor de van H
komende golven in komponentgrootheden van de lijn luidt:

De berekeningen in het kabelsysteem vinden, zoals reeds bekend,
plaats op tijdstippen die een even of oneven veelvoud zijn van
de looptijd T van de geleider-mantel golf.
De berekeningen voor punt E kunnen worden uitgevoerd gelijk
tijdig met de berekeningen voor A en C of gelijktijdig met die
voor B en D.
In het eerste geval zullen beide looptijden van de lijn even
veelvouden van T moeten zijn, in het tweede geval oneven
veelvouden, aangezien er enkel op momenten)die een oneven
veelvoud van T zijn,er informatie uit het verleden over
spanningen en stromen op punt H, beschikbaar is.
Bovendien moet het produkt van looptijd en golfsnelheid van
zowel de luchtgolven als de homopolaire golf tot hetzelfde
resultaat leiden. Dit produkt geeft de lengte aan van de
lijn.
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In vergel~kingen vertaald:

Tlb = n.T

Tlo = m.T

m,n beide even of beide oneven.

Gebaseerd op het bovenstaande en de gegevens van de lijn
(bijlage2 ) z~n voor dit onderzoek een tweetal lengten vast
gesteld.
Deze zi.jn: Ll = 8,7 km

L2 = 53 km

met: n=9 en m=ll

met: n=55 en m=67

Voor beide lengten zijn n en m oneven, zodat de berekeningen
voor E plaatsvinden gelijkt~dig met die voor B en D.

Heef~ de lijn een grote lengte, zodanig dat de loopt~den

van dezelfde orde grootte z~n als de beschouwingstijd, dan
hebben de reflekties geen invloed op het verloop van de
spanningen en stromen in het kabelsysteem.
Bij een karakteristiek afgesloten lijn zijn er geen reflekties.
In beide situaties kan de lijn gerepresenteerd worden door
een eenvoudig afsluitnetwerk, welke verkregen wordt door
het herleiden van vergelijkingen in komponentgrootheden,
die gelden voor een karakteristiek afgesloten l~jn, naar
vergel~kingen in fase grootheden.
De vergelijkingen in komponent grootheden zijn:

In fasegrootheden:
-1

[u] = [Sl][Zl'J [SlJ [rJ
met:

[§11~1'J.[s~l=

2Z1'+Zl'1 0

Zl'-Zl'
o 1

Zl'-Zl'o 1

Zl'-Zl'o 1

2Z1'+Zl'1 0

Zl' -Zl'o 1

Zl'-Zl'o 1

:61'-Zl'o 1

2Z1'+Zl'1 0
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-1
Een sp1itsing van de matrix G1] = [Sl] [Zl 'J [sjJ in twee
afzonder1ijke matrices geeft de vo1gende notatie moge1ljkheid:

UR I R Z1.i 0

Us Zl '-Zl' L IS 0 Z1.i= o 1 +3 •

UT IT 0 0

Ret equivalent netwerk welke vo1gens deze verge1ljkingen
kan worden opgeste1d,is weergegeven in onderstaand figuur.

Zl'1
Zl'-Zl' URo 1 I R3

IS
Us

IT
UT

::

Vervangingsschema voor een -oneindig- lange lljn,
of een karakteristiek afges10ten 1ijn.

figuur 25.

Voor de enke1-circuit1ljn in dit onderzoek ge1dt!

Zl' = 240 ohm.

Zl'-Z11' = 86,7 ohmo
3
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C4X

4.4.Demping in het transmissienet.

De golven die zich in het systeem voortplanten ondervinden
een demping, welke veroorzaakt wordt door de verdeelde
serieweerstand van de geleiders, door de van nul verschil
lend geleidingskoeffici~nt, door coronaverschijnselen en in
de kabel door ontladingen bij hoge spanningen in lucht
occlusies van het isolatiemateriaal.
Voor wat betreft de kabel worden de hierboven genoemde
verliesfaktoren, met uitzondering van de serieweerstand,
vertegenwoordigt door de tan d', al thans onder normale
bedrijfsomstandigheden.
Vast staat dat hun invloed bij transienten toeneemt, in
welke mate is echter niet te voorspellen, gezien de komplexe
spannings-, frekwentie- en temperatuursafhankelijkheid.
Om deze redenen worden zij in het vervolg buiten beschouwing
gelaten.
Overigens is de invloed van de geleiding bij zowel het lijn~

circuit als het kabelsysteem verwaarloosbaar ten opzichte
van de invloed van de ..betreffende kapacitei ten van beide
systemen.
Om na te gaan op welke wijze de verliezen gerepresenteerd
kunnen worden, is het noodzakelijk uit te gaan van de
differentiaalvergelijkingen die voor een eenfase systeem
gelden.-

i(x,t) irax tl~x i(x+~x,t)
-+--+---r--r----{==:r---wrr"----,,........---

u(x+tu,t)

I
----+------L----l---c=JI----'Ylln"--__;----

~r~x tl~x

Equivalent netwerk.

figuur 26.

Deze ztjn:

du(x,t) i( t) + 1 di(x,t)-dx = r. x, ·dt
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De Fourier transformatie van deze verge1~kingen geeft:

dU _ Zl
- dx - of her1eid: d2U 2= iJYU = k U')

dx'

dl
- dx = YU

waarb;j:

')dL-l
~ = YZI
dx£

U = U(x,w) Z = r + j 1.)1

I = l(x,w) Y = g + jwc

k2= (r+ jw1)( g+jwc)

De a1gemene op1ossing van deze verge1ijkingen in het
frekwentiedomein is:

( ) () -kx ( ) kxU x,w = A w oe + B w oe

( ) -kx kx
I (x,w) = A w_o_e B_(_w_)_o_e_

z
g

waarin A(~) en B(~) konstanten zijn, vastge1egd door de rand
voorwaarden en

De verwaar10zing van de ge1eiding g en de veronderste11ing
dat r/w1<1 1eidt tot de onderstaande vereenvoudiging:

met:

k ~ r/2Zo + j~~

Z .. Z
g 0

Zo = V1/c'

Substitutie in de a1gemene op1ossingen 1evert:

U(x,~) = A(~).e-(r/2Z0)xoe-jlo)VI2ox

l(x,l.I)) = A(lA))oe-(r/2Zo)x. e-jwV""lC'.x
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Getransformeerd naar het tijdsdomein:

u(x,~) = e-(r/2Zo)x. f (x_vt) + e(r/2Z0)x. g (x+vt)

l(x,tl =r-(r/2Z0lxof(X_vtl Z- e(r/2Z0 lx. g (x+vt l ]

o

met: v = 1/Vl.c:

De toestandsvergelijkingen worden:

ua(t) - zo.\(t) =Lub(t-T) - Zo.ib(t-Tl] .e-(r/2Zo).L

ub(t) + zo.~(t) =[ua(t-T) + Zo·ib (t_T[].e-(r/2Zo).L

waarbij: L = afstand tussen a en b.

Indien niet voldaan wordt aan de eerdere veronderstellingen,
is de representatie van de verliezen zoals boven aangegeven
niet toelaatbaar.
Een minder eenvoudige representatie is dan mogelijk.
Deze wordt gerealiseerd door op verschillende plaatsen in
het verliesvrije systeem serieweerstanden aan te brengen, I}5]
zoals in Dnderstaande figuur is aangegeven.

~f--_Z_O.....:.,_T...:..../_2__-er=/=2::r-__Z_O..:.,_T.:...../_2_-£6=/=4=r-_~~-,::~_

a i b i
ua u

b

i i

figuur 27.

De toestandsvergelijkingen zijn nu:

met: r = de totale weerstand van de lijn.
Zo= de go~impedantie=Vl/c

Zl= Zo + r/4 en Z2 = Zo - r/4
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De dempingsfaktoren worden gebaseerd op een frekwentie van
1 kHz, in aansluiting op de voorgaande studie. [1]
Op bIz 67zijn een aantal grafieken opgenomen, die het verloop
weergeven van r/wl als funktie van de frekwentie.voor de
verschillende komponentgolven in het systeem.

De weerstanden r en zelfindukties 1 voor de komponent
golven van de kabel worden bepaald aan de hand van:
- de voortplantingskonstanten van deze golven. [1]
- het onderstaand vervangingsschema voor een in de grond

begraven ~enfase kabel, opgesteld door prof. Wedepohl.[l~

3
1--------------I~100dmantel---~r~~~1~1l3~1

aardretour

Vervangingsschema van een eenfase kabel in de grond.

figuur 28.

waarin:

t m• 10 (InrI)
ZL =2Ir

l
I
l

(mrl ) = de impedantie van de binnengeleider.

de impedantie t.g.v. het magnetisch veld
in de hoofdisolatie.

Z3 =f!-m coth mA- P = de impedantie van het binnen-
21t r 2 2llr2(r2+r3) oppervlak van de mantel.

Z5 =~coth4m + p = de impedantie van het buiten•2nr3 2Trr3(r2+r3) oppervlak van de mantel.
r

Z = jIJuo In --±. =
6 2lr r 3

de impedantie t.g.v. het magnetisch veld
in de mantelisolatie.

. 1 85 V IZ7 = 1101.> + J~ In _ ' /l /-.;)AJo = de impedantie van de aard-
8 2TI r 3 retour

AIle impedan!ies in Ohm/me 4=r3,·r2 ; m =VjWU/ f'
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Het relatief laag magnetisch veld in de mantel is verwaar
loosd. Er bestaat dus geen magnetische koppeling tussen
het buiten en binnen oppervlak van de mantel.
Indien de binnengeleider en de mantel, respektievel~jk

de mantel en de aardretour als circuits worden beschouwd, is
de volgende impedantiematrix op te stellen:

De wederzijdse koppeling tussen de kabels van de verschillende
fasen geeft een impedantie:

Z33 ==
lIt.\) + In 1,85 Vt;/n~1
8 s

s = de afstand tU8sen de kabels.

~== soortelijke weerstand van de aarde

De voortplantingskonstanten
kabel zijn voor:
-geleider-mantel komponent

-mantel -mantel komponent

-homopolaire kompont:nt

van de komponentgolven van de

kl = VcZll- Z22)·Yl'

k2 == V(Z22- Z33)·Y2'

ko = V(Z22+2Z 33 )·Y;

De volgende relaties gelden nu:

r l = Re [!ll-Z22 ] (t.:ll )1 = 1m [Zll-Z22 ]

r 2 = Re [Z22-Z33 ] (wl)2 = Im~22-z33J

r o = Re [Z22+2Z33] «(,.)1) 0 = 1m ~22+2Z33J

De gegevens van de lijn (r,l en c) zijnontleend aan de
resultaten van komputerberekeningen voor een bestaand
150 kV lijncircuit (Geertruidenberg-Breda), uitgevoerd
door ire Birkholzer. Deze gegevens zijn ondergebracht op
bijlage 2.
Uit de grafieken blijkt dat voldaan wordt aan r/U>l <1 voor
alle komponentgolven. Bovendien zijn de waarden bij 1 kHz
voldoende laag om de demping met een eXl?QllentHHefaktor
te repre3enteren.
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De grafieken op bIz. 67 geven ook de demJ1.ing in dB/km weer

'_ als funktie van de frekwentie, berekend volgens:

aantal dB =
r/ 2Z20.1og e = 8,6G(r/2Z)

Indien de lengte 1 bekend is, kunnen de exponentiele dem
pingsfaktoren als voIgt uit de grafiek worden bepaald:

-{r/2Z).L
e

Voor de verschillende komponentgolven zijn de exponentiele
denpingsfaktoren:

TABEL IV
Bxponentiele dem~ingsfaktorenv.d. komponentgolven.

kabel lijn
1--.

geleider- mantel- homo- geleider- homOl)olaire
mantel mantel. polaire geleider.

';,~ km ~km J km 8.7 km 53 km 8.7 kIn' 53 km
f------- ._----- ---~-_._--~._--- --------

0.996 0.995 0.981 0.999 0.984 0.989 0.938
----"-- --- .._---
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4.5. Bron-representatie.

Veranderingen in de stationaire toestand van een net, ver
oorzaakt door schakelhandelingen of storingen, kunnen b~

model-studies volgens de komplementaire methode worden
gesiimuleerd.
Bij deze methode wordt een dUidel~k onderscheid gemaakt
tussen de stationaire situatie en de verstoring, de
oorzaken en gevolgen hiervan worden afzonderl~k beschouwd.
Naderhand worden de resultaten, voor zover nodig, volgens
het superpositiebeginsel verenigd.
Een voorbeeld:

Veronderstel dat de schakelaar in onderstaand schema geopend
is en dat deze op het t~dstip to gesloten wordt.

to

_lv1j ~. V2) I_I
figuur 31.

Deze situatie wordt gerep~esenteerd door de volgende
voorstelling:

"u Z2

figuur 32.

vmarin:
,

{:l -V2 "voor t<tou =
voor t~o
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De scheiding in stationaire situatie en verstoring:

Zl - Z2
UI V ul V2

figuur 33.
met:

ul = VI - V2

en:

I - Z2
u2

figuur 34.

met:

t voor: t<tou
2 =

-(VI - V2 ) voor: t>to

De berekeningen worden volgens bovenstaande schemas af
zonderlijk uitgevoerd, daarna vindt de superpositie plaats.
Deze komplementaire methode leent zich byzonder goed voor
toepassing in het rekenmodel voor het -crossbonded- kabel
systeem.
In de stationaire situatie verkeert namelijk, zoals reeds
bekend, het gehele mantelcircuit in rust, zodat enkel de
gevolgen van de verstoring berekend moeten worden.
Van belang zijn de volgende situaties:
- het inschakelen- de schakelaar wordt vervangen door een

seriebron.

- kortsluiting-:;>_de fase-aardeverbinding die de kortsluiting

ontlading - vormt, respektievelijk de aardingsschakelaar

worden vervangen door een bron tussen fase
en aarde.

De grootte en het verloop van de spanningen van deze bronnen
komen in het volgend hoofdstuk, voor specifieke situaties,aan
de orde.

- 69 -



5. Berekeningen aan hetkabelsysteem in een transmissienet.

Ret kabelsysteem met kruiselings verbonden mantels vormt
veelal een onderdeel van een transmissiesysteem, waarin,
naar gelang de vraag naar elektrische energie, voort
durend veranderingen worden aangebracht in de konfiguratie.
De~;e veranderingen vereisen schakelhandelingen, zoals het
in- en uitschakelen, maar ook het aarden van bovengrondse
lijnen, die eerder buiten bedrijf zijn gesteld.
Behalve deze overgangssituaties, die gewenst zijn, komen
er echter ook kortsluitingen voor die een verstoring in
de gewenste bedrijfstoestand teweeg brengen.
Ret uitvoeren van schakelhandelingen en het optreden van
kortsluitingen in het transmissienet zullen, afhankelijk
van de aard en de plaats van de verstoring die zij veroor
zaken, invloed hebben op het verloop van spanningen en
stromen in het kabelsysteem.
Met de modellen die in het voorgaande behandeld zijn, is
het mogelijk een aantal eenvoudige, maar wel realistische
transmissiesystemen te representeren, welke voor nader
onderzoek in aanmerking komen.
De richtlijnen voor de keuze van de konfiguraties waar
voor berekeningen interessant zijn, volgen uit de beschik
bare gegevens.
Allereerst blijkt uit eerder uitgevoerde berekeningen,
dat er een verband bestaat tussen de grootte van een
invallend golf op een fase en de grootte van de hoogste
en tevens initiele mantelspanningen op de eerste kruis
verbinding.
Zonder een uitspraak te doen over het gedrag van het
objekt of systeem, welke de oorzaak is van de binnen
dr±ngende golf aan het begin van het kabelsysteem, kan
gesteld worden dat deze in eerste instantie te vervangen
is door een spanningsbron en een inwendige impedantie.
Naarmate deze impedantie lager is en de spanning van de
bron hoger is, zullen de golven die het systeem binnen
dringen groter zijn, en in het geval het een fase betreft,
zeker leiden tot de hoogste mantelspanningen.
Als tweede uitgangspunt zijn bovengeschetste situaties,
die tijdens de normale bedrijfsvoering voorkomen, aan te
wijzen.
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Het in- of uitschakelen van circuits zljn handelingen die
zeker vaker voorkomen.
Deze handelingen mogen in principe er niet toe leiden dat
de overspanningsafleiders aanspreken, aangezien het freb~ent

aanspreken tot meer onderhoud kan leiden.
Het zal echter van het circuit.welke aan het kabelsysteem
gekoppeld wordt, afhangen of deze handeling probleemloos
verloopt.
Om de effekten, waaronder de spanningsopbouw in de geleiders
van de kabels en uiteraard het verloop van de mantelspanning
en, na te gaan, worden een aantal berekeningen uitgevoerd
voor schakelhandelingen, die gerangschikt kunnen worden
onder het direkt- en indirekt inschakelen van het kabel
systeem.
Het direkt inschakelen houdt in dat de schakelaars zich
aan het begin van het kabelsysteem bevinden. Blj het indirekt
inschakelen is een lijn- of kabelcircuit tussen het -cross
bonded- kabelsysteem en de schakelaars opgenomen.
De schakelaars in de driefasen zullen niet gel~ktljdig sluiten
om zowel mechanische als elektrische redenen.
Het tljdsverloop tussen het sluiten van twee schakelaars kan
onder deze omstandigheden voldoende groot zijn om een eenfase
inschakeling te beschouwen. Deze veronderstelling zal in de
praktljk niet altljd gelden, niettemin wordt bij het uitvoeren
van berekeningen, dit als uitgangspunt gekozen.
Verondersteld wordt dat de inschakeling plaatsvindt b~ de
topwaarde van de spanning.
D · 150 kV t l·'k U 1~V2'=139 kV.eze lS voor een sys eem ge ~J aan b
Dit is tevens de spanningswaarde van de bron die de schake

laar representeert.
Het verloop van de spanning is sinusvormig, maar wordt bij
de berekeningen konstant verondersteld, daar de spannings
steilheid blj het maximum klein is. De geleidelijke daling
van de spanning zal niet leiden tot grote veranderingen
in het mantelcircuit.
De resultaten bljeen konstante spanning geven aldus een
bovengrens aan. De beschouwingstljd mag echter niet veel
groter zljn dan twee millisekonden, aangezien de spanning

dan gedaald is tot 80% van de topwaarde, terwijl ook de
steilheid toegenomen is.
De konfiguraties waarvoor berekeningen zijn uitgevoerd,
worden in het volgende schematisch weergegeven en toege
licht.
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5.1. Insehakelen.

a. Indirekt.

P It::=::I 0 penR 88

8.7 km lijn cross bonded
kabelsysteem

E R

:~ : Icross bonded :kabelsysteem
jopen

5

8.7 kIn lijn Ub = 139 kV
z = 163 ohm

figuur 35.

sehake
laar

model:

vervanging van lijn
en sehakelaar

--~------I
twee enkel eire.

00 lange lijn

Ret kabelsysteem wordt ingeschakeld via een hoogspannings
lijn van 8.7 km. Deze lijn en de daaraan voorafgaande langere
lijn worden gerepresenteerd volgens de twee methoden aange
geven in paragraaf 4.4.
De waarde van de impedantie Z wordt verkregen uit de paral
lelschakeling van twee ve~vangingssehema'svoor een oneindig
lange li,jn. (zie figuur 25)
De inwendige impedantie gezien vanuit het kabelsysteem wordt
gevormd door de golfimpedanties van beide lijnen. Deze impe
dantie is veel groter dan de impedantie van de kabel, waar
door verwaeht wordt dat de geleiderspanningen van de kabel
geleidelijk zullen toenemen, en dat als gevolg daarvan de
mantelspanningen niet het aanspreeknivo van de overspannings

afleiders bereiken.
De resultaten van deze berekeningen kunnen een indruk geven
van de invloed van de reflekties en van de onderlinge koppe
ling van de lijnen op het kabelsysteem.

b. Direkt.

Om een uitspraak te doen over het effekt van reflekties
van een korte lijn is het noodzakelijk de resultaten van de
korte lijn te vergelijken met de resultaten van een 12nge lijn,
waarbij geen reflekties optreden.
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Het schema voor deze situatie is:

----18E=3D-f:D==:lO-~O==:I'r---ll open

twee enkel circuits
00 lange lijn schake-

laar
cross bonded
kabelsysteem

model: z
----icross bonded

kabelsysteem -----# open
---I

vervanging van
de enkel circuits

Ub = 139 kV
Z == 163 ohm

figuur 36.

Een voorbeeld van het inschakelen via een lage impedantie
is het koppelen van twee kabels, zoals weergegeven in figuur

twee enkel circ. 1 km Kabel
Q) lange lijn schake

laar
cross bonded
kabelsysteem

model:
z

r
T

1 km Kabel

----.
cross bonded open
kabc:lsysteem

139 kV

163. ohm

vervanging van
de enkel circuits Ub ==

figuur 37. Z ==

Bet is mogelijk dat de hoge reflektie aan het begin van de
1 km Kabel ten gevolge van de hoge impedantie van de lange
lijn een nadelige invloed heeft op de spanningen in het
cross bonded kabelsysteem. Interessant is of de mantelspanning
en zo hoog worden dat er.overspanningsafleiders aanspreken.
De representatie van de Korte Kabel in het rekenmodel vindt
op dezelfde wijze plaats als de kabels in het cross bonded
kabelsysteem. Er is echter maareen komponentgolf, de geleider
mantel komponent.
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Een ander voorbeeld van een schakelhandeling, waarop al eerder
gewezen is, betreft het aarden van een buiten bedrijf gestelde
lijn of kabel.
De lijn of de kabel kan na het uitschakelen nog opgeladen
zijn tot spanningen die gelijk of zelfs hoger zijn dan de maximale
spanning van het systeem.
Door aarding wordt de energie naar aarde afgeleid. Er ontstaat
daarbij een stroompuls, waarvan de duur afhankelijk is van de
energieinhoud van het systeem. Op deze stroompuls zijn de
lEe voorschriften waaraan de heavy duty overspanningsafleiders
moeten voldoen,gebaseerd.
Of er bij het ontladen van een lijn via een cross bonded kabel-
systeem een grote energie overdracht naar het mantelcircuit
plaats vindt, welke vervolgens door de overspanningsafleiders
wordt afgevoerd, wordt bepaald uit de resultaten van bereke
ningen voor de volgende situatie:

5.2. Ontlading.

cross bonded
kabelsysteem

~
aardingsschakelaar

model:

o , Ii II 0 open

hoogspannings
lijn

UbQ
representatle van
de aardingsschake
12.ar.

~ cross bonded
:--,kabelsysteem

figuur 38.

---I~ Ollen

hoogspannings
lijn

Ub = 139 kV

Verondersteld wordt dat de ontlading zo dicht mogelijk bij
het kabelsysteem plaats vindt. Deze is dan te representeren
door een spanningsbron zonder inwendige weerstand.
Onder deze omstandigheden mag verwacht worden dat de mantel
spanningen veel groter imllen zijn dan in de voorgaande
gevallen.
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am na te gaan of de lengte van de lijn, en dus de energie
inhoud van het systeem in verband staat met de energie
dissipatie van de eventueel aangesproken overspannings
afleiders in het mantelcircuit, worden de berekeningen
uitgevoerd voor verschillende lengten van de lijn, namelijk
a km, 8.7 km en 53 km.
Verder wordt verondersteld dat het systeem is opgeladen
tot een spanning die gelijk is aan de topwaarde van de
maximale systeemspanning. Deze is 139 kV, zodat ook in

het model Db = 139 kV.

Een storingssituatie welke ook voor nader onderzoek in
aanmerking komt is de kortsluiting. Deze situatie is
enigszins te vergelijken met het aarden van een lijn of
kabel. In beide gevallen is een geleider met aarde ver
bonden. De transi~nte verschi,inseHm gaan hier echter
over in een stationaire toestand, gekenmerkt door
bedrijfsfrekwente spanningen en stromen, althans voor
zover de beveiliging niet heeft aangesproken.
Evenals de lijnontlading is de representatie van de
kortsluiting terug te voeren tot een bron en een
inwendige impedantie.
De inwendige impedantie is afhankelijk van de plaats
van de fout en van de imTJ'2dantie van de sluiting ~jelf.

Derhalve treden de grootste overspanningen op bij een
sluiting nabij het kabelsysteem op het moment dat de
spanning maximaal is.
Het laatste is veelal het geval, zodat ook in dit geval
aan de spanningsbron een waarde van 139 kV wordt toege
kend.

5.3. Kortsluiting.

enkel circuit
lange lijn

cross bonded
kabelsysteem

lijn 8.7 km

open

kortsluiting
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model:

Z

Z'
eros s bondedt----.~-------____1h
kabelsysteem pen

vervanging van re~resentatie

het enkeleireuit van de kort
sluiting

figuur 39.

8.7 km li,jn

Db = 139 kV
Z = 240 ohm

Z.' = 86,7 ohm

Er wordt een eenpolige fout verondersteld, daar meerpolige
fouten niet of zelden gel~kt~dig in aIle fasen optreden,
en de transHinten ui tgedempt zullen zijn als de andere fase
sluiting maakt. De impedantie van de fout wordt gel~k aan
nul verondersteld.

De bovenstaande netkonfiguraties worden geaeht representatief
te z~n voor een groot aantal mogel~kheden, die tot de hoogste
spanningen en stromen in,het manteleireuit kunnen leiden.
Het versehil in de besehouwde konfiguraties strekt zieh ook
uit tot de verandering in de reflektie faktoren voor de
golven in het kabelsysteem aan het begin en het einde van de
kabels.
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6. Berekeningsresultaten.

Alvorens over te gaantot het bespreken van enkele van de vele
resultaten, verkregen uit berekeningen voor de geselekteerde
systeemkonfiguraties, worden een aantal gegevens samengevat,
welke in het volgende van belang zijn als achtergrond-informatie.

ohm

D

~----,
500 m

c

10

•

BA

z'3

Z'2

Z'
l~

'2- W

R=O ohm Ub=4,5 kV

Ua=17,5kV

I" ·1 I· -I500 m 500 m

Ret ke,belsysteem.

E,L, 8,7 km of 53 kIn of (J) lang

Zl'~

Zlt
o

R,F

Ret lijncircuit.

figuur 40.

De nu volgende systeem- en modelgegevens worden gerangschikt
onder het (deel-)systeem waar zij be trekking op hebben:

algemeen.
- de systeemspanning is 150 kV.
- de symmetrische driefasen kortsluitstroom I k = 40 kA.
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- het model berekent enkel de transiente verschijnselen; de
50-Hz spanningen worden niet gesimnleerd.
de~mping is voor alle komponentgolven in het kabel- en of
l~nsysteem gerepresenteerd.

het kabelsysteem.
het kabelsysteem is 1,5 km lang; de mantels z~n onderver
deeld in drie sekties van elk 500 m lengte.
op beide kruisverbindingen, B-en C, z~n overspannings
afleiders opgesteld.
de mantels aan de kabeleinden z~n onderling doorverbonden
en direkt geaard; de aardingsweerstand is derhalve nul ohm.

- de golfimpedanties en de loopt~den van de drie groepen on
afhankel~ke komponentgolven in het kabelsysteem z~n, voor de
geleider-mantelkomponent: Zi=20 ohm, Tl = T = 3,27 usek.
mantel -mantelkomponent: Z2=14 ohm, T2 = 5T.
homopolaire komponent Z3=446 ohm, T3 = 15T.

de bovengrondse lUnen.
- in het model hebben de l~nen een lengte van 8,7 km, 53 kID of

ze worden als oneindig lang beschouwd.
- de golfimpedanties van de geleider-geleider- en homopolaire-

komponentgolven zijn: Zli = 240 ohm
Zl' = 500 ohm.o

de looptijden zijn voor:
8,7 km: Tll = 9T en Tl = llT.

0

53 km: Tll =55T en Tl = 67T.
0

de overspanningsafleiders.
de overspanningsafleiders z~n in ster geschakeld en het
sterpunt is geaard.
de nominale bedr~fsspanning is 4,5 kV; de aanspreekspanning
is 17,5 kV.

- de niet lineaire karakteristiek van de weerstand wordt be
naderd door drie rechten. (R = 9 - 1,35 - 0,24 ohm)
de blussende werking van de aktieve vonkbrug is uitgeschakeld,
daar de 50 Hz spanningen niet gesimuleerd worden.
het bluskriterium is een stroom-nuldoorgang; dit kriterium
zal later vervallen, de overspanningsafleiders doven dan
niet.
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Voor de uitvoering van de berekeningen werd gebruik gemaakt
van een digitale computer, de Burroughs 7700, opgesteld in
het Rekencentrum van de Technische Hogeschool Bindhoven.
Het programma is geschreven in een voor deze computer
gemodificeerde vorm van Algol-60.
Voor een maximale beschouwingst~d van 1,635 millisekonden,
overeenkomend met 500T, welke voortvloeide uit de resultaten
zelf, werden voor de systeemkonfiguraties, aangegeven in het
voorgaande hoofdstuk de volgende grootheden berekend:
- de geleider- en mantelspanningen op de kruisverbindingen

en kabeleinden.
- de stroom door de overspanningsafleiders.
- de geleiderspanningen en -stromen aan het begin en het

eind van de lijn of kabel, gekoppeld aan het kabelsysteem.
~n een enkele geval werden ook de geleider- en mantelstromen
aan het begin van het kabelsysteem, waar de verstoring op
treedt, berekend.
De energie, gedissipeerd door de verschillende overspannings
afleiders, werd berekend door de sommatie van het produkt van
de spanning over en de stroom door de overspanningsafleider
en een t~dsinterval 2T, verkregen bij elke berekeningsgang.
Enkele resultaten zijn in de vorm van grafieken weergegeven
in de figuren 41 tim 58.
De bespreking van de resultaten vindt bij uitstek plaats
volgens de eerder aangehouden volgorde bij de selektie van de
konfiguraties.

Het inschakelen.

Bet indirekt inschakelen van het kabelsysteem via een lijn
van 8,7 km, volgens het schema van figuur 35, veroorzaakt
geen ontoelaatbare spanningen in het mantelcircuit.
De mantelspanningen bereiken het aanspreeknivo van de over
spanningsafleider niet.
De hoogst voorkomende mantelspanning is 3,81 kV en treedt
op bt punt C4 op het moment t=34T.
In het verloop van de mantelspanningen is geen periodiciteit
te herkennen, ~oals onder andere blijkt uit figuur 44, waarin
de mantelspanning op punt B2 als funktie van de tijd is weer
gegeven.
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De initiele geleiderspanningen op de punten Al en Bl zijn
6,95 kV en 6,93 kV. De initiele mantelspanning op punt B2

is -3,39 kV, hetgeen 49% is van de initiele geleiderspanning
op punt Bl.
In de inleiding is aangegeven dat dit percentage 23 bedraagt.

De omstandigheden zijn echter gewijzigd.
De oorzaak van de relatief hogere initiele mantelspanning
op punt B2 en van het niet-periodieke verloop van de
mantelspanningen is de koppeling tussen de fasegeleiders
van het lijncircuit, waardoor er via de andere geleiders
in eerste instantie spanningsgolven met een polariteit,
tegengesteld aan die van de ingeschakelde fasegeleider,
het kabelsysteem binnendringen.
De spanningsopbouw van de ingeschakelde geleider is weer
gegeven in figuur 43.
De spanningen in het kabelsysteem vormen geen bedreiging
voor de hoofdisolatie, mantelisolatie of mantelstektie
isolatoren.

Ret direkt inschakelen van het kabelsysteem via een lange
lijn, volgens het schema van figuur 36, leidt eveneens niet
tot het aanspreken Van de overspanningsafleiders.
De hoogste mantelspanning treedt weer op bij mantel C4 op

het moment t=22T en is gelijk aan 5,13 kV.
De initiele mantelspanning op punt B2 is gelijk aan 23%
van de initiele geleiderspanning op punt AI.
De mantelspanningen worden uitsluitend bepaald door de twee
mantel-mantelkomponenten, aangezien de homopolaire komponent

niet gegenereerd wordt. Ret laatste blijkt uit de sommatie
van de mantelspanningen, die ten aIle tijde nul geeft.
De overige komponentgolven leveren geen bijdrage in de
mantelspanningen.

Uit figuur 42 en andere,niet weergegeven grafieken, blijkt
dat het verloop van de mantelspanningen enigszins periodiek
is, met een herhalingstijd van ongeveer 30T.

Dit is tevens de tijd, welke een mantel-mantelgolf nodig
heeft om zich eenmaal door het gehele kabelsysteem te

verplaatsen. (B-C-D-C-B-A-B).
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Dit duidt erop dat de reflekties aan het begin en het einde
van de kabel bepalend z~n, hetgeen niet verwonderl~k is
gezien de kortsluiting van de mantels aan de kabeleinden.
In dit geval wordt een herhalingst~d van 4x3x5T=60T ver

wacht. Men moet daarb~ echter bedenken dat op de kruis
verbindingen mantel-mantel golven ontstaan, die zich naar
links en naar rechts verplaatsen, die niet op gelijke
t~dstippen op de kabeleinden reflekteren.
Ret samenspel van deze golven kan leiden tot een halvering
van de verwachte herhalingst~d.

De spanningsopbouw van de ingeschakelde geleider is weer
gegeven in figuur 41. Deze wordt bepaald door de tijds
konstante van het systeem,T =Z.Ol = 80 usek. = 24,4T.
De geleidel~ke toename van deze spanning heeft tot gevolg
dat de spanning over de hoofdisolatie eveneens langzaam
toeneemt.

Een direkte inschakeling van het kabelsysteem via een
betrekkelijk korte kabel, volgens het schema van figuur 37,
heeft tot gevolg dat de overspanningsafleiders 02 en 04
op t=19T aanspreken.
Als gevolg van reflekties wisselen de spanningen over de
overspanningsafleiders reeds na 13 usek. (4T) van polariteit.
Wegens het ohmse karakter v'an de overspanningsafleiders
gaat de stroom door nul en doyen deze volgens het in
paragraaf 3.5. opgezette model.
De daarop volgende spanningen bereiken het aanspreeknivo
niet. De verandering van polariteit voltrekt zich binnen 2T.
Men kan zich nu afvragen of een overspanningsafleider in
deze korte t~d dooft en zich dielektrisch herstelt.
Er z~n geen gegevens bekend op grond waarvan een antwoord
op deze vraag mogel~k is.
De veronderstelling dat de overspanningsafleider onder deze
omstandigheden niet dooft, zal leiden tot een grotere
energiedissipatie van de overspanningsafleider, maar is
onverm~del~k in het geval een uitspraak over de energie
dissipatie onder de meest ongungstige omstandigheden het doel
is van de beschouwing.
Onder bovengenoemde veronderstelling z~n berekeningen
herhaald. De figuren 45 tim 48 geven enkele resultaten.
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De spanningsopbouw van de geleider aan het begin van het

kabelsysteem, op punt AI, wordt duidelijk beinvloed door de

negatieve reflektie van de korte kabel, maar vormt geen

enkele bedreiging voor de hoofdisolatie.
De mantelspro1ningen zijn nogal verschillend, zoals blijkt

uit figuur 47 en 48, waarin de mantelspanningen op B2 en C2

als funktie van de tijd worden weergegeven.

Na het aanspreken van de overspanningsafleiders op t=19T

dempt de spanning op punt C2 zeer snel uit.

De komponente~ waaruit de mantelspanning op punt B2 is

samengestel~ zijn niet in het verloop van deze.spanning

herkenbaar.
Opmerkelijk is weI dat er op mantel B2, na het aanspreken van

de overspanningsafleiders C2 en C4, en weI vanaf het moment

t=(19+15)T er topwaarden met een regelmaat van 30T voor
komen, die zeer waarschijnlijk toe te schrijven zijn aan de

verplaatsing van de in punt C gegenereerde en elders
reflekterende homopolaire komponent.

Na 360T is het verloop min of meer periodiek met een herhalings

tijd van ongeveer 20T. Het systeem dat bepalend is voor de

mantelspanning B2 is als het ware gereduceerd tot oe twee

sekties tussen A en C.

De energiedissipatie als funktie van de tijd is weergegeven in

figuur 46. Deze neemt aanvankelijk snel toe, maar stabiliseert

bij 200T.

De energiedissipatie van de overspanningsafleider C2 is

groter dan dat van C4 en bedraagt bij SOOT ongeveer 0.4 kJ.
13ij een extrapolatie naar een halve periodetijd van de bedrijfs

frekwentie neemt de dissipatie tot tot 0.5 kJ.

Het is echter de vraag, gezien het verloop van de spanning

over en de stroom door de overspanningsafleiders, of deze dan
nog aan zijn.
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Ontlading.

Ret schema van het systeem, waarin een fasegeleider van een
l~ncircuit via het kabelsysteem wordt geaard en ontladen,
is weergegeven in figuur 38.
Volgens dit schema z~n berekeningen uitgevoerd voor l~n

lengtes van 0 km, 8,7 km en 53 km. Met een l~nlengte van
o km wordt het kabelsysteem bedoeld zopder de l~n. Deze
wordt dan ontladen.
Verondersteld is dat aangesproken overspanningsafleiders
niet meer doven.
De figuren 49 tim 58 geven enkele resul taten \'leer.
B~ elk beschouwde l~nlengte bl~ken de overspanningsafleiders
B2, B6, C2 en C6 direkt aan te spreken en C4 op t=9T.
Door het aanspreken van de overspanningsafleiders wordt
de initi~le mantelspanning 6p punt B2 met 13 kV de hoogste
spanning die in het mantelcircuit voorkomt b~ elk beschouwde
l~nlengte. Deze waarde ligt onder de maximaal toegelaten
restspanning van de overspanningsafleider, die evenals
de aanspreekspanning gel~k is aan 17,5 kV.
Een vergel~king van het verloop van de mantel- en geleider
spanningen op de punten B2 respektievel~k B1 leert dat
tengevolge van de reflekties van de spanningsgolven in
het l~ncircuit, de oscillaties in het kabelsysteem minder
snel dempen.
Ret effekt van de l~nen is het duidel~kst herkenbaar in
het verloop van de mantelspanningen en is beter te onder
scheiden naarmate de lengte van de l~n toeneemt.
In figuur 51 is het verloop weergegeven van de mantelspanning
op punt B2 als funktie van de tijd, voor het geval de l~n een
lengte heeft van 53 km. De topwaarden met wisselende pola
riteit versch~nen om de 2x55T en 2x67T.
Voor zover het verloop van de mantelspanningen niet verstoord
wordt door de spanningsgolven uit het l~ncircuit, bl~kt deze
periodiek te z~n. Zie figuur 49.
De herhalingst~d van lOT geeft aan dat de mantel-mantel
komponentgolven het verloop bepalen.

De geleiderspanning op Bl, zie figuur 52, neemt in het geval
de overspanningsafleiders aanspreken, kort na het inschakelen

van de aardingsschakelaar een hoge waarde aan.
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Een hoge waarde is eveneens geregistreerd in het verloop
van de spanning op punt Cl en Dl, echter steeds een t~dstip

eerder.
De oorzaak is de reflektie aan het einde van de kabel, van
de invallende golf, die zich tussen de geleider en de mantel
en over de aangesproken overspanningsafleiders verplaatst.
Het verdere verloop is periodiek en heeft evenals de mantel
spanningen een herhalingst~d van lOT.
De hoogst berekende topwaarde treedt op b~ het kabelsysteem
zonder de l~n en is 228 kV, maar dit is een verschuiving ten
opzichte van de stationaire toestand.
Aangezien voor de representatie van de aardingsschakelaar een
positieve spanning is aangenomen, is de geleiderspanning in
de stationaire toestand -139 kV.
De spanning over de hoofdisolatie wordt aldus:

U = 228-139+4 = 93 kV. (de mantelspanning is 4 kV)
Een ontlading vormt derhalve geen enkel probleem voor de
hoofdisolatie.

In de figuren 55, 56 en 57 is het verloop als funktie van de
t~d geregistreerd van de totaal gedissipeerde energie van
elke overspanningsafleider.
Er komen aanmerkel~k hogere waarden voor dan b~ het inschakelen
vanuit de 1 km kabel. Oak in dit geval neemt de dissipatie
aanvankel~k sterk toe, maar stabiliseert later.
Deze stabilisatie is de reden dat de berekeningen tot 500T

is begrensd.
Het verschil in verloop van de energiedissipatie b~ de ver
schillende l~nlengtes vindt z~n oorzaak in de reflekterende
golven in het l~ncircuit.

Vergel~kt men de grootte van de energie, gedissipeerd door
een specifieke overspanningsafleider, b~voorbeeld C2, b~

verschillende l~nlengtes, dan blijkt dat er tussen de l~n

lengte en de gedissipeerde energie geen direkt verband
bestaat dat algemeen geldig is.
Voor de overspanningsafleiders B2 en B6 geldt een omgekeerde
evenredigheid, met het toenemen van de lengte, neemt het
gedissipeerde energie af.
Di t geldt echter niet voor de overspanningsafleiders op de
kruisverbinding C.
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De totale energiedissipatie van de vijf aangesproken over
spanningsafleiders na 500T is bij de lijnlengtes van 0 km,

8,7 kID en 53 km achtereenvolgens 4,19 kJ, 4,47 kJ en
3,98 kJ.
Ook de totaal in het mantelcircuit gedissipeerde energie
staat niet in een evenredig verband met de lijnlengte.
Het bovenstaande geeft een aanwijzing dat de in het mantel
circuit gedissipeerde energie niet eenduidig gerelateerd is
aan de ontladingsenergie.

Bij het ontladen van een lijn ontbreken de 50 Hz-spanningen
en stromen in het systeem.
De blaasspoel van de overspanningsafleider zal vanwege de
hoge dI/dt van de stroom door de overspanningsafleider
geen stroom voeren. Er ontstaat derhalve geen vonkbrug
spanning die een blussing kan versnellen.
De boog in de vonkbrug dooft pas als de toegevoerde
elektrische energie kleiner is dan de als warmte afgevoerde
energie en zeer waarschijnlijk bijeen nuldoorgang van de
stroom.
De wederkerende spanning mag niet tot een hernieuwde
doorslag leiden. Het juiste moment waarop de overspannings
afleiders doven is niet te voorspellen.
Gezien het dempende verloop van de spanningen en stromen van
de overspanningsafleiders en het feit dat die verliezen in
het kabelsysteem welke niet gerepresenteerd zijn, zeker tot
een snellere demping van de oscillaties leiden, kan men
zich afvragen of deze langer dan 2 tot 3 millisek. aan zullen
zijn.

Kortsluiting.

De berekeningen voor het geval er een kortsluiting optreedt

in de direkte nabijheid van het kabelsysteem, werden uitgevoerd
volgens het schema van figuur 39, in de veronderstelling
dat:
1. de overspanningsafleiders normaal aanspreken en niet meer

doven.
2. de overspanningsafleiders niet aanspreken.
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In het eerste geval spreken de overspanningsafleiders B2,

B6, C2 en C6 direkt aan, C4 spreekt op t=9T aan.
Er bl~kt verder weinig verschil te z~n tussen het verloop

van de spanningen en stromen in deze sltuatie en de over
eenkomstige grootheden bij de ontlading van hat kabelsysteem

gekoppeld aan de lijn van 8.7 km.

Het verwaarloosbare verschil is het gevolg van een kleine

wijziging in de reflektiefaktoren aan het begin, van het
kabelsysteem (punt A).
Het verloop van de spanning op punt B2 is als funktie van
de tijd weergegeven in figuur 50.
Dit verloop wordt bepaald door de wisselwerking tussen het
kabelsysteem en de beide l~nen waaraan het kabelsysteem ge

koppeld is.
De looptijden van de komponentgolven in het 8.7 km lijncircuit
zijn 9T en lIT. De invloed van deze lijn wordt herkenbaar
na t=140T.
Er verschijnen dan met regelmaat van 20 a 22T afwisselend
negatieve en positieve topwaarden in het verloop.
In figuur 58 is het verloop geregistreerd van de mantel
spanning B2 voor het geval de overspanningsafleiders niet
aanspreken.
In de figuur is tevens de omhullende van de overeenkomstige
spanning weergegeven voor het geval de overspanningsafleiders

weI aanspreken en niet meer doven.

Het aanspreeknivo wordt diverse malen overschreden.
De mantelspanningen dempen nauwelijks. De hoogste waarde
treedt nu op bij punt C2 op het moment t=19T en is 37,2 kV.

Er is een periodiek verloop te onderscheiden dat duidelijk
bepaald wordt door de reflekties van de lijn van 8.7 km lengte.
De herhalingstijd is namelijk gelijk aan 40T en komt overeen
met het viervoud van de gemiddelde looptijd van de
komponentgolven van de lijn.
Aangetekend moet worden dat in dit geval ook geen homopolaire
golven in het kabelsysteem gegenereerd worden, immers de
overspanningsafleiders spreken niet aan.

Het verloop van de energiedissipatie van de verschillende

overspanningsafleiders is weergegeven in figuur 56.

De maximale energiedissipatie bij 500T is 1,3 kJ.
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De stroom door de betreffende overspanningsafleider neemt
echter na 400T waarden aan die kleiner zijn dan 5 Ampere
en er zijn momenten waarop de stroom zelfs kleiner wordt dan
I Ampere.

Aangezien de spanning over de overspanningsafleider, vanwege
het ohmse karakter, dan ook kleiner is dan 45 Volt, kan men
zich ook in deze situatie afvragen of de overspanningsafleiders
dan niet zouden doven.

Bovendien zal de 50-Hz mantelspanning die als gevolg van de
kortsluitstroom ontstaat, voor een 50 Hz komponentstroom
door de blaasspoel van de aktieve vonkbrug kunnen zorgen.

Hierdoor zal de vonkbrugspanning toenemen en voIgt er een
versnelde blussing.

De kabeleinden.

Berekeningen uitgevoerd voor het geval de kabeleinden via
een weerstand R met een waarde van 4 ohm geaard zijn, geven
aan dat de initiele mantel-aarde spanning op de kabeleinden
hoger wordt dan de aanspreekspanning en aldus ontoelaatbaar
zou zijn.
Indien de weerstand de representatie is van de aardver
spreidingsweerstand, dan zal het spanningsverschil tussen
de mantel en de direkte omgeving van de mantelisolatie
niet de berekende waarde aannemen, immers de spannings
afbouw in de aarde vindt geleidelijk plaats.
Het berekeningsresultaat geeft weI aan dat aandacht moet
worden besteed aan het aarden van de mantels bij de kabel
einden.
De verbindingen tussen de mantels, ook op de kruisverbindings
punten, dienen laag ohmig te zijn.
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7. Nabeschouwing.

Het oorspronkel~k rekenmodel van het kabelsysteem met
kruiselings verbonden mantels, ontwikkeld door ire Schouten,
is in het voorgaande uitgebreid met een overspanningsaf
leider-model, zoals beschreven in hoofdstuk 3.
Het aldus verkregen model van een beveiligd kabelsysteem
met kruiselings verbonden mantels is vervolgens opgenomen
in een aantal netkonfiguraties voor transmissie-doeleinden,
waarin verschillende schakelhandelingen, zoals b~voorbeeld

het inschakelen en het ontladen van het systeem, en een
kortsluiting werden gesimuleerd.
De hiervoor noodzakel~ke modellering van een driefasen
transmissiel~n en van een schakelaar of sluiting is in
hoofstuk 4 ondergebracht. Daarin is ·tevens een paragraaf
gew~d aan de dempingen voorkomend in zowel het kabelsysteem
als in de eventueel daaraan gekoppelde transmissiel~nen.

Uit de resultaten van de berekeningenvoor de beschouwde
netkonfiguraties en veronderstelde verstoringen blijkt dat

de maximaal in een overspanningsafleider gedissipeerde
energie, voor het geval de overspanningsafleiders aan

spreken en niet meer doven, gel~k is aan 1,4 kJ.
Uit de eisen, die gesteld worden aan overspanningsafleiders

van het type -heavy duty-, volgt dat een overspannings
afleider van dit type, met een nominale bedr~fsspanning

van 4,5 kV berekend is op een energiedissipatie van
minimaal 7,8 kJ.
Het zal dUidel~k z~n dat de keuze van een overspannings
afleider van dit type voor toepassing in het hier beschouwde
kabelsysteem met kruiselings verbonden mantels tot een
onnodige overdimensionering leidt.
De vraag of volstaan kan worden met een 10 kA overspannings
afleider van het -light duty- type is voorhands niet te
beantwo orden.

De niet-lineaire weerstand van deze overspanningsafleiders

wordt volgens rEe voorschriften beproefd op een stroompuls
van 150 A met een duur van 2 millisekonden en dient aldus

bestand te z~n tegen een energiedis$ip~tie van r2Rt.

Uit de literatuur blijkt dat de weerstandswaarde van de
niet-lineaire weerstand R in het interval van 0 - 150 A
gelijk is aan 10 a 20 ohm.
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Bij 20 ohm is de energiedissipatie gelijk aan 0,9 kJ.
De light-duty overspanningsafleider voldoet dus niet,
althans niet in het beschouwde systeem, waarbij:
- de overspanningsafleiders niet doven,
- het kabelsysteem uit slechts drie sekties is opgebouwd,

met aan het begin en het eind een hoge positieve reflektie
faktor voor de geleider-mantelgolven.

De meervoudige reflektie van de geleider-mantel golven,
vooral in de verstoorde fase, heeft een hogere energiedissipatie
in de overspanningsafleiders tot gevolg.
De reflektiefaktoren spelen derhalve een belangrijke role
In de beschouwde konfiguraties voor de kortsluiting of de
ontlading zijn de reflektiefaktoren aan het begin en het
einde van het kabelsysteem voor de geleider~mantelgolven

positief en hoog vanwege de overgang op een lijncircuit of
een veronderstelde open eind.
Ter plaatse van de spanningsbron reflekteert deze golf op
een impedantie van nul ohm.

Is het kabelsysteem opgebouwd uit meerdere series van drie
sekties, dan ontmoet de geleider-mantelgolf geen diskontinuiteit
bij punt D en verplaatst zich zonder te reflekteren naar de
volgende serie van drie sekties.
Het uitb~ijven van reflekties op punt D heeft tot gevolg dat
er minder energie in de overspanningsafleiders op de voor
gaande kruisverbindingen wordt gedissipeerd.
Mogelijk voldoen dan de overspanningsafleiders van het -light
duty- type.
Een voorwaarde is dat de reflekties aan het einde van de
laatste ser.ie niet meer doordringen tot de eenheden aan het
begin van de kabels waarin overspanningsafleiders zijn aan
gesproken.
Deze voorwaarde zal tot uiting komen in het aantal eenheden
(of series) waaruit het kabelsysteem minimaal moet bestaan.
Om dit aantal te bepalen is het noodzakelijk te weten welke
demping de geleider-mantelgolf in de verstoorde fase onder
vindt bij verDlaatsing in de eenheden waarin de overspannings
afleiders weI en waarin zij niet zijn aangesproken.
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Voor het geval de overspanningsafleiders zijn aangesproken
blijkt, uit de resultaten van de ontlading van het kabel
systeem (lijnlengte = 0 km), dat de initiele spanning op
punt Dl gelijk wordt aan 0,81xU, indien er een of meerdere
series van drie sekties volgen en dus de reflektiefaktor
bij D gelijk is aan nul.
De initi~le spanningen van de geleiders D3 en D5 zijn gelijk
aan 0,09U en hebben dezelfde polariteit als de initiele
spanning op Dl. De initiele spanning op B2 van de volgende
serie zal derhalve minder zijn dan 23% van de invallende
golf, afkomstig van de voorgaande serie.
Onder verwaarlozing van het effekt van de spanning op de
geleiders D3 en D5, is het mogelijk het aantal series waarin
de overspanningsafleiders direkt aanspreken te berekenen,
door het oplossen van de vergelijking:

.1..1.. ( )n100 0,81 U ~ Uaanspr. = 17,5

mantelspanning~aanspreekspanning.

n = het aantal series van drie mantelsekties, waarin de
overspanningsafleiders aanspreken.

De demping per eenheid is konstant verondersteld. Bij een
spanning van 139 kV is het aantal eenheden gelijk aan
drie (n=3). De initiele mantelspanning is dan gedaald
tot 0,53xU.
Voor het geval de overspanningsafleiders niet aanspreken
is de demping groter. Dit is een direkt gevolg van het feit
dat relatief hogere mantelspanningen toelaatbaar zijn, die

overigens niet boven het aanspreeknivo komen.
Uit de resultaten van de beschouwde kortsluitsituatie,
waarbij de overspanningsafleiders niet aanspreken blijkt
dat de initiele spanning op Dl gelijk is aan O,76xU.
Uitgaande van een reflektiefaktor r=l aan het einde van de
kabel en de eis dat de topwaarde van de gereflekteerde
golf bij aankomst op punt D van de d~rde serie kleiner
moet zijn dan O,lxU voIgt dat het kabelsysteem uit
minstens acht eenheden moet bestaan.
Dit komt overeen met een kabellengte van 12 km.
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De voorgaande beschouwing en de overige resu1taten 1eiden
tot de vo1gende konk1usies:

- Ret inschake1en van het kabe1systeem via een bovengrondse
l~n veroorzaakt geen' ontoe1aatbare spanningen in het mante1
of hoofdcircuit.
Ret direkt inschake1en van het kabe1systeem via een korte
kabe1 1eidt tot het aanspreken van twee overspanningsaf
1eiders. Run energiedissipatie is hoogstens 6% van de toe
1aatbare energiedissipatie van een -heavy duty- type
overspanningsaf1eider.

Ret ont1aden van een bovengrondse1~nvia het kabe1systeem
of een korts1uiting in de nab~heid van dit kabe1systeem
veroorzaakt dermate hoge spanningen in het mante1circuit
dat v~f overspanningsaf1eiders aanspreken. De hoogste
energiedissipatie van een overspanningsaf1eider is in dit
geva1 20% van de toe1aatbare energiedissipatie in een
-heavy duty- type overspanningsaf1eider,. maar is 160%
van de toe1aatbare dissipatie in een -light duty- type
overspanningsaf1eider.
Ret grote verschi1 in energiedissipatievermogen van de
bestaande types overspanningsaf1eider noodzaakt de keuze
van het -heavy duty- type.

- De overspamlingsaf1eiders geven vo1doende bescherming aan
het kabe1systeem. Ret aanspreken voorkomt het ontstaan van
hoge mante1spanningen. De restspanning b1ijft onder de
maximaa1 toe1aatbare waarde, zodat de mante1iso1atie niet
wordt overbe1ast. Ret aanspreken van de overspanningsaf
1eiders 1eidt niet tot ontoe1aatbare spanningen over de
hoofdiso1aties van de kabe1s.

- Ret ver100p van de spanningen en stromen in het kabe1systeem
wordt voorname1~k bepaa1d door de mante1-mante1komponent
golven. Verstoringen van dit ver100p worden veroorzaakt
door ref1ekterende spannings- en stroomgo1ven in systemen,
gekoppe1d aan het kabe1systeem.

- Er is geen eenduidige re1atie gekonstateerd tussen de ont1adings
energie van een 1ijn die over het kabe1systeem wordt
geaard en de tota1e energiedissipatie van de overspannings
af1eiders in het mante1circuit.
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Bijlage 1.
Gegevens van het 150 kV kabelsysteem. [lJ

drie een-fase kabels 90/150 kV, 800 mm2

lengte
ligging
hart op hart afstand tussen de kabels
gemiddelde liggingsdiepte
straal~holle kern
buitenstraal kabelader
binnenstraal loodmantel
buitenstraal loodmantel
buitenstraal kabel
soortelijke weerstand koper
soortelijke weerstand lood
di~lektrikum ader-mantel
di~lektrikum mantel-aarde
soortelijke weerstand grond

3 x 500 m
: in driehoek
: s = 35 em

100 em

· r O = 8 mm,
r l = 19 mm

r = 34,5 mm2
r 3 = 38,5 mm

r 4 = 42,5 mm

: feu= 1,7.10-8 ohm m

: fpb= 2,1.10-7 ohm m

· Crl= ~·
0 cr2= 40

of = 50 ohm mo a

De golfimpedanties.van:
-de geleider-mantelkomponent
-de mantel-mantelkomponent
-de nulkomponent

De voortp1antingssnelheidvvan
- geleider-mantel golven
- mantel.mantel golven
- nUlkomponent golven

Z' = 20 ohm1
Z' = 14 ohm2
Z' = 42,6 ohm

3

de:
m/sek.
m/seko
m/sek.

De loopt~den voor een sektie
-de geleider-mante1komponent
-de mantel-mantel komponent
-de nulkomponent

Algemeen: kT met T = Tl

van 500 m. vah:
-6Tl = 3,27.10

6 -6T2 =1 ,34.10
-6T3 =48,92.10

[oek.

sek.
sek.

k = 1
k = 5
k =15



B~lage 2.

Gegevens van de hoogspanningsl~n. (Geertruidenberg-Breda).

Aantal bundelgeleiders
Aantal draden per bundel
Straal geleider
Straal bundelgeleider
Soortel~ke weerstand
Soortel~ke weerstand aarde
Lengte

6

4
0.009 m
0.284 m

2.8xl0-8 Ohm.m

50 Ohm.m
10.8 km

~edr~fskapaciteit Cb = 14.114 nF/km
gomopolaire-kapaciteit Ch = 8.297 nF/km

Overige parameters:

Frekwentie Rb Lb Rh Lh
Hz.
50 34.44 0.825 200.86 2.422

200 37.65 0.823 337.68 2.212

800 61.34 0.819 975.85 2.075
1600 89.56 0.816 1863.00 1.998
3200 136.92 0.814 3584.00 1.918
6400 223.89 0.811 6782.00 1.839

Rb en fb in milli-ohm/km

Lb en ~ in milli-H /km

Deze gegevens z~n overgenomen uit:
Job CARSON.
uitgevoerd door ire Birkh51zer.
TH-Eindhoven.

f = 1000 Hz.

golfimpedantie:

golfsnelheid

Zb = 240 ohm
8

vb = 2,95.10 m/sek.

Zh = 500 ohm

vh = 2,42.108 m/sek.
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OVERSPANNINGSAFLEIDER MET MAGNETISCH GEBLUSTE VONKBRUGGEN

Verklaring:

a Verloop van de elektrische grootheden tijdens het aanspreken en blussen
b Afleider in normale bedrijfstoestand
c Afleider doorlopen door de afleidingsstootstroom
d Afleider doorlopen door 'de reststroohl
e Afleider in normale bedrijfstoestand

A L;chtboog, gevormd door de afleidingsstroom
B Blaasspoel
E Vonkbrug elektroden
iA Afleidingsstroom

iN Reststroom
is Stuurstroom
K Bluskamerwand
L Lichtboog tijdens het blussen
M Magnetische veldlijnen
Bp Gegarandeerd beschermingsniveau
R Spanningsafhankelijke weerstanden
S Stuurweerstand
U Bedrijfsspanning
Ua Aanspreekspanning
UL Lichtboogspanning tijdens ~et blussen
Up Restspanning
UR Spanning over de spanningsafhankelijke weerstanden tijdens het blussen
F Vonkbrug
Us Stootspanning.
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