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SAMENVATTING.

In een samenlooptraject van een circuit van een 380kV-net met een circuit

van een 150kV-blusspoelgeaard-net kan een contact optreden tussen de beide

netten. (bijv. door lijndansen).

Er is bestudeerd wat de overspanningen in het 150kV-net zijn, bij een

gelijkfasig contact, als functie van de plaats van de fout, het kortsluit

vermogen van het 380kV-net en de fasehoek van de spanning op het moment

van de fout.

Hierbij is gebruik gemaakt van een modelnet dat is gerealiseerd op de

T.N.A. (Transient Network Analyser). Aan dit modelnet is een ZnO-afleider

model toegevoegd.

Als er faseafleiders in de stations staan opgesteld is het noodzakelijk

om de transiente overspanningen te beperken tot beneden de O%-aanspreek

waarde van de geinstalleerde afleiders. In de stationaire toestand is de

fasespanning namelijk hoger dan de nominale spanning waarbij de afleiders

nog doven. Oankzij het laagfrequente karakter van de transiente o~er

spanningen is het mogelijk deze te beperken door het aanbrengen van

ZnO-afleiders in het sterpunt van een transformator. Oit is een goede

oplossing mits in ieder station waar faseafleiders staan opgesteld een

sterpuntsafleider wordt geplaatst.

In de stationaire toestand van de contactsituatie zullen de ZnO-afleiders

thermisch overbelast raken. Oit kan worden voorkomen door het gebruik

van een aardingsschakelaar in de stations aan het eind van het samenloop

traject. Hiermee wordt het 150kV-net star geaard.
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SUMMARY.

LIMITING OF OVERVOLTAGES WITR ZnO-ARRESTERS IN CASE OF A CONTACT

BETWEEN A 380kV-SYSTEM AND A 150kV-SYSTEM, GROUNDED BY PETERSON COILS.

When in a power transmission sytem a 380kV-system and a 150kV-system,

grounded by Peterson coils, are COmbined over a certain distance on the

same towers, a contact between both systems might happen (e.g. Galloping).

A study is made of the overvoltages in the 150kV-system for a contact

situation between corresponding phases, as a function of the position

of the faUlt, the short-circuit power in the 380kV-system and the phase

angle of the voltage at the contactmoment.

For that purpose a model of a network, realised on a T.N.A. (Transient

Network Analyser), is used. To this model a ZnO-surge-arrester is added.

If conventional arresters are installed in the stations it is necessary

to limit the overvoltages below the O%-sparkover-~ltageof the arrester,

as in the stationary state the phase voltage is higher than the rated

voltage for which the arresters can extinguish. Thanks to the low

frequency character of the transients the overvoltages can be limited

by the application of ZnO-arresters in the neutral point of the trans

formers. For that purpose every station in which phase arresters are

installed needs a neutral point arrester.

However the ZnO-arresters will be overloaded in the stationary state

of the contactsituation. This can be prevented by the use of an earthing

switch in the stations at both ends of the combined ·line. As a consequence

the 150kV-system will be solidly earthed.
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INLEIDING

In de toekomst zal in Nederland het toepassen van meerdere spannings

niveau's op een trace van het hoogspanningstransmissie net zeker gestalte

krijgen. In de vakgroep EHO wordt onderzoek gedaan naar de consequenties

voor de bedrijfsvoering van een netconfiguratie waarin zo·n samenlooptraject

voorkomt. Voor het onderzoek is aangenomen dat er een traject is waarop

cicuits van een 380kV-stargeaard net met circuits van een 150kV- blusspoel

geaard net op gemeenschappelijke masten zijn samengebracht. De deelstudie

in dit rapport gaat over de vraag wat er gebeurt als er een contact tussen

de beide netten ontstaat b.v. lijndansen. Hierbij staat het gedrag en de

mogelijkheden ter beperking van de overspanningen, in het net met het

laagste spanningsniveau, centraal. De faseafleiders in dit net lopen nl.

gevaar aan te spreken terwijl in de stationaire toestand een spanning heerst

hoger dan de nominale spanning, U , waarbij de afleiders nog kunnen doven.
n

In een 150kV-net zonder afleiders bestaat het gevaar dat de overspanningen

hoger zijn dan het isolatieniveau. Kostbare componenten zoals transformatoren

lopen dan een groot risico. Vandaar dat er van wordt uitgegaan dat het 150kV

net met faseafleiders is uitgerust.

In figuur 0.1 is vectorieel aangegeven wat de stationaire toestand van de

netten is met 9f zonder sluitingstoestand, terwijl in tabel 0.1 de erbij

horende stationaire spanningen in het 150kV-net zijn gegeven in p.u.

waarden. Er is vanuit gegaan dat beide netten op de hoogste systeemspanning

worden bedreven, 420- resp. 170- kV,

hoogste transienten kunnen ontstaan.

waardoor in de overgangstoestand de
170,~V2 .

(lp.u.= l{'J' kV).

n

B: Gelijkfasig contact C: Ongelijkfasig contact

rs-~s

A: Ongestoord

R

figuur 0.1 Bedrijfstoestanden samenlooptraject 380kV-150kV-net.
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150kV - blusspoelgeaard net
- "toestand samenloop V Vs VI: V

r sterpunt

ongestoord
(in p. u.) (in po u.) (in p.u.) (in p. u. )

\.QO \.00 1.00 0

gelijkfasig contact
\. '30 2.41 1.:10 ,.ttl

ongelijkfasig contact "l.Ol 'i. Db 2'~1 3.o~

tabel 0.1 Stationaire toestand 150kV-net bij verschillende

bedrijfstoestanden van het samenloopdeel

In tabel 0.2 zijn de belangrijkste kenmerken van de faseafleiders

gegeven uit het 150kV-net. Voor meer gegevens omtrend isolatieniveau~s

in dit net zij verwezen naar Bijlage 1.

Faseafleiders 150kV-blusspoelgeaard net

nominale spanning
-
U ~ 1.83 p.u.

n

O%-aanspreekwaarde U
O

( 2.67 p.u.

100%-aanspreekwaarde 6100%~3.13 poU.

tabel 0.2 Kenmerken vonkbrug faseafleiders 150kV-blusspoel

geaard-net.

Uit tabel 0.2 blijkt dat de ongelijkfasige contact toestand zulke hoge

overspanningen tot gevolg heeft dat aileen overgaan op starre aarding van

het 150kV-net nog uitkomst biedto door de geleiders van een van beide

netten op de juiste manier in het mastbeeld te plaatsen kan het ongelijk

fasig contact praktisch worden uitgesloten. De transienten in de overgangs

toestand bij een gelijkfasig contact zijn laagfrequento Daarop is de

gedachte gebaseert dat door het begrenzen van de transiente overspanningen

op de sterpunten d.m.v. sterpuntsafleiders ook de overspanningen in de

fasen kunnen worden beperkt.

Er is gekozen voor ZnO-sterpuntsafleiders daar deze de overspanningen

tot een lager niveau kunnen begrenzen dan de conventionele vonkbrug

afleiders.
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Aile metingen zijn uitgevoerd aan een modelnet dat op een T.N.A. (Transient

Network Analyser) is gerealiseerd. Aan dit netmodel is een model voor de

het Z Q-afleidermodel
n

Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving- en dimensionering van een uitgebreid

Z Q-afleider toegevoegd. In hoofdstuk 1 en 2 wordt beschreven hoe de
n

VI-karakteristiek van een Z Q-afleider is gemeten en de realisatie van
n

wordt besproken.

150kV-blusspoelgeaard-modelnet, dat representatief is voor een Nederlands

verzorgingsgebied. In hoofdstuk 4 wordt beschouwd wat de overspanningen

doen bij een gelijkfasig contact met het 380kV-net zonder dat er beschermende

maatregelen zijn genomen. De invloed van parameters als de foutplaats,

het kortsluitvermogen van het 380kV-net en de fasehoek waarop de fout ont

staat, op de overspanningen, is gemeten. De aanwezigheid van Z O-afleiders
n

in de sterpunten van transformatoren in de stations aan het einde van het

samenloopdeel is onderwerp van hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk wordt ook in

gegaan op de thermische belasting van deze afleiders. Zodra thermische

overbelasting dreigt zal de afleider overbrugt moeten worden m.b.v. een

snelaarder. Het gevolg van deze aarding staat in hoofdstuk 6 beschreven.
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1. DE VI-KARAKTERISTIEK VAN znO-OVERSPANNINGSAFLEIDER-MATERIAAL

(1), (4), (5), (6).

1.1. Het materiaal en zijn eigenschappen

Het materiaal ZnO wordt als voornaamste bestanddeel in de moderne over

spanningsafleiders gebruikt. Deze toepassing vindt zijn grond in het ont

breken van een vonkbrug waardoor snelle transiente verschijnselen niet tot

steil gekapte golven leiden en in het continue verloop van de VI-karakter

istiek waardoor een lager isolatieniveau in het netwerk gerealiseerd kan

worden.

Het ZnO wordt in korrels (10 - 50 ~m) verdeeld en omkapseld door een ander

metaaloxyde (bijv. Bi
2
0

3
, MoO). Deze korrels worden gesinterd tot grotere

blokken. Het ZnO is te beschouwen als een niet~lineaire weerstand terwijl

de overgang ZnO-m.etaaloxyde werkt als pn-overgang. Een blok van dergelijk

materiaal kan dus gezien worden als een parallelschakeling van lange ketens

in serie geschakelde zener-diodes. De stroam die door het blok mag vloeien

wordt bepaald door de diameter terwijl de spanning die kan worden gehouden

wordt bepaald door de hoogte. Daaram worden gemeten spanning en stroom

teruggerekend naar grootheden per lengte-eenheid resp. oppervlakte-eenheid,

zodat onderling vergelijk van de meetresultaten van verschillende monsters

mogelijk wordt.

De VI-karakteristiek heeft globaal de volgende vorm (figuur 1.1).

«

~cbteJ ~
~~bict! , '1... 'a.IC'ol.:,..~ \(... _"'... v.~·

Vr:>o-r ~e.t in ~4Zleioli"C3 10"'" ove'"91""'1t'...
\(omQ" v.d. P"" o~""I."Ill-----------1.. ...

1
E('~''")

Figuur 1.1
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Er zijn drie gebieden te onderscheiden:

1. In dit gebied is het materiaal temperatuurgevoelig en geldt bij een

vaste spanning I = Io exp(-Ea/kT). De meeste pn-overgangen sperren nog

en de geleiding vindt plaats t.g.v. Schottky-effect. Tevens doet zich

in dit gebied een veranderingsproces voor waardoor er grotere stromen

gaan vloeien bij een vaste spanning, hetgeen tot zwaardere temperatuur

belasting leidt.

2. Dit gebied wordt gekenmerkt doordat de pn-overgangen nu in geleiding

komen. Er is sprake van een zeer geringe temperatuur-afhankelijkheid en

uit de literatuur vinden we een stroom-spanningsrelatie I = eva waarin

30 < a < 50.

3. De curve buigt nu sterk omhoog hetgeen een gevolg is van het niet

lineair zijn van de weerstand van het ZnO-materiaal in de korrels. Het

materiaal heeft nu een zuiver ohms karakter.

1.2. Meetmethode VI-karakteristiek

Als gevolg van de opbouw van het materiaal worden stroom en spanning be

paald door de afmetingen van het bloke omdat de belangstelling uitgaat naar

het gebied van de karakteristiek waar het materiaal bij overspanningen

opereert zullen de te meten spanningen en stromen relatief hoog zijn. Zou

hat materiaal hieraan langdurig blootgesteld worden, dan betekent dat een

te zware thermische belasting. De VI-karakteristiek wordt dus niet opge

nomen met een zgn. statische ~ethode ~ar met behulp van de zgn. impuls

methode. Dat houdt in dat het materiaal geexciteerd wordt m.b.v. een stroom

puis waarna de erbij horende spanningsresponse wordt gemeten. Deze methode

is door IEC gestandaardiseerd. De voorgeschreven golfvorm voor de stroom is

daarbij een 8/20 ~s golf.

Het blijkt echter dat metaaloxyden een tijdeffect vertonen, wat inhoudt dat

er bij stromen met een steil front een spanningsverhoging optreedt. Hier

voor bestaat echter nog geen afdoende verklaring. Dit tijdeffect doet zich

ook in omgekeerde vorm voor bij de dalende flank van de stroompuls. Deze

heeft echter een zeer slappe helling zodat het tijdeffect dan verwaarloos

baar geacht moet worden.

De VI-karakteristiek van een stroomgolf vormt dus een lusrond de statische

karakteristiek (figuur 1.2t. Dit wordt het dynamisch effect genoemd. Bij de

metingen worden de stroomgolf en de spanningsgolf geregistreerd met een zgn.
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1- 1 ~1 (AI",,","')
Figuur 1.2. Dynamisch effect.

Transienten Recorder ·(T.R.M.). De VI-karakteristiek wordt vastgelegd door

van iedere meting de j met de bijbehorende E te bepalen. Bet tijdeffect

speelt dan een minimale rol.

1.3. Meetopstelling

Het is zeer moeilijk om een stroomgolf te maken, vandaar dat gekozen is voor

een excitatie met een spanningsgolf. Door het juist instellen van de net

werkelementen in het circuit kan dan precies de gewenste stroomgolf door het

preparaat gestuurd worden. Een schematische voorstelling van de meetopstel

ling is gegeven in figuur 1.3.

De condensator Cs wordt opgeladen. Door het sluiten van de schakelaar S ont

laadt de condensator zich en loopt er een spanningsgolf naar het netwerk,

bestaande uit Rp ' Lf , Cf ' Rshunt en het ZnO-sample, in. Door een juiste in

stelling van de waarden van de netwerkelementen zal er door het ZnO-sample

juist een 8/20 VS stroomgolf vloeien met een juiste topwaarde. Voor de

funktie van de diverse netwerkelementen geldt globaal .dat de spoel Lf de

fronttijd van de stroomgolf beinvloedt. De laadspanning van de condensator

C bepaalt voornamelijk de hoogte van de stroomgolf. De weerstand R en de
s p

belastingscondensator Cf beinvloeden hoofdzakelijk de rug van de golf.
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Figuur 1.3. Meetopstelling impulsmeting ZnO.

De spanning over de shunt Rs is een maat voor de stroom die door het sample

loopt. De spanning over het ZnO-sample wordt rechtstreeks gemeten. Beide

grootheden worden geregistreerd in een transi~ntenrecorder (T.R.M.) en ge

analyseerd door een PDP-minicomputer. Deze laatste geeft van iedere meting

een overzicht van de golfvorm van de stroomgolf en de meetwaarden voor de

punten I,U en U,I van de dynamische karakteristiek.

Er is gebruik gemaakt van een vijftal samples die gezaagd zijn uit een blok

en daarna voorzien van een geleidende oppervlaktelaag om de stroom te ver

delen. De afmetingen van een sample zijn ongeveer 1,2 x 5 x 5 mm.

1.4. Meetresultaten en bewerking

Er is gemeten aan 5 samples. De interesse naar het gedrag van het materiaal

ligt hoofdzakelijk op het gebied van de overspanningen en met inachtneming

van het vermogen van de Transient Network Analyser (T.N.A.) om stromen

slechts over drie decades te kunnen onderscheiden is alleen dat gedeelte

van de karakteristiek gemeten dat gekenmerkt wordt door het niet-lineaire

gedrag van de ZnO-weerstand. De resultaten zijn weergegeven in tabel 1.1

en in grafiek 1.1 is uitgezet hoe voor ieder sample E versus J loopt. De

waarden voor E zijn gecorrigeerd voor de spanningsval over de shunt.

Uit de grafiek blijkt dat de meetpunten gegroepeerd gedacht kunnen worden

rond een karakteristiek. De meetpunten liggen in groepjes bij elkaar, maar

het is niet elegant om de karakteristiek door de punten te leggen die het

gemiddelde van zo'n groepje vormen. Dan wordt namelijk de variatie in de
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Tabel 1.1. Meetwaarden impulsmeting.

stromen van de punten uit zo'n groepje gekenmerkt als spreiding hetgeen niet

zo is, immers de stroom is opgedrukt. Daarom is er een analytische benade

ring gemaakt van de VI-karakteristiek zoals die voor ieder sample wordt ge

meten. Dit is gedaan door met behulp van de kleinste kwadratenmethode de

parameters van een vijfde-graadspolynoom te optimaliseren (tabel 1.2). Voor

de aldus gevonden vergelijkingen zijn de afwijkingen bepaald tussen de ge

meten- en de berekende spanning in ieder meetpunt.
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Tabel 1.2. Geoptimaliseerde parameters polynoom ax +bx +cx +dx +ex+f.

llE.
~

= «E. - E. )/E. ) * 100%
~erekend ~meet ~meet

Daarna is voor ieder groepje meetpunten de gemiddelde stroom bepaald; bij

die stroom is een spanning berekend voor ieder sample. Er is een aanname

gemaakt dat voor iedere meting de afwijking van de gemeten spanning ten

opzichte van de berekende spanning constant is binnen het interval waarin

de stromen liggen behorende bij het meetpunt en de gemiddelde stroom voor

het groepje meetpunten. Dan kan er voor ieder sample een vermoedelijk meet-

punt geconstrueerd worden bij de gemiddelde waarde J . van het groepje
gem.

meetpunten.

E. (J 1
~ gem

5 4 3 + d.J2 I(a. J + bbJ + c. J + e. J +f. )
~ gem gem ~ gem ~ gem ~ gem ~

I (1 + 6E./100)
~

De uiteindelijke karakteristiek wordt dan bepaald door het gemiddelde van

de spanningen te nemen. Eveneens is het mogelijk om een maat voor de

spreiding (al op te geven. Deze gegevens staan in tabel 1.3 en de zo ge

construeerde EJ-karakteristiek is weergegeven in grafiek 1.2.
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:l~lnicLlelci t'~i~\.l • t f. El:l~. <J

n~.
(~/m,.,~ ) (V/m~) ('''I,",~)

I ~,4~
-1 1b4" ~,O3'\0

'l I,rb . \0'1 ,b13,2. 12,1 1

3 -1. '11,1 1,&9:3,2.1 . \0

It b,~~· IO~ I ~o,~ t,c/;

S" 1,1" 10·' I Sa,b ~,46

6
-I

'~~b 12,~2.~,o,. \0

'1
·1

b,2.2 ·10 '2O~, '3 2,3'l

&' 1,04 21~'3 '2,>8
9 I, b~ ".'2.1, '3 'le,~

10 2,~o 2 'l tt, , 2,8'2

IJ '3, &' ~ 2 't4 b ",80
/2- ~, IS" 2bl,& S',2 '3

/3 8,3& 2~,1 '1, '31

Tabel 1.3. EJ-karakteristiek.

1.5. Conclusie

Met behulp van de zogenaamde impulsmethode is het gelukt de VI-karakteristiek

van een sample uit een metaaloxyde-afleider te bepalen in het gebied voor
-3 AI 2 AI8.10 mm S J S 8 mm2 • Ieder punt van de EJ-kromme ligt met een betrouw-

baarheid van 65% in een gebied met een spreiding van minder dan 4% rand het

gemiddelde van de spanning per lengte-eenheid.
• +,"

Dat betekent dat een elektronische schakeling die qua vorm een vergelijkbare

E-J-karakteristiek oplevert op een schaalfactor na een goed model vormt voor

het gedrag van een metaaloxyde-afleider in het gebied van de hoge stromen.
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2. MODELBEPALING VAN EEN ZnO-OVERSPANNINGSAFLEIDER VOOR GEBRUIK OP DE TNA (7)

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe een realisering van een ZnO-over

spanningsafleider-model op de Transient Network Analyser (T.N.A.) tot stand

is gekomen.

2.1. Eigenschappen van het model

Voor een goed model is het van belang de VI-karakteristiek nauwkeurig te

simuleren. Tevens kan daarmee het in de afleider geabsorbeerde vermogen

worden bepaald met behulp van de formule:

p = J V(I)dI
I

Ais uitgangspunt voor de bepaling van de modelparameters is gebruik gemaakt

van de VI-karakteristiek zoals beschreven in Hoofdstuk 1. Deze karakteristiek

is opgemeten aan een stuk materiaal afkomstig uit een overspanningsafleider

van het type XAP-A van ASEA.

Het dynamisch effect be~oeft geen aandacht te krijgen omdat de interpretatie

verschillen over de ligging van het meetpunt tussen (U,I) en (I,U) de 7%

niet overschrijden. Deze afwijking ligt daarmee in de orde van het door meet

onnauwkeurigheden verkregen betrouwbaarheidsinterval (0 ~ 4%).

f"------ ---
----- - - - - --

I

~~l~" ~):
"j"A"'~. ~ I

)efM"IIIe i,1.A"rtle IcJ

I
r

A

r

Figuur 2.1.

Ook het tijdeffect speelt voor het model geen rol omdat de te verwachten

stijgtijden van de transienten ~ 8 ~s zullen zijn.

Daarentegen is ~et ohmse karakter van het model weI van belang in verband

met ongewenste faseverdraaiingen die hierdoor in de te bestuderen netten

kunnen optreden.
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2.2. Dimensionering van het model

In tabel 2.1 staan de waarden van V en I waarmee de VI-karakteristiek voor

het ASEA XAP-A afleiderelement is vastgelegd. Bekend is dat het blok, met
2dikte 23 mm en oppervlak 4128 mm , een "rated-voltage" heeft van 2,4 kV.

X~P-R T: N. ~. - """,oo\el ( Ve-(Tllil .. 10V)

"ZtlD -Qfleicler S?~\'\oi\'\g (V) ~t,.oom (ft\A)

YlC. V(V) I (Wl~l) v.. .. %\.ii'.\"I~ *Ii' if- ,"ooItl Wftk'l. .,.,odeJ
T_R "To

\ :rtEh )'~'IO
,

l:l,~ 2., .;- 2. 1,0,

2- 3& 13'2. 1·2.&'10' lit, J S'; 2 J 2:,1,

3~8b
'I

1,8&3 1/3'2·10 1'1, t 9, or$'
'l

I, ~b . 10
I

4 41$"1 2.12.' 10 IS'; J 1,tJ'1

5' 411e l06. 10" Ib,o
)

2., ob- 10
,

~O~'IO

(, 44~'
':J

Ib, , 8,'3":\' \0' 16'2 . \ 0'',24'\0
"J

1,8s-·IO
t I

t 41 22 Z,~llo r~,4 1'e,~· \0

8 'dS"2
.,

18. Z ),OGf' \0" "l,,'Zg"" I,2{'"'IO

~ ~228 c,98.10' \ ',"J
\. tS-;o1 . 10 2,0'3 ·10

\0 5'1g~
c, 1<3,8 "t. "l,oJ-IO y' c,z· 10 '1,00' 10

\ \ )('18 "bO'IO~ 1,Ib . 10
"'J ~,6~. 10

\.

2~1

1'2 bOIf ,<!-(v·/o
C,

1,~"1'IO
7 •

H,I 1,4 1'\0

IJ 6364 '3,46·/tJ"
") .,

2'3,4 1!,'1~- 10 1,01 . 11)

Tabel 2.1.

Gebaseerd op de door ASEA gehanteerde definitie van een rated-voltage be

draagt de topwaarde van de continue toegestane spanning voor het blok

10 V. Voor de spanning van het model geldt dan een schaalfactor

0,8 * 12 * 2,4 kV ~ 2,72 kV. Op de T.N.A. is een mogelijke keuze-
V

cont
V

cont
Lo.v. het blok van

Voor wat de stroom betreft voigt de schaalfactor uit de verhouding tussen de
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continue spanning van het net en die op de T.N.A. Met de continue spanningen

worden bedoeld de fasespanningen waarop het systeem continu moet kunnen

werken. Voor de 150 kV en 380 kV-spanningsniveaus gelden bij de hoogst toe

laatbare systeemspanningen topwaarden van:

150 kV: eff. geaard V tcon
170 * /2 = 138,8 kV

13
schaalfactor 13880

blusspoel geaard: fase

V
cont

= 170 ~': /2 = 240,42 kV

sterpunt

V
cont

= 138,8 kV

schaalfactor 24042

schaalfactor 13880

380 kV: Vcont = 420 * /2 = 342,93 kV
13

schaalfactor 34293

De waarde van de V
cont

kan echter ook op de amplitude van de nominale fase

spanning worden gekozen. Ten gevolge van de niet-lineariteit van de VI

karakteristiek betekent dit echter dat de overspanningen uitgedrukt in p.u.

waarden niet dezelfde stroomveranderingen, in p.u., veroorzaken (figuur 2.2).

Er is dus geen direkt vergelijk mogelijk tussen de p.u.-waarden bij een

andere keuze van V t''Con

" I\(,.,i.* 1,1 +--------------.,.~

1\,

V(.Ont.
A

V~t~ \1 +------..,.r,.
Veo...t.

:r

~~ ~J~\<~ t«n,,_~... Vo..n d.~

C;__Q.Y"n\..,~ Veil'" \ rIA. ~O>A" \.\ PO""

t i1\"'> eM -l0 t "'0."""" ""' it.n T en

r' r~\p. )( e.., '1 'I"'litt ~el~k

. Figuur 2.2. Verschil in toename van I voor een andere definitie van

1 p.u. bij een niet-lineaire VI-karakteristiek.

In de Nederlandse transmissienetwerken zijn spanningsfluctuaties van + 10%
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- -rond de nominaIe waarde toegestaan; vandaar de keuze voor U = U * 1.1.cont nom
Daardoor is het volledig arbitrair op welk spanningsniveau binnen dit inter-

val de afleider wordt ingesteld. Maar dit geeft ook aan dat als voor het

model een VI-karakteristiek kan worden gerealiseerd met een onnauwkeurigheid

van 10% in de spanning, dit model toch voldoende nauwkeurig is. Het model

zal echter nooit gebruikt worden in het gebied waarbinnen discussie kan be

staan over het begrip overspanning omdat de stroommeting in de T.N.A. een

beperkt bereik heeft (plusminus 3 decadesl.

2.3. Het model, metingen

Voor het model komen elementen in aanmerking die een overwegend ohms karakter

vertonen, immers het deel van de VI-karakteristiek dat gesimuleerd moet

worden ligt in het ohmse gebied. Tevens moeten deze elementen zeer vlakke

VI-karakteristieken vertonen en is een bipolaire werking noodzakelijk omdat

het wisselstroom karakter van het tansiente netwerk zowel ~ositieve als

negatieve overspanningen mogelijk maakt. De in aanmerking komende elektro

nische componenten zijn dan

- Varistoren, veelal metaaloxyden,

- Transorbs, halfgeleider,

- Zenerdiodes, halfgeleider.

Met behulp van diodes kan zonodig de VI-karakteristiek van zoln component op

de gewenste spanning gebracht worden. Hierbij moet wei de wisselstroomweer

stand van de diode in acht genomen worden omdat hierdoor tevens een kante

ling van de karakteris~iek optreedt.

De metaal-oxyde-varistoren bevatten zinkoxyde en zijn op analoge wijze ge

fabriceerd als de ZnO-afleiders uit de elektriciteitsvoorziening. De fysische

kenmerken van deze elementen vertonen zoveel analogien dat zij het meest in

aanmerking komen om als model te fungeren. De meetmethode waarmee de VI

karakteristiek van deze elementen is bepaald, is identiek aan die welke is

beschreven in hoofdstuk 1. Dit is gedaan om een volledige analogie te rea

liseren tussen de VI-karakteristieken van het model en die van de elektro

nische componenten die het model gaan simuleren. Omdat de spanningen en

stromen die bij het model optreden van een bescheiden niveau zijn is het

mogelijk om een meetschakeling te realiseren waarbij een operationele ver

sterker optreedt als spanningsgestuurde stroombron. Hierdoor kan de hoeveel

heid werk welke een meting vereist aanzienlijk worden beperkt. De begrenzingen
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van deze automatisering zijn bepaald door de maximale capacitieve stroom die

door de op-amp geleverd kan worden en de slew-rate van de op-amp.

De gerealiseerde meetschakeling staat schematisch weergegeven in figuur 2.3.

VI~ .
J "'- Vi"

r ...,\e1~rc %0 'fAS ~pa~,,~s- •
,o\fV'o\~r

Figuur 2.3. Meetschakeling statische VI-karakteristiek, met behulp

van impulsmethode, voor het schaalmodel.

De ingangsspanning V. kan varieren tussen 0,8 V en 2,8 V. Daarmee worden de
~n

stroomshunts en hun bijbehorende stroombereiken zeals gegeven in tabel 2.2.

tt - ~s * \00°/11'Rr LA) r~ei\c t.... A) L s (r~) I 'l (I Rr

~gg,b 0,5" - '2,e \,0 C?>~8/b 0

26B, I '2,0 - \0 \,1 '2. ba, \ 0

t:;b,4 10 - t:;'"0 0, t; ,;6,4 0

1'2, '2. I.jo - '2."30 0, 21 \'2,2 0

1,'2.1- '2.'20 -\'l00 0,3b '2., '21 0

0, 't ~B \000 - 6b1O 0,11 qCd 8 I, t;

Tabel 2.2.

De stroom door het element wordt bepaald door de impedantie van de shunt.

Daarom is ook de zelfinductie van de diverse shunts bepaald. Hiervoor is
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uitgegaan van een 30 kHz sinusvormig signaal (immers 8 ~s stijgtijd komt

overeen met een kwart periode van deze sinus). De beinvloeding van de stroom

waarde blijkt verwaarloosbaar, behalve voor het hoogste meetbereik.

Voor de realisering van het model van een sterpuntsafleider uit een blusspoel

geaard 150 kV-net, waarin een V t = 138,8 kV geldt, is een varistor vancon
General Electric, type V12ZA2, gekozen.

Er is een VI-karakteristiek opgenomen aan een aantal van deze elementen. In

het gebied met stromen groter of gelijk 10 rnA bleek de spreiding minimaal.

Het gedrag van de varistor in dit gebied kan als zuiver ohms worden gekenmerk~

Voor de gemiddelde meetresultaten zij verwezen naar tabel 2.3. In gra£iek 2.1

zijn volledigheidshalve enkele kenmerkende VI-karakteristieken weergegeven

van alle voor de simulatie van het model in aanmerking komende en beproefde

V\t tilt
\f.'t1fl2 + 5'*2. IW/.fOOS-

.~ ~\]...I ... I-~I",,,le\li,,,! T RM. ...

tc'hllA\ 1: \'h-l V is (A) t-J~':"~)' '4'III'u.w {VI r lai(.... ~olMn( ~~ ,1!""'cAM

1,0 Vit OSVu: ~~&,b '1,7 -10' l'~
~} -\ .1

I ~- \0 4. 't • \0,'1

VH ~~e, " S,'2. II} 8,f}. \0' :J .)
'Z. S,O Vi! 0,\ 1,0 ~ . \t, \

~~a,~ 'I.,~I
¥) 9,4 . \"J""")'3 \0,0 V"'~ 0,\ Vt~ t!,2. 11,~

" vti 0,> Vt,t- 'Z8b, I '),0 8,& ~)
\ \,J- 1Ct.1 ~5,0 S'"

S- liti- <',} \At- 28b.\ ~,r
\

,~,\ 0,0 ",0 \,0' \0

b S",o IIt~ s-, ~ I \ 16, Io.,r V~~ '1,)·10 \ 2., \ '1, so· \0

\0.0 Vt-l- ~,~
I

4,13 -10' 'b, gt o,r V*, S;O.IO \'1,1
8 Vtt '3,~6-101 'I.

/7,1'),0 ~r Vtt /2,2- \'3, \ \,0' \0

S V* 2,21 '2.,J1' \O~ 'l,b- \0
t.

lB,~'2,0 ~) V~ \ tl, Z

Vtt 4.8J· lo'l.
'\.

/ ~.~\0 t;,o 0,) Vltt ~,:q. I s: I 'S',o. \0

V·if Vtl '2,21 q,&,. \O\. I~J
.,

\ I 10,0 0.S- 1,0·\0 '2/. 2.

~<,~a
.,

'2,ob.\o"3\'2.. ~,o V* 0,> I/t'c l,be,.lo ",,0 '22·1

"t~ ~~j8 'l,ft£· \0
.,

rH '2.~O_\o"J '21, )\'3 f,o q)" Vtt

Tabel 2.3.
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elektronische componenten. Deze zullen verder niet worden besproken.

De metingen gekenmerkt met een *) zijn onbetrouwbaar, omdat het element zich

er capacitief gedraagt en er tegelijkertijd een temperatuureffect optreedt.

Door dit temperatuureffect, dat een lange hersteltijd heeft, neemt de span

ningsrespons op een stroomgolf toe afhankelijk van het aantal schoten dat er

door de elementen is gegaan (zie ook Grafiek 2.1). De meetresultaten zijn

verwerkt in Grafiek 2.2, waarin ook de gewenste karakteristiek voor een 170

kV-overspanningsafleidermodel is opgenomen. Tevens is de relatieve afwijking

van de gemeten karakteristiek t.o.v. het model bepaald, en weergegeven in

Grafiek 2.3.

Er blijkt dat de vorm van de gemeten karakteristiek van de V12ZA2 goed over

eenkomt met het gewenste model. In het deel van de kromme bij lage stromen

treedt een afwijking op afkomstig van het capacitieve gedrag van de varistor.

Met behulp van een drietal methoden is het mogelijk om de gewenste model

karakteristiek te benaderen.

1. Met een transformator kan een impedantietransformatie worden uitgevoerd,

maar dan wordt er een inductiviteit in het te simUleren net geintroduceerd

waardoor ongewenste fasedraaiingen tussen spanning en stroam optreden.

2. Door een andere U t te kiezen op de T.N.A. kan de schaalfactor worden. con
gekozen waarmee de gewenste karakteristiek wordt afgebeeld op de gemeten

kromme. Dit is gedaan in Grafiek 2.4.

7,7 V (tabel 2.4).

Hierbij is voor U t genomencon

nR. \ '2. 3 l.j 5" b "1 8> ~ /0 J I J2. 13

V(V)
11.8 1'2/~ J~,q 15",2 ,6,1 11,0 J8,o

~
10,1 II, / 11.3 1~"3 1'3,~ J4,o

3~1
I(mA) , I '1. 1- 2 t 1- '2 7

~1cV-
,

8.8"01·9 4,0 1,1 ',~·'O 'J.,~-IO 1"0 'k'O 2,'1"10 '3,9.10 5;7.1 0 " ~J.lo '-1- 10,
fj' l't\~

Tabel 2.4.

3. Door aan de varistor 5 maal 2 diodes die paarsgewijs antiparallel staan

in serie te zetten. Dan wordt gebruik gemaakt van de spanning over de

diode, in doorlaatrichting, waarmee de VI-karakteristiek in de spanning

getransleerd wordt. Door de wisselstroomweerstand van de diode wordt de

kromme enigzins gekanteld. In geval van de varistor V12ZA2 is een diode

met lage wisselstroomweerstand (analoog aan groot vermogen) gekozen van
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het type 1N4005. Het resultaat is weergegeven in Grafiek 2.2 en tabel 2.3.

Voor de alternatieven 2 en 3 zijn ook relatieve afwijkingen t.o.v. het model

berekend. Zie tabel 2.5. Hieruit blijkt dat de gevonden varistor in het

stroomgebied van 10 rnA tot 3 A een goede benadering vorrnt voor het gewenste

model van een 170 kV-overspanningsafleider. De gemiddelde afwijking van de

spanning in dit gebied is kleiner dan 4% met een spreiding van 2,5%.

Afw,k;"~ V.t- kar.Htnirlitt lfcll-idor- l.a.v. ..£ei TIJ.II. - mookl

VVl'ltAt II \!"e-ll,Jt,.k

'4"11.
Jnc!ie" Uw"t... H II 1n~cl'\ ~ ~"Ddf-

I (mA) Vnt.R. pQII.e" ~ U'lifP ..-et
.I" I/~to, 1oIe'l.J4..

r: ",q~ , v: zX
~e", "'"" e...

r e ',1:14 'Y•• Ire 'l.e, 7.

\. \0
,

0, ~b I,O~

I

~.\·IO 1,00 ',04
I

/,065".10 1,02.

'l
1,0&1'10 /.00

'1.

I,Ob2,5',10 I. 0 I

'l
S" /0 /,00 "OS-.,

~~8/. /0 I.OJ

2·/0) q~b 1,00

Tabel 2.5.

2.4. Conclusie

Het gewenste model van een ZnO-overspanningsafleider voor toepassing op de

T.N.A. laat zich goed simuleren door een metaal-varistor. Door capacitieve

effecten is aileen een stroomgebied ~ 10 rnA realiseerbaar. Dit komt overeen

met stromen van 135 A en hoger voor een~~kv-afleiderof 350 A en hoger

voor een~V:tkv-afleider. Dit is het gebied waar de overspanningen groter

dan 1,4 p.u. zijn. De VI-karakteristiek van de simulatie-elektronica ver

toont een spreiding van 4,5% incl. meetfout. Daarnaast bestaat er een fout

ten opzichte van het model varierend van 1% tot 4% met een spreiding van 2

a 2,4% afhankelijk van de realisering van de simulatie. Hiermee valt de fout

binnen de 10% spanningsvariatie die is toegestaan in de elektriciteitsvoor

ziening.
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3. BESCHRIJVING VAN EEN 150kV BLUSSPOEL GEAARD MODELNET

( 11) , (12) , (13) , (14) , ( 15) , (20) .

3.1 Inleiding

De T.N.A. is een analoog netmodel waarmee een willekeurig circuit van

generatoren, lijnstukken, schakelaars, impedanties e.d. opgebouwd kan

worden. De T.N.A. is uitgerust met gevoelige stroom- en spanningsmeet

systemen, een piekspanningsmeetsysteem en snelle registratieapparatuur

(T.R.M.). Het model wordt bestuurd door een PDP-11-03 microcomputersysteem.

Hiermee kunnen de transienten van toestandsveranderingen in hoogspannings

netten worden bestudeerd.

Om de verschijnselen in het samenloopgedeelte van een 380kV-net met een

150kV-blusspoelgeaard-net te bestuderen, in het geval er een direct

contact tussen beide netten optreed, is er op de T.N.A. zo'n situatie

gerealiseerd. De reden dat hierbij voor een uitgebreid 150kV-net is

gekozen komt voort uit het feit dat de aanwezigheid van belastingen,

transformatoren, lijnstukken en blusspoelen hun effect hebben op de

reflecties aan de overgangen in de golfimpedantie en op de demping van

de lopende golven (12) ,(15). Tevens is het mogelijk om de foutplaats in

het samenloopgedeelte te varieren en als parameter voor de overspanning

en mee te nemen.

3.2 De keuze van het 150kV-blusspoelgeaard-net

Er is gekozen voor een netwerk dat een realistischerepresentatie is van

een 150kV-net van een verzorgingsgebied. De aanwezigheid van de blusspoel

aarding is essentieel voor het optreden van hoge overspanningen in de

fasen. Het sterpunt is immers zwevend. De overspanningen kunnen daardoor

boven de O%-aanspreekwaarde van de faseafleiders komen (370kV voor vonk

brugafleiders, (20», waardoor een dusdanige stroom gaat lopen dat deze

afleiders niet meer blussen en dus thermisch overbelast raken.

Er is gekozen voor een ringnet met 4 stations (figuur 3.1).
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STATION

STATION 4

STATION 3

STATION 2

figuur 3.1. Blusspoelgeaard 150kV-net.

Het net bevat de volgende componenten:

- 4 dubbelcircuit verbindingen

- 1 invoeding, middels een generator met machine transformator

- 3 belastingen

2 belastingen via blusspoelgeaarde transformatoren.

Mogelijke uitbereidingen zijn:

extra koppeling naar het 380kV-net. . '.'

Dat is echter aileen zinvol als deze koppeltransformator ook werkelijk

vermogen overdraagt, omdat hij anders in nullast wordt bedreven en dan

een hoge impedantie vormt voor het 150kV-net. Zodoende speelt deze trans

formator geen rol bij de vorming van de transienten.
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- Condensator hatterij

Deze moet dienen om de cos¢ te verbeteren, maar er is verondersteld dat

dergelijke maatregelen reeds op het distributieniveau zijn genomen. De

belastingen zijn dus zuiver ohms verondersteld.

3.3 Dimensionering

De gekoppelde spanning is lS0kV en de netfrequentie is 50Hz. Er kunnen

twee bedrijfssituaties worden onderscheiden; De normale symmetrische

bedrijfstoestand en de homopolaire toestand. De twee toestanden worden voor

ieder netwerkelement apart behandeld.

3.3.1 Lijnen, bedrijfstoestand (14)

Voor de bedrijfstoestand van de dubbelcircuitverbindingen zoals die in

het net zijn gebruikt geldt het vervangingsschema uit figuur 3.2 waarin:

~=36.6 ron/1.S km, circuit, fase

L
b

=1.346 mH/1.Skm, circuit, fase

C
b

=20 nF/1.S km, circuit,fase

figuur 3.2 bedrijfstoestand,vervangingsschema

van een fase.

De lijnstukken hebben lengtes van 48, 96, en 144 km. Voor de dubbelcircuit

verbindingen geldt dan tabel 3-1.

left'] te- ll.:, Cb 'R b
(krn) (""W/ta.se ) (,..1=/hu) cn. / iCiu )

48 11, 'i~ 1,1& o. s"s
96 ~3,O1 l.s-b I, /1-

I itt, b4.bo ;,,8ij ".,,,
tabel 3.1 Lb'~'Cb per fase voor de bedrijfstoestand

van de dubbelcircuitverbindingen.
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,de homopolaire toestand

De geleiders voeren nu stroom, die voor de drie fasen gelijk zijn en die

zich sluiten via de aardretour en de geaarde sterpunten. Voor een lijn,

die immers capaciteit naar aarde heeft, geldt voor deze toestand het

vervangingsschema uit figuur 3.3.

L..

figuur 3.3 homopolaire toestand, vervangingsschema

van een fase.

km, fase, circuit

km, fase, circuit.

275.5 mn/1. 5

5.29 mH/1.5

9.27 nF/1.5

Hierin zijn: R =
o

L =
o

e =o
Voor de verschillende

km, fase, circuit

lijnstukken dubbelcircuitverbinding in het netwerk

geldt dan tabel 3.2 .

Ie"qle l .. Co 'Ro
(kl"t'\) (",H/(art) ("F/ t~'t) ('S\If.,,)

LtR 8lt,b S"g3 4;CtI

9' ,bg, J /I qo 8,81.
IH H'y ,.,80 13,2 t

tabel 3.2 L ,e ,R per fase voor de homopolaire
000

toestand van de dubbelcircuitverbindingen



- 34 -

3.3.2 Generatoren en Machine transformatoren (13).

1"5%0 k'l X·. u· %

t: 1c • 1'3,1 % 10 kV

S" • 1000 MVA 100 MVA

figuur 3.4 Vervangingsschema 150kV invoeding.

Voor de bedrijfstoestand geldt het vervangingsschema uit figuur 3.4.

Er is aangenomen dat er voor 1000 MVA aan generatoren staat opgesteld.

Daarvan is 30% reserve zodat het draaiend vermogen 700 MVA is. Deze

700 MVA wordt slechts voor 85% belast om zodoende 15% draaiende reserve

te hebben. Met ander~woorden, er wordt 600 MVA opgewekt. De generatoren

worden verondersteld te werken bij een generatorspanning van 20 kV. De

subtransiente reactantie is gekozen op 25%. Met deze gegevens kan de

subtransiente reactantie worden bepaald.

X"= 0.143 n
De machinetransformator is gedimensioneerd op S = 1000 MVA, voor het

n
geval 100% van het opgestelde vermogen gevraagd wordt. De overzetverhouding

van de transformator n=7.5. De relatieve kortsluitspanning E
k

= 13.2%,

waarmee de X" aan de 150 kV-zijde gezien wordt als X" =n2*X"= 8.04 n.
pr

De kortsluitimpedantie van de transformator:

Uk
Z = - =k I

n

E ,'<U
k n
---=
S

n
3'~U

n

2.97 n

Voor de totale irnpedantie per fase geldt dan

Zb= 11.01 n (= z + X" )
k pr

Door het verwaarlozen van de ohmse verliezen kan deze impedantie als een

zuivere reactantie in het vervangingsschema worden gerepresenteerd. Voor

deze reactantie wordt gevonden:

~= 35.0 mH
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3.3.3 Belastingen (13).

Er is 600 MVA productie, dus is er 600 MW aan belasting opgesteld, die

verdeeld zijn ever 5 blokken van 120 MW. Naar PNEM-norm is hiervoor een

transformatorbatterij opgesteld die 2 a 3 maal zo groot is. Per belast

ingsconcentratie van 120 MW zijn 3 transformatoren parallel geschakeld

met een Sn van 100 MVA elk. De relatieve kortsluitspanning €k= 20% en

het schakelschema is Yd-150/50 kV. Verder wordt de belasting zuiver ohms

verondersteld zodat cos~ verhogende maatregelen in het 150 kV-net

overbodig zijn geworden. Voor de kortsluitimpedantie van de parallele

trafo-s geldt:

z =
k

€ *U2
k n,fase

S
n

3

= 15 n (= 47.75 mH)

Hierbij worden de ohmse verliezen verwaarloosd.

Voor de belasting,gezien vauit de primaire zijde van de trafo, per fase

z =
bel,fase

co )2
n,fase

----':.:..:...::...;;:;::..e:.-_ = 187. 5 0
P

n
"3

waarmee het vervangingsschema voor de normale bedrijfstoestand er

uitziet zoals is weergegeven in figuur 3.5 •

S =30oMVA
t\

[Ie =10 %

1'950 kV .Yd.

\10 MW

figuur 3.5 Vervangingsschema transformator

met ohmse belasting.
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3.3.4 Blusspoel geaarde transfo~atorert met ohmse belasting.

Deze configuratie is aanwezig in station 1 en station 3 en is weergegeven

in figuur 3.6 .

300 MVA 1'20MV
10 oJ.

y d l"S'O/f"O "'1/,

figuur 3.6 Belaste transformator met blusspoelaarding

De belasting is 120 MW en wordt zuiver ohms gedacht. In de normale be

drijfstoestand zal de blusspoel geen rol spelen, de potentiaal van het

sterpunt is immers nul, omdat de stromen en spanningen symmetrisch ver

deeld zijn over de drie fasen.

In de homopolaire toestand zal de blusspoel actief zijn, maar zal de

belasting geen invloed hebben, omdat de homopolaire stroom zich kort-

sluit in de secundaire driehoekswikkeling. Bet vervangingsschema is

weergegeven in figuur 3.7 • Hierin hebben de aanwezige belastingsimpedanties

een driemaal zo kleine waarde als in paragraaf 3.3.3 is berekend. Dat

~omt door de aanwezigheid van de ster-driehoekstransformator.

n n

'joo\1vA
'lo '%
yJ.

figuur 3.7 Vervangingsschema van een symmetrisch

belaste transformator met blusspoelaarding.

In het gehele net zijn 2 blusspoelenaangebracht (figuur 3.1). De blus

spoel in station 1 is in parallel resonantie met de aardcapaciteiten
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uit het homopolaire netwerk van dat deel van het net dat zich uitstrekt

tot in de stations 2 en 4. Deze capaciteiten worden gevormd door de homo

polaire capaciteit van een 48 km en een 96 km lijnstuk. De bepaling van

de blusspoelreactantie gaat dan als voIgt (figuur 3.8)

I iC... _ib,

- L..,~,Ic ...
.------+

L~4"J....r---r--..., ,-----I

figuur 3.8 1-fase representatie van het homopolaire

netwerk vanuit station 1.

Als de invloed van R en L worden verwaarloosd dan geldt:
o 0

wL = !."': {---;--=-__1 _
1 3 w*co,totaal,fase

- w*L } = 590 nk,trafo
(1.87 H)

Aldus zal er in het geval van een eenfase aardfout door de blusspoel

een stroom vloeien ter grootte van 147 A (eff.).

De blusspoel in station 3 is in parallel .resonantie met de aardcapaciteiten

van de twee overige verbindingen. Deze vertegenwoordigen in totaal 240 km

dubbelcircuit. Dus geldt:

C t t 1= 2.97 ~F per fase
0, 0 aa

Daarmee wordt, analoog aan het voorgaande geval, voor de waarde van de

blusspoel L2 gevonden:

wL = 1. ;,{---:- 1 - w*L }
2 3 w,',C k, trafo

o,totaal,fase
352 n (1.12 H)

Indien er een eenfase aardfout optreedt dan zal er een stroom door deze

blusspoel vIoeien ter grootte van 246 A (eff.).

Dat het verwaarlozen van de langsimpedantie's R en L in figuur 3.8
o 0

gerechtvaardigd is voIgt uit de navolgende berekening. Hierbij wordt

uitgegaan van de situatie vanuit station 1. De grootheden in het homopolaire

circuit (figuur 3.8) hebben de volgende waarden. (tabel 3.2).
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3*L = 5.61 H C
0,48 km- 593 nF

1
Lk f = 47.75 roB R km- 8.82 n

,tra 0 0,96
R = 4.41 n L = 169.3 mH
0,48 km 0,96 km

L = 84.6 roB C0,96 km- 1190 nF
0,48 km

Het schema kan worden vereenvoudigd tot figuur 3.9.

figuur 3.9 .

1
waarbij voor Z = R + --- geldt

v v jwC
v2

(R
0,48 km+ jXo ,48 km)*(Ro ,96 km+jXo,96 kIn)

Z =
v (Ro ,48 km+ R

0,96 km)+j(Xo ,48 km+Xo,96 kIn)

waarin wL
2

X
0,48 km- 0,48 km- wC

0,48 km

2
en X

0,96 km- wL
0,96 km wC

0,96 km

zodat
1

Z=R +--
v v jwC

v2
= 4.413 + j(-3.562*103 ) dus

en

R = 4.413 n
v

C
v2

= 893.6 nF· , C
v1

= 891.6 nF

Dit kan vereenvoudigd worden tot het uiteindelijke resultaat in figuur 3.10.

figuur 3.10

,
Cv

'R: = 1,\0 J\..

C~ ; I.l~ r F
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Daaruit voigt dan ~C ~0.2% voor de afwijking t.o.v. het geval dat de
Ctot •

langsimpedantie direct werd verwaarloosd. Deze fout is dus met recht

verwaarloosd. De invloed van de kortsluitreactantie van de transformator
X

op de blusspoelreactantie vari~ert nogal. In station 3 is 3k ~ 1.4%
~lus.

en in station 1 is deze verhouding 0.8% • Deze mogelijke fout in de

berekende blusspoelwaarde is niet verwaarloosd.

3.4 Het 150kv-netwerk gesimuleerd op de T.N.A.

Figuur 3.11 bevat het volledige schema van het netwerk zoals dit op de

T.N.A .. is gerealiseerd.

3.4.1 De schaalfactor m.b.t. spanningen en stromen.

Het 150kV-net wordt bedreven op 170kV omdat dit de hoogste systeemspan

ning is waarvoar een 150kV-net is ontworpen. Bij een eenfase aardfout

treden in dat geval oak de hoogste overspanningen Ope In hoofdstuk 2 is

reeds beschreven dat de VI-karakteristiek van een v12ZA2-varistor overeen

komt met dezelfde karakteristiek van een ASEA-XAP-A afleider in het model

netwerk op de T.N.A. , dat met een hoogste fasesp~nning van.7.7 Vwerkt.

De schaalfactor is dan 18026.

3.4.2 De frequentiefactor.

om in het T.N.A. model dezelfde impedanties te verwezelijken als die in

het werkelijke net voorkomen moet de T.N.A. op 400 Hz worden bedreven.

Er zijn nl. maar 32 dUbbelcircuit-lijnmodellen, die bij 50 Hz slechts

48 km lijn vertegenwoordigen. Door de frequentie te verhogen tot 400 Hz

veranderen de impedanties (WL,l-l met een factor 8. dit kan worden
wC

geinterpreteerd als een lengtetoenamemet dezelfde factor, tot 384 km.

Dit betekent wei dat de waarden van zelfinducties en capaciteiten,

gedimensioneerd in het 50 Hz netwerk, met een factor 8 verlaagd respec

tievelijk verhoogd moeten worden om dezelfde impedanties te krijgen in

het netmodel.
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3.4.3 De blusspoelen.

Op grond van het voorgaande krijgen L
1

en L
2

de waarden

L
1
= 233.7 mH

L
2
= 140 rnH

In het T.N.A. model zullen de aardcapaciteiten t.g.v. parasitaire effecten

en capacitieve koppelingen in verbindingskabels een wat andere waarde

hebben dan waarmee bij de dimensionering is gerekend. De afregeling van de

juiste blusspoelinstelling gebeurt op basis van het gegeven dat bij

normaal bedrijf de hoogste sterpuntsspanning optreedt indien juist aan de

resonantievoorwaarde is voldaan. voor de beide blusspoelen worden dan de

volgende waarden gevonden.

L
1
= 233.7 mH

L
2
= 142.5 mH

3.5 De eenfase aardfout.

Ter controle van de blusspoelwerking is een eenfase aardfout gemaakt

tussen de S-fase en aarde in een circuit van de verbinding tussen station 1

en station 2. De foutplaats ligt op het midden van dit traject. Om de

hoogste transienten te krijgen is de sluiting getimed op een spannings

maximum. De timing in de T.N.A. is gerefereerd aan de R-fase van een van

de generatoren. Om dus op het juiste moment te schakelen moet rekening

worden gehouden met de fasedraaiing over de reactantie tussen bron en

foutplaats; in dit geval 17
0

•

De plots 3.1 tot en met 3.3 beschrijven de v:rschijnselen als functie van

de tijd. De spanningen zijn weergegeven in per unit (p.u.) waarden.

1 pu. is de topwaarde van de fasespanning in het 150kV-net indien deze op

170kV wordt bedreven. 1 p~ = 138.8 kV. Met name in de R-fase treden hoge

overspanningen op, echter zonder dat de O%-aanspreekwaarde v.d. fase

afleiders (2.67 pu.) wordt overschreden.

Na het intreden van de stationaire toestand vloeien door de blusspoelen

stromen als weergegeven in tabel 3.3. De afwijkingen t.o.v. de theoretische

waarden komen voort uit het niet-symmetrisch zijn van de generatoren, de

vormafwijking van de generatorspanning en de asymmetrien in het netwerk.
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alsmede het gegeven dat de aardcapaciteiten niet precies bij de blusspoel

en geconcentreerd zijn.

u=110 kV, <;tatioI"lOlit"t QO.....d.~O\At "-\:"'00"" '"" R (ef./. )

berekenci qem~tl!n..
"Blu...'"l'OeI I Ib1 lbl

1>1"'''1; poel '2. '2.7" '2.(,2.

tabel 3.3 De stationaire foutstroom door de blusspoelen.
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4. CONTACT TUSSEN HET 380kV-NET EN BET 150kV-NET.

(11), (12), (17), (18), (19), (20).

4.1 Irtleiding.

Bet contact wordt gesimuleerd door het sluiten van een schakelaar. Als

parameters bij een dergelijk contact zijn aangenomen:

- De plaats, op het traject van de samenloop, waar de fout optreedt.

- Het kortsluitvermogen van het 380kV-net.

- De fasehoek waarbij de schakelaar sluit.

Er is steeds aangenomen dat er een gelijkfasig contact zal optreden, waarbij

de betrokken netten klokgetal 0 hebben. Ongelijkfasig contact zal namelijk

leiden tot een situatie waarbij de faseafleiders in het 150kV-net zeker

zullen aanspreken (11). Tevens wordt aangenomen dat beide netten op de

hoogste systeemspanning (170kV resp. 420kV) worden bedreven. De plots

4.1 tim 4.3 aan het eind van het hoofdstuk zijn gegeven als voorbeeld van

de overgangstoestand van een contact tussen de S-fasen van beide netten,

indien het contact ontstaat op een spanningsmaximum in het midden van het

samenloop gedeelte. Dit samenlooptraject ligt tussen de stations 1 en 2 van

het in hoofdstuk 3 besproken netwerk.

4.2 Dimensionering van het 380kV-net.

Bet 380kV-net is een star-geaard-net zodat voor die fase waarin de fout ont

staat volstaan kan worden met een eenfasevervangingsschema. Voor dit schema

kan een eenvoudig Thevenin vervangingsschema dienen (figuur 4.1), omdat voor

het optreden van de overspanningen in het 150kV-net, als gevolg van het

contact met het 380kV-net, de capacitieve en inductieve beinvloeding

buiten beschouwing blijft.

"2okV· r'l!l TAlII· rnod.ell'ltf

II( ell. 13.Z irA o.p ~

U/ ell '2..~2 kV 1'3. H V

t/cSXk /8, 'J .n. ,8.3 Jt

figuur 4.1 Thevenin vervangingsschema 380kV-net.
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De hoogste systeemspanning waarvoor het net is ontworpen en waarbij de

hoogste transienten zullen kunnen ontstaan is 420kV. Bij de dimensionering

van het vervangingsschema is er verder van uitgegaan dat het net een kort

sluitverrnogen heeft van 9.6 GVA. De modelgrootheden voor toepassing op de

T.N.A. zijn ook weergegeven in figuur 4.1.

4.3 De invloed van de plaats van het contact op de overspanningen.

De metingen zijn uitgevoerd met een contactsituatie op 5 verschillende

plaatsen in het samenlooptraject. De beide netten worden, op de foutplaats,

in fase verondersteld. Dit omdat mag worden aangenomen dat dichtbij het

samenloopdeel een koppeltransformator de beide netten koppelt. Er is daarom

rekening gehouden met de verandering van de fasehoek van de S-fase in het

150kV-net, indien het contact op een andere plaats wordt aangebracht. Dit

gebeurt door een juiste synchronisatie van de bron die het 380kV-net

simuleert. Deze synchronisatie wordt namelijk verzorgd door een van de

generatoren van de T.N.A., waarvan de fasehoek instelbaar is. Door de spanning

aan beide zijden van de schakelaar in fase te brengen worden beide netten

gesynchroniseerd.

Het kortsluitvermogen is 9.6 GVA. Voor het schakelmoment is het moment van

spanningsmaximum op de foutplaats genomen. Zoals voor dit geval te verxacht

en viel treden de hoogste overspanningen op in de S-fase. Deze zijn weerge

geven in tabel 4.1 A De pu-waarden zijn gerefereerd aan de hoogst optredende

fasespanning in het 150kV-net (l~<YZ kV).

HOOlt r ~e! o"er!'po....,'n~ ...... f'. \.0\ •

Meetto",ni ..... JI. ~O\At p\GQL-l t
'''"'

~OIAt p\QQ.~ s ~ fo",~p\ac..h op ,eo"'~f'laah op fc)v.tp \~o.t -:l

~- fa.re V_",
2/ik.... VA... ,,8 k,.". 1/41'\ 12 kl"». VA ... '"S6-lio--. I \-l:aho"" I Siat(o"" , reo.bo,,", I st~f,·o ... 2.

S/uAfpl(Jl.(Jlts 2· .,r- . '.' '2.S-y 2.. !:"!J tz..S-b '2..';J

rt0.+ ,'011 I '2.. If J 2.6'1. 2·7 J 2.6g '2·~1

SffA .f I ~)Io, .2 2.. b7 2.1,0 2.b, '2..~f 2. fdl

r-tat,'o"" 3 %.68 'Z.'q 2..b~ 2. b? 'L·ft'

'ito.i,o" " VS"I '1.{,2. 2·1' 2.1,8 2.~2

tabel 4.1 Overspanningen als functie van de foutplaats.
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Ten gevolge van capacitieve koppeling in het Patch-Panel kunnen verschillen

in de meetresultaten optreden van zo-n 3%. De verschillen in de overspanningen

voor een bepaalde foutplaats komen voort uit het feit dat de fasehoek van

de spanningen in de diverse stations op het moment van de fout rondom het

spanningsmaximum liggen en daardoor zal ·je eerste transiente i.n het qeval

dat de fase voorligt op het spanningsmaximum hoger liggen dan indien de

fase erna ligt. Het is duidelijk dat de overspanningen zeer dicht in de

buurt van de O%-aanspreekwaarde (2.67p.u.l van de faseafleiders liggen.

De hoogste overspanningen komen voor als de foutplaats juist in het midden

van het samenlooptraject ligt. Bovenstaande overspanningen zijn vooral

het gevolg van het feit dat de S-fase stationair op 420/~ kV komt (2.47 pul.

De transienten geven een extra verhoging van maximaal 10%.

4.4 De overspanningen als functie van het kortsluitvermogen van het

380kV-net.

Het kortsluitvermogen P
k

wordt bepaald door de bronimpedantie Zk=~=WLk

uit het vervangingsschema van figuur 4.1. Er geldt immers per fase:

P =
k

Aangenomen is dat het 380kV-net een kortsluitvermogen van 9.6 GVA heeft.

Per fase dus P
ko

= 3.2 GVA en daaruit voigt dan voor ~= 18.37 Q. Metingen

zijn verricht voor drie waarden van het kortsluitvermogen nl. ~PkO' P
ko

'

en 2P
ko

. De foutplaats is gekozen op het midden van'het samenloopgedeelte

en de fout is veroorzaakt op het spanningsmaximum van de S-fase. In deze

fase worden in het 150kV-net ook de hoogste overspanningen gemeten. Op

een 5-tal plaatsen in het 150kV-net zijn deze spanningen gemeten, alsrnede

de piekstrornen door de sluitplaats en de beide blusspoelen. De rneetresultaten

zijn weergegeven in tabel 4.2 en grafiek 4.1. Uit deze meetresultaten komt

naar voren dat de faseafleiders niet aanspreken als het kortsluitverrnogen

groter is dan 11 GVA. Dit als gevolg van het feit dat de overspanningen

kleiner worden naarrnate het kortsluitverrnogen toeneemt. dit kan aannernelijk

worden gernaakt door het contact tussen het 380kV-net en het 150kV-net te

zien als het inschakelen van een serie LC-kring, waarin de L is samengesteld

uit de kortsluitreactantie van het 380kV-net en de bedrijfsreactantie van
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mtt~ ~\Ant Yon de H~de o\R.r S'F"n",i",~ (in p.u.), 1>\(0. '3,2 ~VA ptI\ .:fo.rt

s-fG\rt' \llln:

t "?\(o "Plco 'L~\to

~klltf\oois 3·00 Z.~ 'l·iN

stQ:l:io\"\ 1 3.2. J '2.·1' '2.46

ste>.tion 2. 3.lb 2.bb 2.S'~

~la.tion 3 '3.21 2..bb 2..b~

stt\~ion 4 3.2S" '2.·r' 'l.~g
,.

'Piek st 1o~en ( ,'r, kt1)

sh,Ut ...~h \. ~1 d?2. 2. JI

blu'~roel I 0.'38 o. '39 0. itO

k\u~pcel '2. o.bg o.bS O'1~

tabel 4.2 Overspanningen en stromen als functie van het

kortsluitvermogen.

het 150kV-net. De capaciteit wordt gevormd door het capacitieve deel van

de homopolaire impedantie van het 150kV-net. Het gedrag van de spanning

over de capaciteit komt dan overeen met het gedrag van het sterpunt in het

150kV-net. De eigenfrequentie van de LC-kring f
e
= 2~VLC' is dus groter dan

50 Hz. Daarom heeft de blusspoel nog geen invloed op dit verschijnsel

omdat de parallel LC-kring van de homopolaire impedantie afgestemd is op

50 Hz en dus een grotere tijdconstante heeft.

De bron voor de serie LC-kring is een 50 Hz bron met als amplitude de
- 420 - 170 ,,-;:;02 kV.verschilspanning van de betrokken fasen uit beide netten, U= JT y,

Beschouwen we nu de spanning U over de capaciteit juist na het moment
c

waarop de kring wordt ingeschakeld, spanningsmaximum, dan geldt daarvoor
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de volgende formule (12, p. 109 e.v.).

u
{cos (2IIft) cos(2IIf t)} R 0, f 50 RzU = 2 -

c (!....)
e- 1

f
e

U ~
2U

c (!...-)
2- 1

f
e

-tot gevolg dat U
c

de fasespanningen in mindere mate, dat van het sterpunt en dus U ,
c

waarmee duidelijk is gemaakt dat de overspanningen, in de stations, afnemen

De topwaarde van de sterpuntsspanning, U , is dus afhankelijk van f . De
c e

relatie tussen \0 / ul en f is weergegeven in figuur 4.2. Ret kortsluit-
c e

vermogen P
k

wordt vergroot door de zelfinductie L in de beschreven LC-kring

te verkleinen. daardoor zal f toenemen en dat heeft conform figuur 4.2
e

afneemt, f is immers groter dan 50 Hz. Het gedrag van
e

voigt, doch

als het kortsluitvermogen toeneemt.

I
I
I

I

-----~------- -----_:-:'-:-=--...._--

figuur 4.2 Verband tussen U en f .
c e

4.5 Ret gevolg van een verandering van de fasehoek op de overspanningen.

De hoogste transienten zullen optreden in de fase waarin de sluiting zicn,

voordoet. In dit geval dus de S-fase. De sluiting wordt weer aangelegd in

het midden van het samenlooptrajecto. Ret 380kV-net heeft een kortsluit

vermogen van 3.2 GVA per fase. De fasehoek wordt gevarieerd over een gebied

van 90 0 voor het spanningsmaximum. Op de opgaande flank van de spannings

golf zal nl. een hogere transiente kunnen ontstaan. Het eerste spannings

maximum in het transient verschijnsel zal pas iets na het tijdstip waarop
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o
de sluiting ontstaat optreden. We veronderstellen ~=O voor de spannings-

nuldoorgang en ¢=90
0

voor het spanningsmaximum in de S-fase. Ret gebied

tussen deze twee waarden is met stapjes van 10
0

doorlopen. De meetresultaten

staan in tabel 4.3. Zij geven de overspanningen in de S-fase van station 1

en station 2 en op de foutplaats als functie van de fasehoek ~.

slwtFIQOtfs S-to.i ;0,., I rtOi.i ;0.., '2.

If
Un· ) " " "I.Is (p..... ) \It (r· \A.) Vs (p.....)

0 ~.b4 .,.- -
\0 '2.66 " "
20 1..1 ct ." --
30 '2.'1 '8 " ..-

ltO 'J.·1~ - ..-

~o 2.1 6 2.g'2 2r;j1

60 2·7'1. 2.82 'l.St,

10 2.'5"8 2.70 ?.,J

80 '2.5"2 2.66 1..60

~o 2·~1 1..13 '2,.69

tabel 4.3 Overspanningen als functie van de fasehoek van de

sluiting.

Op de sluitplaats zijn de overspanningen inderdaad het hoogst in de S-fase

en vertonen een maximum als ~=400. Tevens kan worden geconcludeerd dat de

hoogste overspanningen in station 1 en 2'niet optreden als de fout op een

spanningsmaximum ontstaat. Ook deze overspanningen zullen hun maximum

hebben voor een waarde van ¢ tussen 0
0

en 90
0

, waarbij de O%-aanspreek-

waarde wordt overschreden.

Vaor fasehoeken kleiner dan 90
0

is het momentane spanningsverschil tussen

beide netten nog niet maximaal. Een sluiting bij deze fasehoeken kan zich



- 52 -

aileen voordoen in geval van lijndansen of geleiderbreuk, waarbij deze

laatste mogelijkheid wordt uitgesloten. Ook isolatorbreuk doet zich niet

voor als oorzaak van een sluiting tussen beide netten, omdat de geleiders

dan op de eronderliggende traverse zullen vallen en daardoor gewoon een een

fase aardfout zullen veroorzaken.

Om te bepalen welke fasehoeken er bij een sluiting kunnen voorkomen wordt

het fenomeen lijndansen nader toegelicht. We gaan uit van de situatie dat

geleiders van beide netten t.o.v. elkaar in beweging zijn. Het moment van

de doorslag wordt dan bepaald door de momentane positie van de beide geleiders

t.o.v. elkaar. Het gegeven dat de geleiders elkaar naderen impliceert dat

de doorslagspanning Vd(t) afneemt. De verschilspanning Vv(t) tussen de

betrokken geleiders varieert sinusvormig. Er zal dus doorslag optreden zodra

Vd(t)=IVv(t) I·
Vd(t) kan worden bepaald m.b.v. de mechanische trilling van de 150kV-geleider,

samen met de doorslagveldsterkte van lucht. Het lijndansen van het 380kV

cicuit is niet interessant, aangezien deze boven het 150-kV circuit opgehangen

is. om de mechanische trilling te kunnen beschrijven gaan we uit van de

configuratie geschetst in figuur 4.3. (11), (17), (18).

l~oH/I

s··- --------
I--,--r-"""'T- I~b... 13 ~

~/1,rn - . - -

figuur 4.3 Mastbeeld samenloop 380kV-150kV.

Er is aangenomen dat de 380kV-lijn stilhangt en de 150kV-lijn danst.

Uit de literatuur (17), (18) wordt gevonden:

- 1 golflengte per veld.

- De frequentie is 0.2 a 0.25 Hz (18) of 0.615 Hz (19).
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- De zeeg (doorhang) kan met 25% toenemen door het naar elkaar toebewegen

van de isolatoren in de masten.

- Amerika en Canada rekenen met een toename van de zeeg met 40%.

- De beweging van de lijn wordt beschreven door de den Hartog theorie,

figuur 4.4.

xli)

....*-+---I-..L 0

x(t)= Xsin(2ilf h t)
mec .

X= 7.0 m

figuur 4.4 Geleiderbeweging.

In het verticale vlak kan de beweging worden beschreven door

x(t)= Xsin(2ilf h t), waarin 2X= 1.4*zeeg= 14.0 m. Voor bundelgeleiders
mec •

is X meestal kleiner. De geleiders hangen 7.59 m uit elkaar op de plaats

waar de hoogste amplitude zal optreden. De 150kV-lijn slingert in het

verticale vlak om een punt op 3.5 m boven de rustpositie van de draad.

De afstand a(t) tussen beide geleiders kan worden geschreven als

a(t)= (7.59-3.5)-7sin(2ilf h t). a= 0 komt overeen met fysisch contact
mee .

tussen de beide geleiders.

Bij de hoogste systeemspanning heerst er een spanningsverschil

'V-- 420-170 - 144 ' V ~f t d 204 kV I d d 11.1 If3" - .K er: ., me een topwaar evan . s e oors ag-

spanning van lucht 500 kV/m dan zal in dat geval een doors lag plaatsvinden

als de geleiders elkaar op 0.41 m zijn genaderd. De 2ilf h t waarbij dit
mec .

gebeurt voigt uit de formule voor a(t).

2ilf h t= 31.7
0

mee .
o

(en 2ilf h t=148.2 )
mec .
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De snelheid waarmee de geleiders elkaar dan naderen v(t) is te schrijven als

v(t)= oa(t)= -7*2ITf h eos(2ITf h t)
o·t mee . mee .

In tabel 4.4 is deze snelheid gegeven, voor de versehillende trillings-

frequenties, f zoals deze in de literatuur zijn gevonden, op het moment
meeh. '

dat de geleiders nog 0.41 m uit elkaar zijn.

Deze snelheid is een maat voor de verandering van de afstand tussen de ge

leiders op het moment dat doors lag kan optreden en daarmee dus een maat voor

de verandering van de houdspanning van de resterende luchtlaag tussen de

geleiders. Voor een

doorslagspanning in

snelheid v naderen,

doorslagspanning van 500 kV/m is de verandering van deze

de tijd, 6Vd(t) , als de geleiders elkaar met eonstante
At

voor drie gevallen gegeven in tabel 4.4.

Ltch. (Hi) V (Yf\/s) 6"m(\c~)
. 0 ~ S

0.2 l'S" oJ-7 0s

0.25" ~."l Y.' ~
0.6/S" 2'3·0 II.~

tabel 4.4 De afname van de houdspanning.

In het gebied waar mogelijk doorslag optreed worden deze waarden constant

verondersteld, omdat de netfrequentie (50 Hz) veel groter is dan de

frequentie van de meehanische trilling.

V(t)

i

--;"

v (t)= 204*10 3*sin(2TIft), f= 50 Hzv
Vd(t)= (204*10 3- 500*5*v)-500*10 3*v*t,r O~t~5'~103s

l 2ITft
d

$ cjl ~ 90
0

, f= 50 Hz

---I." t t".,r)

figuur 4.5 fasehoeken waarbij doorslag kan optreden.
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In figuur 4.5 is de lijn weergegeven waarbij de doorslagspanning Vd(t) op

het moment dat er een maximum optreedt in V (t) nog juist hoog genoeg is
v

om een doorslag te voorkomen. De doorslagspanning daalt nu nog verder en

er zal op een tijdstip t
d

een doors lag plaatsvinden. Dit is dan tevens een

maat voor de kleinste fasehoek ¢ . = 2rrft
d

waarop een doorslag kan plaats-
m~n

vinden. Voor het tijdstip t
d

geldt dan IVv(t) 1= Vd(t):

204*10 3*sin(2rrft )= (204*10 3-500*10 3*5*10- 3*v)-500*10 3*v*t
d d

t
d

wordt bepaald als de oplossing van de volgende recurrente betrekking en

is met de bijbehorende fasehoek ¢. weergegeven in tabel 4.5.
m~n

t = 1 . {204-2.5*v-500*v*tn_l} , f=50 Hz.
n 2rrf arcs~n 204

v (""'It) t.,l (... t) 'fYftI:""
( 0)

1-S" '3.2 ~8

g.. 3 3. o 'f ~'S"

2.3.0 2..06 '31

tabel 4.5

De mogelijke fasehoeken waarop dus een contact tussen het 380kV- en het

150kV-net kan worden verwacht liggen in het gebied

Uit de eerder beschreven meting kan worden afgeleid dat voor ¢=¢. de
m~n

hoogste overspanningen worden gemeten, waarbij de O%-aanspreekwaarde, van

de faseafleiders in het 150kV-net, wordt overschreden. In het vervolg van
o

het onderzoek is ¢=55 gekozen als ~ vanwege de praktische herkomst van'l'min'
deze waarde.

4.6 Conclusie.

Van de aangenomen configuratie is vastgesteld dat er bij een gelijkfasig

contact tussen beide netten, op het midden van het samenloopdeel, bij een

kortsluitvermogen kleiner dan 11 GVA, of bij fasehoeken ¢ tussen 55
0

en

90
0

, er een overschrijding van de O%-aanspreekwaarde van de faseafleiders

zal plaatsvinden. Het is daarom noodzakelijk maatregelen te nemen om deze

- - - --~~
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overspanningen te beperken. De schade, bij het falen van dergelijke maat

regelen, zal kunnen worden beperkt door de aanspreekwaarde van een stel

faseafleiders in de nabijheid van het samenloopdeel lager te kiezen dan

van de anderen, of door het aanbrengen van een vonkbrug.

Indien er geen faseafleiders aanwezig zouden zijn blijven de overspanningen

beneden de 3 p.u. (=416kV). Indien het 150kV-net een isolatieniveau heeft

van 325kV (=460kV) dan is de toestand niet gevaarlijk. Als het isolatie

niveau echter 1 niveau lager is gekozen 275kV (=389kV) loopt de isolatie

onder bepaalde omstandigheden risico.
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5. HET EFFECT VAll Z O-STER?UNTSAFLEIDERS, INHET lSOkV";'NET,OP DEn . . . .
OVERSPANNINGEN, DE THERMISCHE BELASTING.

5.1 Inleiding.

Er wordt gebruik gemaakt van de modelnetten zoals deze in de voorgaande

hoofdstukken zijn beschreven. Het plaatsen van overspanningsafleiders

in de sterpunten van het 150kV-net zal tot gevolg hebben dat de ster

punts-spanning wordt begrensd en daardoor is dan de fasespanning begrensd.

De afleider moet echter zo gedimensioneerd worden dat hij niet "aanspreekt"

bij eenfase aardfouten. Hij dient derhalve geschikt te zijn voor een

t ' , 170 98 kcon 1nue spann1ng van~ = V.

Er is gebruik gemaakt van een afleidermodel dat is afgeleid van een

ASEA-XAP-A ZnO-sterpuntsafleider waarvan de "rated voltage"
Vcontinu

V t d : 122.7 kV. (V t d : 0 8 ' ASEA - definitie).ra e ,rms ra e ,rms •
Dit model is reeds besproken in hoofdstuk 2. Er zijn twee afleiders

toegepast en weI in de sterpunten van de transformatoren in station 1

en station 2. Als parameters voor het onderzoek zijn genomen de foutplaats,

en de fasehoek waarbij het contact tot stand komt. Het kortsluitvermogen

is steeds op 9.6 GVA gesteld. Er is vanuit gegaan dat er aIleen een

gelijkfasig contact voorkomt tussen de beide netten, waarbij het 380kV-

en het 150kV-net klokgetal 0 hebben, en dat de beide netten op 420kV

resp. 170kV worden bedreven.

De plot~s 5.1 tim 5.4 geven de toestand in het modelnet weer vanaf 10 ms

voor het moment dat er juist op spanningsmaximum een sluiting ontstaat in

de S-fase. De spanningen zijn gegeven in p.u.-waarden. 1 p.u. is de
170fl

topwaarde van de fasespanning in het 150kV-neti 1 p.u.:~ •

5.2 De overspanningen in het 150kV-net als functie van de foutplaats.

De fasehoek is zo gekozen dat de sluiting op een spanningsmaximum ontstaat.

De hoogste overspanningen zullen in de fase optreden waar de sluiting is,

S-fase . De hoogste transiente spanning is op 5 punten gemeten en de

sluiting is achtereenvolgens op 5 plaatsen in het samenlooptraject aangebracht.

De meetresultaten zijn weergegeven in tabel 5.1. De hoogste overspanningen

komen ook nu weer voor indien de fout op het midden van het samenloop-

traject plaatsvindt. door de werking van de afleiders is de spreiding
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in de overspanningen kleiner geworden en de hoogte afgenomen. vergelijk

daartoe met tabel 4.1.

Hoo~~te Ov€n'Pan",it1<3 en ( in p.u.)

meetpuVlt ~ov.-t l='\~t! falAi 1'"\0.0.h- !OlAtpl~Atr ~ov-ti<='bAh ~outp\oa.b:
IY'\ de. \rr'I 010 Of' Op in

~ - fAre \/tlY'\ S't~boY'\ I 2~ kl'7t l/41n rl.l Iffkrn lIa" st.1 12 b-t V""" st.1 S"to.ho~ 2.

ele S\u\tP\uh 2.41 'Z../t7 2. '11 '2.·t,1 'l..ltb

St~Lo't'l I 2.4b '2. '19 2. '5""3 2.53 2.lt~

~ ~a:l: ion 2. 1... ~l ~.41 2. "g l.J11 '2.t.,')

~t~liO\1 '3 '2. S""J 2.ftt, "J.,~ 'f z.4S- 2.ft'!

Sta.t i 0'" it '1.. £,4 1..41 2.~o 2. '1 q 2.~b

tabel 5.1 Overspanningen als functie van de foutplaats.

5.3 De fasehoek als parameter voor de overspanningen.

De fasehoek ~ is gevarieert over een gebied 50o'~~90o, conform het in

hoofdstuk 4 besprokene. Opnieuw treden de hoogste overspanningen op

in de S-fase waarin ook de sluiting plaatsvindt. De foutplaats is

midden op het traject van de samenloop gekozen. De resultaten staan

in tabel 5.2. Er kan nu geconstateerd worden dat in de stations met

een sterpuntsafleider de overspanningen gereduceert'worden, hoewel
ovoor ~ . =55 de O%-aanspreekwaarde overschreden wordt waardoor de

nun
faseafleiders een verhoogd risico lopeno Hierop wordt in hoofdstuk 6

nader ingegaan. Opmerkelijk is echter dat in de stations 3 en 4, die

niet van een afleider zijn voorzien, de hoogste spanningen niet afnemen.

Men zal daarom in ieder station een st€rpuntsafleider moeten plaatsen

en niet erikel aan de uiteinden van het samenlooptraject. Deze bewering

wordt niet met meetresultaten ondersteunt door gebrek aan voldoende

afleidermodellen.
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~luitplW1h ~t(dion I ~tQ.i,on 2 Si~tiol13 )-la~ jon "

l.f [J'YJ II) "
,..

" .. ,.
Vs Un p.!.A.) Vs (p.",.) Vs (i., p.""') Vs (I", -p."".) V, (11'1 f- 1.4.)

5"0 2. 6;] 1.13 '2-71 2':37 2.~:J

5"5" 2.1, f" 2·7' 2-1~ 2.9 6 ']. fo
bO 2.bo '2./,g '2. 7~ 2. ~o/ '2.79

bS'" 2.)8 2.63 '2.I:,~ 2.g~ 2.1'3

1° 252 2·~t 2.62 2.~3 2.b8

1'S' 'Z.ti1 '2.5'3 2.56 1·1& '2.b I

80 'Z.v~ 2S~ 2.~J 'l.u, 1.S"J

8s- '2."9 2.>~ 2. <)'2- 2.'" '2.5'1.,

go 1.5"0 '2SS' (2.~J 2./i1 '2S't

95" 2.5'0 '2.55 '2.5l 1.i"J '2.56

tabel 5.2 Overspanningen als functie van de fasehoek ~.

5.4 Thermische belasting van de Zno-sterpuntsafleider bij 380kV-150kV-contact.

5.4.1 Meetmethode.

In tegenstelling tot vonkbrugafleiders die op spanning moeten worden

gedimensioneerd, geldt voor een ZnO-afleider dat de thermische belasting

de grens aangeeft waarbij de afleider het begeeft. De energie wordt nl.

opgeslagen in het metaaloxyde dat slechts een goede warmtegeleider vormt

wanneer het in elektrische geleiding is. Een maat voor de thermische

belasting is de energie Q die door de afleider wordt opgenomen. Deze

energie Q kan worden bepaald uit

Q = !Pi:dt
t

waarin P het in de afleider gedissipeerde vermogen is. Om Q te bepalen

is de spanning over-,de stroom en het vermogen door de afleiders in
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station 1 en 2 gemeten. Hie~bij zijn spanning en stroom~ddels onafhanke

lijke meetsystemen geregistreerd, m.b.v. de T.R.M.(Transient Recorder).

Het vermogen is hiervan afgeleid door de meetsignalen van spanning en

stroom te vermenigvuldigen en het produkt te registreren met de T.R.M..

Een volledig overzicht van het meetschema is gegeven in figuur 5.1.

I V" lH.....-+------.-1

I

I
L
1- ~

VlnRI

v ==adc

I =adc

P =adc

figuur 5.1 Meten en registratie van vet), I(t), pet).

Om de energie Q te bepalen wordt het vermogen pet) geplot. Oit gebeurt

door de signalen uit de T.R.M. op te slaan op een achtergrondgeheugen van

waaruit een plotprogramma er plot·s van maakt op de XY-recorder. Vervolgens

wordt met behulp van een Planimeter (mechanische integrator) het oppervlak

onder de P-t krornme bepaald. Oit oppervlak is dan evenredig met Q. Oe

evenredigheidsfactor wordt vastgelegd door een schaalwaarde die afhankelijk

is van de schaalfactor van het stroommeetsysteem AI,MEET en de schaal-

factoren van de T.R.M.; A , A en A
V,TRM I,TRM P ,TRM
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5.4.2 Meting van vet), I(t} en P(t} van de ZnO-afleiders.

De zwaarste belasting voor de afleider is het geval waarbij de hoogste

overspanningen optreden. Dat betekent dus een sluitingssituatie in het

midden van het samenlooptraject, met een kortsluitvermogen van 9.6 GVA

en een fasehoek ~=55°. De plot~s 5.5 en 5.6 geven de V,I en Pals functie

van de tijd. Er is onderscheid gemaakt in twee gevallen waarin de afleider

wordt bedreven.

- De transiente toestand; Dit is het gedrag van de afleider gedurende

de eerste 20 ms na het moment van contact.

- De stationaire toestand; Dit is het gedrag van de afleider na de

overgangstoestand. (na 20 ms).

In het eerste geval komen stromen voor van enige honderden amperes. Voor

het afleidermodel dus stromen van enige tientallen milliamperes. Dan werkt

het afleidermodel in het ohmse gebied. Bet afleidermodel gedraagt zich

dan als weerstand. Doordat de afleider in het ohmse gebied werkt is zijn

impedantie vrij laag en zal, door het feit dat de belastingsimpedantie

in station 2 niet ontkoppelt kan worden van de homopolaire impedantie,

de stroom een niet met de werkelijkheid overeenkomend beeld geven.

In het tweede geval lopen er stromen die veel kleiner zijn waardoor de

impedantie van de afleider, een niet-lineair element, veel groter is

dan de bedrijfsimpedantie van station 2 en waardoor nu wel een correct

beeld ontstaat. De afleider werkt nu in het capacitief deel van z~n

VI-karakteristiek en voldoet daarmee aan het elektrisch analogon van

een weerstand parallel aan een condensator. Dit wil zeggen dat de stroom

door- en de spanning over de afleider niet meer in fase zijn. In het

P-t diagram uit zich dit als een negatief vermogen. Voor de bepaling van

Q mag echter alleen het werkzaam deel van P gemeten worden. Hierin wordt

voorzien door een juist gebruik van de Planimeter. Daarmee wordt het

oppervlak dat evenredig is met het blindvermogen in mindering gebracht

op het totale vermogen P(t).

Een ander probleem in de stationaire toestand is de offsetstroom. Deze

kan relatief grote waarden aannemen. Dit kan worden veroorzaakt door een

oversturing van het stroommeetsysteem (t.g.v. transiente pieken), door

een te hoge offsetspanning in de TNA-generatoren en door de grote ver

sterkingsfactoren waardoor ook de offsetstroom van de meetsystemen wordt
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versterkt. Indien deze offsetstroom storende waarden aanneemt kan men dit

zien doordat de gebieden,die het negatieve vermogen aanduiden, in het

p-t diagram, ongelijke grootte hebben voor twee opeenvolgende halve

periodes. (figuur 5.21.

figuur 5.2 P(t) diagram, als er een offsetstroom vloeit.

Deze bewering kan als volgt worden ondersteund. In de uitdrukking voor

het vermogen P(t)= V(t)*I(t) gelden voor spanning en stroom:

V(t)=

I(t)=

Voor P(t) wordt

Vsin (wt) +V ::: Vsin (wt) V<.<V
o 0

IO+IRsin (wt) +Iccos (wt)

daarmee de volgende formule gevonden

waarin A= V*IR
,

B= V*IC
en

C= V*I
0

Met de parameters A, B

P(t)= Asin2 (wt)+ Bsin(wt)cos (wt)+ Csin(wt)

en C kunnen de bijdragen van het werkzaam deel,

het capacitief deel en van de offsetstroom in het vermogen worden gevarieerd.

De parameters worden verondersteld constant te zijn waarbij dus aan het

niet-lineair gedrag van de afleider voorbijgegaan wordt. Een schets voor

het geval C= a en C# a is gemaakt in figuur 5.3 en geeft duidelijk aan

wat de invloed is van een grote offsetstroom op het p-t diagram.

Bij de metingen is gebleken dat door een juiste afstelling van de TNA

generatoren dit effect nagenoeg ongedaan gemaakt kan worden (plot 5.5 en

5.6). Omdat de offset in deze generatoren nogal verloopt is het erg

belangrijk deze regelmatig te controleren.
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P(f) I • c = 0

-,"*,- (-F O

t (nlSO)

figuur 5.3 De invloed van offsetstroom op het p-t diagram.

5.4.3 Meetfouten bij de V, I,p-meting.

Stroom en spanning kunnen direct worden gemeten en weergegeven met de

hiervoor beschikbare meetsystemen van de T.N.A. die een relatieve fout

van 1% bezitten.

Ret meetcicuit uit figuur 5.1 kan worden omgevormd tot een schema waarin

de weg is weergegeven die de meetsignalen afleggen totdat de energie Q

is bepaald. Uit dit schema (figuur 5.4) is de meetfout dan eenvoudig

af te leiden.

'PLOT

r - - - -- _.- - - --,
I T.IU1. r

1 -f>- Anc I
I I
I IL •

\y-_i~

"'.*flJsluOft
V)

~--Ishoo'"
'" lit

'+---it~s~tli

fout 1 ~out '2• .. ..._-------------------l..~ foub. ...

figuur 5.4 Flowdiagram meetgegevens V, I, P-meting.
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In de figuur zijn drie fouten aan te geven die onderling onafhankelijk

zijn en die dus voor het eindresultaat opgeteld kunnen worden.

fout 1: Stroom- en spanningsmeting, beiden 1% nauwkeurig zodat deze fout in

het vermogen P=V*I 2% is.

fout 2: Dit is de fout die gemaakt wordt door het beperkte oplossend

vermogen van de meet en registratieapparatuur van de T.N.A •. De

belangrijkste factor is het oplossend vermogen van de T.R.M ••

~VTRM=0.02 V (10 bits-ADC-convertor voor een 20V t -signaal).top- op
De fout wordt omgerekend m.b.v. de versterkingsfactoren naar

een uitdrukking voor ~Q. Deze factoren zijn:

- De versterkingsfactor van de T.R.M. Ap,TRM.

- De schaalfactor S (lB026).

- De versterking door de vermenigvuldiger AI ,MEET*20, waarin

AI,MEET de schaalfactor van het stroomcircuit is.

Er geldt nu voor de fout ~P in het vermogen:

~P=

S2*20*A. .I,MEET
---......;;..:...;...--*~P

A . ADC
-~ ,TRM

10
hierin is ~PADC=5*~VTRM=5~512= 0.1 V.

De fout komt in de energie Q dan als voIgt tot uitdrukking

~Q = ~P*t =
Q Q

(lB026)2*20*0.1*AI ,MEET*t

Ap,TRM*Q
*100%

fout 3: Oit is de fout die wordt gemaakt bij de bepaling van Q met de

Planimeter. Oit instrument heeft een absolute fout van 5 mm2 • De

relatieve fout in de warmte Q wordt als voIgt berekend.

Q
~Q = _5__ ,': ref. 1: 100%
Q Grefe Q

waarin een referentie oppervlak ° wordt opgegeven in mm2 • Q fref. re .
is de energie die overeenkomt met dit referentie oppervlak. Oeze

fout wordt dus sterk beinvloed door het formaat dat aan het P(t)-

diagram wordt gegeven door het plotprogramma.

De totale fout bij de bepaling van de warmtedissipatie in de afleider is de

som van de drie hierboven genoemde fouten.
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5.4.4 De tijd t tot de g~ens van de therroischebelastin2 isbe~eikt.
max

De grens van de thermische belasting wordt uitgedrukt in de tijd dat de

sluitingssituatie mag bestaan zonder dat de afleider in gevaar komt. Deze

tijd (t ), waarbij de afleider dus actief is, is dermate kort dat ermax
vanuit gegaan is dat de afleider in het geheel geen energie aan de

omgeving afstaat. Dat betekent dat de berekende grens voor de thermische

belasting een veilige grens is.

De grens t kan worden berekend met behulp van de specificaties die ASEAmax
opgeeft voor haar XAP-A afleiders. Deze kunnen een maximale energie

dissiperen van 7 kJ/kV t d voor een enkele golf. Daarna meet dan eenra e ,rms
lange hersteltijd volgen om de energie aan de omgeving af te staan. De

rated voltage van de sterpuntsafleider is volgens de ASEA-definitie

V t d =122.7 kV (zie 5.1).ra e ,rms
De maximaIe energie die een dergelijke ASEA-afleider dus kan dissiperen

is Q = 7*122.7~859 kJ. Voor de sluitingssituatie, die is beschreven
max

onder 5.4.2, zal de afleider in de transiente toestand de hoogste energie

dissiperen. Hierbij wordt om eerder genoemde redenen aIleen de afleider

in station 1 bekeken. Daarvoor is gevonden dat de transiente toestand

na 20 ms voorbij is. De totale energie die gedurende die tijd wordt

gedissipeerd bedraagt Qtr= 209 kJ. De meetfout is volgens de methode

uit 5.4.3,

fout 1: 2%.

fout 2: 3.1%, waarbij t = 20 ms, ~,TRM= 10, AI,MEET= 5 mA/V, Q = 209 kJ.

fout 3: 0.5%, waarbij 0 f = 9963 mm2 , Q f = 2000 kJ, Q = 209 kJ.
re • re • /:,.

De meetfout in het transiente deel van de energie QQ ~ 5.6%.

In de stationaire toestand meten we een periodiek verschijnsel. De periode

tijd bedraagt 20 ms. Nu wordt de afleider in station 2 het zwaarst

belast: Q = 18.2 kJ/20ms. De meetfout is volgens de methode uit 5.4.3 ,
st

fout 1: 2%.

fout 2: 1.8%, waarbij t = 20 ms, Q = 18.2 kJ, A E = 0.5 rnA/V, Ap TRM= 20.I,ME T ,
fout 3: 0.2%, waarbij 0 = 7270 mm2 , Q f = 60 kJ, Q = 18.2 kJ.

ref. re . /:,.Q
De meetfout in het stationaire deel van de energie Q ~ 4% .

De tijd t dat die afleider dus maximaal in bedrijf mag zijn en welke
max

is gecorrigeerd voor de meetfout voIgt uit:
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t t + t
max tr st

met ttr= 20 IDS

(Qma.x- Qtr*.t .06)
t = *20*10- 3= 674 ms
st Qst*1.04

dus t = 694 ms.max

Indien t vergroot wordt door meerdere afleiders parallel te zetten,
max

waardoor de stationaire stroom zich zal verdelen, dan meet rekening

worden gehouden met het niet-lineaire karakter van de VI-karakteristiek

van de ZnO-afleider. Hierdoor zullen stromen zich alleen gelijkmatig verde

len als de afleiders nauwkeurig overeenkomende karakteristieken hebben.

5.5 Conclusie.

Uit de metingen komt naar voren dat door het aanbrengen van een ZnO-afleider

in het sterpunt de fasespanningen in het betreffende station kunnen

worden begrensd. Slechts in de ongunstigste situatie kan alsnog de 0%

aanspreekwaarde van de faseafleiders worden overschreden, waardoor deze

afleiders een verhoogd risico lopen op aanspreken.

Daarbij moet worden aangetekend dat steeds verondersteld is dat de beide

netten op de hoogste systeemspanning worden bedreven. In de praktijk

zullen deze 5 a 10% lager zijn. Ook de overspanningen zullen dan evenredig

afnemen.

ZnO-afleiders zijn slechte warmtegeleiders als ze niet in elektrische

geleiding zijn. De tijd dat er een afleider actief mag zijn wordt daarom

bepaald door de energie die wordt gedissipeerd. Voor het ongunstigste

geval, in dit onderzoek, meet de afleider na 0.7s uit bedrijf worden

genomen. Dit kan door de beveiliging te laten ingrijpen of door met snel

aarders het zwevende sterpunt vast aan aarde te verbinden. Door de keuze

van een hogere "rated voltage" voor de sterpuntsafleider zou de tijds

duur waarin deze actief mag zijn kunnen worden verlengd echter de

begrenzing van de overspanning is dan onvoldoende.
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6. BET GEBRUIK VAN SNELAARDERS TER· BESCBER,MING VAN ZnO-STERPUNTSAFLEIDERS.

6.1 Inleiding ..

Uit hoofdstuk 5 is gebleken dat ZnO-afleiders in staat zijn de optredende

transienten, bij een sluiting tussen 380kV en 150kV, af te leiden. In de

stationaire toestand van een dergelijke sluitingssituatie zal na 0.7 sec

de afleider thermisch overbelast kunnen raken. Om dit te voorkomen zal

het sterpunt verder in spanning moeten worden verlaagd. Dat kan door ge

bruik te maken van aardingsschakelaars in de sterpunten van de trans

formatoren. Het inschakelen van deze schakelaars moet geschieden voordat

de sterpuntsafleider in gevaar komt. Er zullen opnieuw transienten

ontstaan. Deze worden veroorzaakt door de spanningssprong van 144kV

die het sterpunt maakt. De plot~s 6.1 tim 6.4 geven de situatie in het

150kV-modelnet indien de snelaarders, die geplaatst zijn in station 1 en 3,

gelijktijdig op een spanningsmaximum, van de sterpuntsspanning, inschakelen.

Het schakelmoment in de plots ligt steeds 10 ms na het begin van een plot.
o d . (1 170*fI'.)De spann~ngen wor en weergegeven ~n p.u. p. u. == :.rr .

Doordat het 150kV-net, na het inkomen van de aardingsschakelaars, een

star geaard net is, zal er een kortsluitstroom gaan lopeno De drijvende

spanning hiervan is de verschilspanning van de betrokken netten, terwijl

de kortsluitimpedantie wordt gevormd door de serieschakeling van de

kortsluitimpedanties van de beide netten. De kortsluitstroom zal daardoor

beperkt blijven. De stationaire spanning in de fase waar de sluiting plaats

vindt zal door deze kortsluitstroom boven de 1p.u. uitkomen, maar naarmate

de fasespanning dichter bij een aardingspunt wordt gemeten zal deze de

1 p.u. naderen. Dit is uiteraard afhankelijk van de verhouding der kort

sluitimpedanties van de beide netten.

Ook nu is weer verondersteld dat het 380kV-net een driefasig kortsluitver~

mogen heeft van 9.6 GVA.

6.2 Overspanningen als functie van de fasehoek waarbij de snelaarder

inkomt.

De parameter die de hoogte van de overspanningen bepaald is de fasehoek ~,

van de sterpuntsspanning, waarop de aardingsschakelaar inkomt. De sterpunts

spanning is in fase gebracht met de spanning in de S-fase, zodat in die
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fase de hoogste overspanningen kunnen worden verwacht. Er is in de stations

1 tim 4 en in de sluitplaats gemeten wat de overspanningen zijn voor drie
a a awaarden van de fasehoek ~, 45 , 60 en 90 . In tabel 6.1 zijn de meet-

resultaten weergegeven.

Hoo~c;tc ~Fnni"~e,, (in 'P. lA .)

Meetpul"l~ lj: 4~o IJ ':' boo 0

CJ =50

Slu.d:pbts, S- fa"c 1,'31 '2,3lt "gb
~tQ.tjO\1 I . ~-~a.ol l,bS I, &9 l,Iilt

Stat i0l11 , ~- fane 2·~1 2.69 2. '38

StQ.bol"l '), s·tQ« q~ 1,9'1 I,'>q

Sta.borl 4, S·fQ,t:)( I.~I IJqq IJ>5

tabel 6.1 Overspanningen voor drie waarden van de fasehoek ~.

Uit tabel 6.1 blijkt dat in station 2 de hoogste overspanningen voor

komen. Algemeen blijkt dat de hoogste overspanningen niet optreden voor

¢ = 900
, maar bij een kleinere fasehoek. De transiente zal namelijk op

een opgaande flank hager kunnen uitkomen dan op een neergaande flank van'

de fasespanning. Uit plot 6.3 kan eenvoudig worden afgelezen dat de tijd

tussen twee maxima van het transient verschijnsel ongeveer 3 ms is. Dat

betekent dat het eerste maximum ongeveer 1.5 ms (~27o) na het sluitings

moment ontstaat. De hoogste overspanning wordt derhalve verwacht als de

schakelaars sluiten bij een fasehoek ~ ~ 63°.

Om de ongunstigste toestand te vinden waarin de faseafleiders kunnen

komen is daarom de hoogste spanning, in het overgangsverschijnsel van

de S-fase van station 2 gemeten als functie van de fasehoek ¢, waarop

de aardingsschakelaars sluiten. De resultaten zijn weergegeven in

tabel 6.2 en grafiek 6.1.

Uit de meetresultaten wordt inderdaad het spanningsmaximum gevonden
a

voor ¢ ~ 60 . Als de fasehoek waarbij de aardingsschakelaars inkomen in

het gebied 510/¢t69° ligt dan wordt de O%-aanspreekwaarde van de fase

afleiders overschreden. Hoewel deze overschrijding in de marge van de
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~Q.5ehoek 'f
1\

S~ tltioYl1 "L.l S I US, slll.lion '1.

( i., 0 ) l in flA.) (i"kV)

0 I,B1 2 60

10 2.0J 2g2

20 2.03 2fh.
)0 2. J4- 3'2S

40 '2..5"3 1'52

4') 2· b'3 :3bS'"

5"0 'l.bS- Jb8
5"5" 1.b9 37'3

bO 2. b9 311

(,S- 2.69 'J]J

10 2.{,~ 3&8
1') 'l.b3 3{,S-

~o 258 3s-8

90 2. '34' 32 S"

tabel 6.2 Hoogste overspanning als functie van de fasehoek ¢.

van de meetfout valt zal er in de praktijk toch rekening mee moeten

worden gehouden dat er een verhoogd risico voor de faseafleiders is.

De overspanningen in station 2 zullen echter aanmerkelijk kleiner zijn

indien in dit station de sterpuhtsaarding wordt uitgevoerd in plaats van

in station 3. Om technische redenen was dit in de modelstudie niet

mogelijk. Verder heeft het aanbrengen van snelaarders in de stations

welke aan het samenloopgedeelte grenzen het voordeel dat de stationaire

spanning na het inkomen van de snelaarders lager is. Indien de fase

spanningen beneden de nominale spanning van de faseafleiders blijven

(hier ~ 180kVeff.) heeft het aanspreken van deze afleiders geen desastreuze
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gevolgen; de afleiders blussen.

6.3 Risicoverhoging faseafleiders bij het oversChrijdert van de O%-aanspreek

waarde.

Ondanks beperkende maatregelen (sterpuntsafleiders) of juist door extra

beschermende maatregelen zoals de snelaarders is in de paragrafen 5.3

en 6.2 naar voren gekomen dat de transiente overspanningen in het 150kV

net, bij een gelijkfasig contact tussen een 380kV- en een 150kV-net,

hoven de O%-aanspreekwaarde van de faseafleiders kunnen uitkomen. Deze

afleiders zijn van het type met een vonkbrug. Het statistisch gedrag van

deze vonkbrug, dus van de afleider, voldoet aan een normale verdeling

(figuur 6.1).

v (t)

t
t 2

v(t)=
1 2

(ll O,a 1) •-e , =
21T
x

'l'(x)= !v(t)dt
-00

x t ...

figuur 6.1 Normale verdeling.

Dat betekent dat de kans op in bedrijf komen van de afleider afhangt

van de standaarddeviatie a en het gemiddelde ~.

Door nationale of internationale normen zijn de grenzen van de 0%- en de

100%-aanspreekwaarde vastgelegd. Voor een 180kV-faseafleider zijn deze

resp. ~370kV en ~435kV (Bijlage 1). Hieruit volgt voor ~; ~=402.5kV.

De kans P(V) dat de vonkbrug aanspreekt, indien de spanning aangroeit tot

V, is dan

p(V)= ( < ) P(Y... - ~"Y.......:....1t_)= 'l'(V - Jl),P Y..., V = a' a a
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waarin ~(x) de cumulatieve normale verdeling voorsteld met F = 0 en 0 1.

Het gemiddelde ~ van de kans P(V) is bekend verondersteld, zodat deze

kans nog slechts van de spreiding 0 afhangt. De fabrikant zal de O%-aan

spreekwaarde van zijn afleiders boven de minimale eis leggen. De kans

dat de afleider bij de minimum vereiste O%-waarde actief wordt is dus

zeer gering en de spreiding dus klein. In grafiek 6.2 is de cumulatieve

verde ling getekend voor twee gevallen van 0;0 = 8.8 kV en 0 = 14 kV.

In het eerste geval is de kans op doors lag bij een aangeboden piekspanning

van 370kV,P(~~370kV)=0.01% en voor het tweede geval is deze kans

P(~~ 370kV)= 1%. Uit grafiek 6.2 komt ook naar voren dat de kans op

doorslag bij kleine 0 kleiner is dan wanneer 0 groter is, voor de eerste

helft van de verdeling. Het is zeer aannemelijk dat de fabrikant een

veilige grens zal aanhouden bij een opgave van de O%-aanspreekwaarde

van zijn afleiders. De karakteristiek van de afleider zal dus een

kleine 0 hebben. Voor de bepaling van het extra risico dat de afleider

loopt bij een overschridding van de O%-aanspreekwaarde nemen we een

grote 0 aan. Daardoor zal de gevonden kans op doorslag (tot 50%) een

veilige bovengrens zijn. Voor de toename van het risico voor hogere

spanningen geldt indien 0 = 14 kV:

P (V) = P (370*10 3f ~,< V)= P (~,< V) - P (~,< 370*103) ,< P (~,( V) - 1%,

waarbij V~ 402.5 kV.

Voor de hoogste overspanningen uit paragraaf 6.2 wordt dan een extra

risico gevonden van minder dan 1%.

De overspanningen uit paragraaf 5.3 zijn echter veel hoger (tot 2.75 p.u.).

Voor dergelijke spanningen is de toename van het risico 6%. Is 0 gelijk

aan 8.8 kV dan zou de toename van het risico minder dan 1% zijn. Gezien

de betekenis van de O%-aanspreekwaarde en de nauwkeurige conditionering

van de vonkbrug zal de toename van hetrisico dichter bij de 1% dan bij

de 6% liggen. Daarmee is het aan de nettenbbuwer of die dit extra risico

accepteert.
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6.4 Conclusie.

Een beveiliging voor de thermische overbelasting van ZnO-sterpuntsafleiders

zijn aardingsschakelaars. Deze veroorzaken echter transiente overspanningen

die in het ongunstigste geval leiden tot het overschrijden van de O%-aan

spreekwaarde van de faseafleiders. Dit behoeft geen onoverkomelijk

risico voor deze afleiders in te houden daar veelal de stationaire

spanning onder de nominale spanning van de afleider zal blijven en derhalve

blussing verzekert is. Hierbij meet ook in acht genomen worden dat de

veronderstelde situatie waarin beide netten op hun maximale systeem

spanning worden bedreven in de praktijk niet voorkomt, waarmee dus de

maximale sprong van de sterpuntsspanning kleiner is dan waarmee is geme

ten. Het verdient verder de voorkeur de aardingsschakelaar aan te brengen

in de stations grenzend aan het samenloopdeel.
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Grafiek 6.2 Cumulatieve Normale Verde ling 11

van de kans dat de faseafleider '~1~1Wl
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CONCLUSIES.

Aan een modelnet zijn experimenten gedaan waarbij een gelijkfasig contact

tussen een 380kV-net en een 150kV-blusspoelgeaard-net is gesimuleerd.

Um in dit model het effect van ZnO-afleiders te kunnen bestuderen is van

een dergelijke afleider een model ontwikkeld. De VI-karakteristiek van een

ZnO-afleider, ASEA-XAP-A, en van een varistor van het type V12ZA2 van

General Electric komen, op een schaalfactor na, goed overeen. Voor kleine

stromen zal rekening moeten worden gehouden met de afwijking die in het

model optreedt t.g.v. het relatief grote aandeel dat de capacitieve

stroom heeft.

Voor de aangenomen configuratie zijn de overspanningen gemeten, in het

150kV-net, die ontstaan gedurende de overgangstoestand na het moment

waarop het contact tot stand komt. De hoogste overspanningen komen voor

in de fase waarin het contact optreedt en zijn lager dan 3 p.u.(=416kV).

Indien er geen faseafleiders in het 150kV-net aanwezig zijn en het

isolatieniveau 325kV (=460kV) is, dan loopt het 150kV-net geen gevaar.

Zijn er echter ter bescherming van stationsapparatuur faseafleiders in

het net geplaatst, dan zal, voor de bestudeerde configuratie, de 0%

aanspreekwaarde van deze afleiders (=370kV) worden overschreden. Dit

doet zich voor als het kortsluitvermogen in het 380kV~net kleiner is

dan 11 GVA, de fout in het midden van het samenloop~rajectoptreedt

of als de fasehoek van de spanning, op het moment van de fout, tussen

~=55° en ~=90o ligt.

De faseafleiders kunnen worden beschermd door het plaatsen van een

vonkbrug in het samenloopdeel of door een stel faseafleiders een lagere

aanspreekwaarde te geven, een zgn. zwakke plek.

Een geheel andere mogelijkheid om de fasespanningen te begrenzen wordt

gevonden dankzij het laagfrequente gedrag (150 Hz) van de transienten en

gegeven het feit dat een ZnO-afleider tot dichtbij de zgn. "rated voltage"

nog goed functioneert. Door het plaatsen van een ZnO-afleider in het ster

punt van een transformator, in ieder station, worden de fasespanningen

begrensd als de sterpuntsafleider aanspreekt. Uit de experimenten is

gebleken dat slechts in het ongunstiQste geval de faseafleiders nog in

gevaar kunnen komen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat, in de

experimenten, beide netten steeds op de hoogste systeemspanning zijn
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bedreven. In de praktijk komt dit niet voor. De systeemspanningen liggen

5 a 10% lager en de transienten nemen dus evenredig af, waardoor de

faseafleiders beschermd zijn.

De ZnO-sterpuntsafleider zal de energie die erin wordt gedissipeerd

cumuleren en daardoor na verloop van tijd overbelast raken. Er is vast

gesteld dat de afleider na 0.7 sec. uit bedrijf meet worden genomen. Door

een sterpuntsafleider te nemen met een hogere "rated voltage" kan wellis

waar de energie die de afleider kan dissiperen worden verhoogd, maar

tegelijkertijd zullen de fase spanningen minder worden begrensd.

Er kan worden voorkomen dat de ZnO-afleiders overbelast raken door m.b.v.

een aardingsschakelaar een starre aarding van het 150kV-net te bewerk

stelligen. Evenwel zullen nu weer transiente overspanningen optreden

die in het ongunstigste geval de O%-aanspreekwaarde van de faseafleiders

overschrijden. Doordat nu de stationaire spanning onder de nominale

spanning blijft is blussing verzekert. De aardingsschakelaars meeten in

de stations aan de uiteinden van het samenloopdeel worden geplaatst opdat

de kortsluitstroom via de kortste route naar aarde vloeit.
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Bijlage l.

Karakteristieken voor fase-afleiders in blusspoel
geaarde nettenvan 150 en 110 kV•.

150 kV-netten

kV

110 kV-netten

kV

nominale spanning Un

O%-schakelaanspreekspanning

100%-schakelaanspreekspanning

100%-bliksemaanspreekspanning

aanspreekspanning op
het front

minimum 50 Hz-aanspreek
spanning

restspanning bij 10 kA
stootstroom

eff

top

top

top

top

eff

top

~ 180

~ 370

~ 435

~ 435

~500

~260

~435

~ 132

.? 270

~ 315

L 315

'- 365

~190

'= 315

Iselatieniveaus veor 150 en 110 kV-netten volgens lEe 71-1

Hoogste standaard beproevingsspanningen Minimaal
effectieve bescherm-
netspanning Bliksemspanning Effectieve niveau

wisselspanning

kV kV kV kV

123 450 185 360

550 230 440

170 550 230 440

650 275 520

750 325 600



Tabel 7

Overzicht van isolatieniveau's voor 150- en 110 kV stationsapparatuur in blusspoel geaarde netten.

150 kV 110 kV

bliksem 50 Hz bliksem 50 Hz
kV kV kV kV

Transformatoren: Distributie en koppelnet
faseneinden en sterpunt 650 275 450 185

Machine
faseneinden en sterpunt 750 325 550 230-Vermogenschakelaars

Scheiders 750 325 550 230
~

Meettransformatoren

Isolatoren
'oJ

Kabels en garnituren
1)

750 230 550 170

Gesloten schakelinstallaties

eenfasig omsloten 750 325 550 230

driefasig omsloten fase-aarde 750 325 550 325

fase-fase 850 360 650 275

noot 1) Kan onder bepaalde omstandigheden 1 trap lager gekozen worden.
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