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SUMMARY

In the Dutch electricity supply continuity of the supply is an important factor. The electricity
companies do their utmost to maintain this continuity. One of the methods used is to optimise the
protection of the grid. In spite of the companies' great effort, from time to time problems with the
protection occur. This report deals with such a protection problem. The mentioned problem has
occured in the 110 kV grid of the EGD, the Electricity company for Groningen and Drenthe. In
this grid a few unwanted trips of a power cable have taken place. It is presumed that the trips are
caused by short circuit transients, which have made the power cable's differential relay trip.

Inquiries have been made to find out the exact cause of the undesired trips. For this purpose two
literature studies are performed. The first study is devoted to transients in power grids, the second
deals with the restrictions of differential relays. Subsequently a large number of simulations have
been carried out with the Electro Magnetic Transients Program (EMTP). For this purpose the
110 kV grid as well as the differential relay have been modelled. The simulations have been
carried out to form a good image of the differential currents in the power cable and their effect
upon the differential relay.

It has appeared from the simulation results that the differential currents in the power cable, due to
short circuits elsewhere in the grid, can be quite large. The magnitude of the currents depends
from the fault place and can have a maximum value of 3 kA. Simulations also turned out that in
some situations the possibility of tripping of the differential relay is eminent. In particular this is
the case when wrong current transformers are used on one side of the cable.

Since not all of the specifications of the differential relay were available, it is not possible to say
with certainty in which situations the relay will trip or not. It has however become clear that using
the right current transformers is essential to prevent problems. To achieve more certainty about
the tripping of the relay, further research is desired. One of the possibilities is to model the
110 kV grid and the differential relay in more detail. A completely different approach is to offer
the by means of EMTP obtainded voltages and currents to an existing specimen of the relay.



SAMENVATIING

In de Nederlandse elektriciteitswereld staat de continuiteit van de elektriciteitsvoorziening hoog in
het vaandel. Elektriciteitsbedrijven doen veel moeite om deze continuiteit te waarborgen. Een van
de hiervoor gehanteerde methoden is het optimaliseren van de netbeveiliging. Ondanks de
inspanningen van de bedrijven doen zich van tijd tot tijd problemen voor met de beveiliging. Dit
rapport behandelt een dergelijk beveiligingsprobleem. Het betreft een probleem in het 110 kV-net
van het Energiebedrijf voor Groningen en Drenthe. In dit net heeft enkele malen een ongewenste
afschakeling plaatsgevonden van een kabelverbinding. Het vermoeden bestaat dat deze
afschakelingen zijn veroorzaakt door kortsluittransH~nten die de differentiaalbeveiliging van de
kabel hebben doen aanspreken.

Onderzocht is wat de vermoedelijke oorzaak van de ongewenste afschakelingen is. Daartoe zijn
allereerst een tweetal literatuurstudies uitgevoerd. De eerste studie is gewijd aan transienten die
kunnen optreden in een elektriciteitsnet, de tweede aan de beperkingen van differentiaal
beveiligingen. Vervolgens zijn een groot aantal simulaties uitgevoerd met het simulatie-pakket
EMTP. Zowel het bewuste 110 kV-net als de differentiaalbeveiliging zijn hiertoe gemodelleerd.
De simulaties zijn uitgevoerd om een beeld te krijgen van de in de kabelverbinding optredende
verschilstromen en de reactie hierop van de differentiaalbeveiliging.

Uit de simulatie-resultaten is gebleken dat in de kabelverbinding, als gevolg van kortsluitingen
elders in het net, aanzienlijke verschilstromen kunnen optreden. De hoogte van deze stromen blijkt
afhankelijk te zijn van de foutplaats en bedraagt maximaal 3 leA. Gebleken is dat voor bepaalde
foutsituaties de kans op aanspreken van de differentiaalbeveiliging als gevolg van de optredende
verschilstromen aanzienlijk is. In het bijzonder is dit het geval wanneer aan een van de uiteinden
van de kabelverbinding ongeschikte stroomtransformatoren worden gebruikt.

Daar niet aile gegevens over het in de differentiaalbeveiliging toegepaste gelijkstroomrelais
beschikbaar waren, is aan de hand van de onderzoeksresultaten niet met honderd procent
zekerheid te zeggen of de differentiaalbeveiliging in bepaalde situaties ook daadwerkelijk
aanspreekt. Wei is duidelijk geworden dat het gebruik van de juiste stroomtransformatoren van
groot belang is om problemen te voorkomen. Om meer zekerheid te krijgen over het aI dan niet
aanspreken van de kabelbeveiliging is nader onderzoek vereist. Een van de mogelijkheden
hiervoor is het nader detailleren van de verschillende gehanteerde modellen. Met name is een
verfijning van het relaismodel gewenst. Een totaal andere onderzoeksaanpak is het aanbieden van
de via EMTP verkregen stromen en spanningen aan een echt exemplaar van het differentiaalrelais.
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1 INLEIDING

In de hedendaagse Nederlandse elektriciteitsvoorziening zijn beveiligingssystemen belangrijke en
onmisbare elementen. In de eerste plaats verhogen zij de persoonlijke veiligheid. Door een snelle
detectering van storingen wordt de kans op gevaarlijke siooaties zoveel mogelijk beperkt. Rierdoor
wordt tevens de schade aan netcomponenten geminimaliseerd. De belangrijkste taak van
beveiligingssystemen is echter het voorkomen van langduringe onderbrekingen in de elektriciteits
levering.

Ret feit dat de elektriciteitsvoorziening in Nederland zeer betrouwbaar is, duidt erop dat de
Nederlandse elektriciteitsbedrijven de beveiliging van hun netten als een serieuze zaak
beschouwen. De bedrijven leveren dan ook grote inspanningen om deze beveiliging zoveel
mogelijk te optimaliseren. Desondanks doen zich van tijd tot tijd problemen voor. Dit
afsOOdeerwerk staat in het teken van een dergelijk beveiligingsprobleem.

Directe aanleiding voor het verrichte afsOOdeerwerk zijn enkele voorvalllen in het 110 kV-net van
het Energiebedrijf voor Groningen en Drenthe (EGD). In dit net heeft diverse malen een
ongewenste afschakeling van een kabelverbinding plaatsgevonden. Ret vermoeden bestaat dat de
oorzaak van deze afschakelingen weI eens gelegen zou kuooen zijn in laad- en ontlaadstromen
welke kuooen optreden als gevolg van kortsluitingen. Bij voldoende grootte kuooen deze stromen
de differentiaalbeveiliging van de kabelverbinding doen aanspreken.

In dit rapport zijn de bevindingen neergelegd van een onderzoek naar de vermoedelijke oorzaak
van de ongewenste afschakelingen. Allereerst worden de resultaten besproken van een tweetal
literaooursOOdies. De ene soodie staat in het teken van laad- en ontlaadverschijnselen in elektrische
netten, de tweede behandelt de beperkingen van differentiaalbeveiligingen. Vervolgens wordt
ingegaan op simulaties die zijn uitgevoerd met behulp van het simulatie-programma EMTP
(Electro Magnetic Transients Program). Aan de hand van de literaOOursOOdie en de simulatie
resultaten worden tenslotte conclusies getrokken over het onderzochte beveiligingsprobleem en
aanbevelingen gedaan om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen.
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2 OVERGANGSVERSCHIJNSELEN IN TRANSMISSIELUNEN

Een elektriciteitsnet waarin aI enige tijd geen storing heeft plaatsgevonden, bevindt zich normaliter
in een soort evenwichtstoestand. In deze toestand, welke meestal wordt aangeduid met stationaire
toestand, zijn aile stromen en spanningen in rust. Door een kortsluiting of schakelhandeling wordt
deze evenwichtstoestand verstoord. Na verloop van tijd stelt zich echter een nieuw evenwicht in.
Bij de overgang van de ene naar de andere evenwichtstoestand kunnen in het net snelle
verschijnselen optreden: de zogenaamde overgangsverschijnselen of transienten. Dit hoofdstuk
staat in het teken van dergelijke overgangsverschijnselen. Het hoofdstuk bevat een inventarisatie
van de overgangsverschijnselen die er zoal in een net kunnen optreden. Aan de hand hiervan kan
een beeld worden gevormd van de mogelijke oorzaken van het in de inleiding genoemde
beveiligingsprobleem.

Aan bod komen zowel transienten als gevolg van inschakelhandelingen als transienten ten gevolge
van kortsluitingen. Bij de behandeling van de diverse verschijnselen wordt aangegeven door welke
parameters de verschijnselen worden be·invloed. Alvorens de verschijnselen te bespreken, wordt
echter eerst een korte uiteenzetting gegeven over de theorie van de lopende golven.

2.1 Theorie van de lopende golven

2.1.1 Golfvoortplanting

Door een verstoring in een elektriciteitsnet kunnen elektromagnetische golven ontstaan welke zich
kunnen voortplanten in een transmissielijn (Le. een hoogspanningslijn of kabel). Deze lopende
golven kunnen worden beschreven middels de oplossingen van de zogenaamde telegraaf
vergelijkingen. Voor de afleiding van deze vergelijkingen beschouwen we figuur 2.1.

A'
~x

Figuur 2.1: Model van een transmissielijn

B'

..

Figuur 2.1 toont een model van een stuk transmissielijn met lengte Ax. Het model bestaat uit een
aantal elementen. In de eerste plaats een weerstand RAx in serie met een induetantie LAx. Deze
elementen representeren respectievelijk de langsweerstand en de inductantie van het stuk
transmissielijn. Verder zijn in het model opgenomen een conductantie GAx en een capaciteit CAx.
Deze elementen representeren respectievelijk de conduetantie en de capaciteit van het stuk
transmissielijn. R, L, G en C zijn aile gedistribueerde grootheden. Hun grootte wordt opgegeven
per lengte-eenheid.
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Voor de spanningstoename t1v tussen de knooppunten A en B geldt:

Oil1v=-Rl1xi -Ll1x-
at

De stroom t1i welke vloeit van knooppunt B' naar knooppunt B, is gelijk aan:

l1i=-Gl1x(v+l1v) -Cl1x~(v+l1v)
at

(1)

(2)

Wanneer beide vergelijkingen door ax worden gedeeld en vervolgens de Iimiet voor ax naar nul
wordt genomen, gaan de vergelijkingen over in:

lim ( l1v)= av =-Ri -L ai
4.t-O l1x ax at

respectievelijk

. (l1i) . { av [(. Oi) (Oi cPi)]} Oi avlim - =li.m. -Gv-C-+l1x G Ri+L- +C R-+L- =-=-Gv-C-
4%-0 l1x b-o at at at at2 ax at

Differentiatie van vergelijking (3) naar x levert:

cPv =-[R Oi +L~(Oi)]=-[R Oi +L~( Oi)]ax2 ax ax at ax at ax

Wordt in vergelijking (5) : vervangen door vergelijking (4), dan gaat (5) over in:

cPv =_R(-GV _C av) _L~(-GV _C av)=RGV +RC av +LG av +LC cPv
ax2 at at at at at at1

Hieruit voigt de telegraafvergelijking voor de spanning:

cPv av cPv-=RGv + (RC +LG)- +LC-
ax1 at at1

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

De telegraafvergelijking voor de stroom is van dezelfde vorm als vergelijking (7) en kan worden
afgeleid door vergelijking (4) te differentieren naar x. De stroomvergelijking luidt:

cPi. Oi cPi- =RGI + (RC +LG)- +LC-ax1 at at2
(8)

Voor een verliesvrije transmissielijn (Le. R=O, G=O) gaan de telegraafvergelijkingen (7) en (8)
over in de vergelijkingen:
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De oplossingen van de vergelijkingen (9) en (10) worden gegeven door:

v(x,t) =g(x-ut) +h(x+ut)

i(x,t) =...!- [g(x-ut) -h(x+ut)]
Zo

met

1
u=--

ILC

z = rL
o ~C

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

In de uitdrukkingen (11) en (12) stellen g en h lopende goven voor. Golf g plant zich voort in de
positieve x-riehting, golf h in de negatieve x-riehting. De voortplantingssnelheid u van de golven
wordt gegeven door vergelijking (13). De spanning v is dus een superpositie van een lopende golf
die zieh voortplant in de positieve x-riehting en een golf die zich voortplant in de negatieve x
riehting. De stroom i bestaat eveneens uit twee lopende golven die in zich in tegengestelde
richting voortplanten. De voorwaarts (Le. in de positieve x-riehting) lopende stroomgolf heeft
dezelfde polariteit als de voorwaarts lopende spanningsgolf. De terugwaarts lopende stroomgolf
heeft eehter de tegengestelde polariteit als de terugwaarts lopende spanningsgolf. Een en ander is
verduidelijkt in figuur 2.2.

77777777777 77777777777

77777777777 77777777777

Achtcrwaartse golvCill

Figuur 2.2: Polariteit van de lopende golven
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Alhoewel de algemene oplossingen (11) en (12) van de telegraafvergelijk.ingen zowel een
voorwaartse als een terugwaarts lopende golf bevatten, betekent dit niet dat beide golven ook altijd
aanwezig zijn. Dit is namelijk athankelijk van de randvoorwaarden van de verstoring.

De uitdrukkingen (11) en (12) gelden voor verliesvrije transmissielijnen. In werkelijkheid zijn R
en G echter ongelijk aan nul. Tijdens de voortplanting van de golven over de lijn zal daardoor
zowel de amplitude als de steilheid van de golven afnemen. Hierop wordt in paragraaf 2.2.1 nog
teruggekomen.

2.1.2 Reflecties

Transmissielijnen hebben altijd een eindige lengte. Iedere lopende golf die door een transmissielijn
loopt, zal daarom op een gegeven moment bij het einde van deze lijn arriveren. Hier ontmoet de
lopende golf een zekere (complexe) impedantie Z(s), waarvan de aard en grootte athangt van de
met de lijn verbonden netcomponenten. Z(s) kan worden gevormd door serie-impedanties, shunt
impedanties, afgaande lijnen en kabels. Nu doet zich het volgende verschijnsel voor. Zodra de
golf bij het knooppunt met impedantie Z(s) arriveert, zal deze geheel of gedeeltelijk reflecteren en
ontstaat een achterwaartse golf. Indien u' de voorwaartse en u" de achterwaartse spanningsgolf
wordt genoemd en i' en i" de bijbehorende stroomgolven zijn, dan zijn op het knooppunt de
volgende vergelijkingen geldig:

"="'+""=iZ(s)
(15)

(16)

In deze vergelijkingen zijn u en i de lotaie spanning respectievelijk stroom op het knooppunt.
Voor de voorwaartse en de gereflecteerde (achterwaartse) golf gelden soortgelijke betrekkingen als
vergelijk.ing (15):

"" = -i"Zo

Hierin is Zo de golfunpedantie van de transmissielijn.

(17)

(18)

Met behulp van (17) en (18) kunnen uitdrukkingen worden afgeleid voor de gereflecteerde golven
u" en i":

" Z(s) -Zo ,
" = "Z(s) +Zo

." Z(s) -Zo .,
I =- I

Z(s) +Zo

(19)

(20)

De verhouding tussen de gereflecteerde spanningsgolf en de oorspronkelijke spanningsgolf wordt
de reflectiecoefficient r genoemd:
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"1/ Z(s) -Zo
r =- =------'-

"' Z(s) +Zo
(21)

Evenals de gereflecteerde golven lrunnen ook de spanning u en stroom i op het knooppunt worden
uitgedrukt als functie van de reflectiecoefficiento Voor u en i, ook weI de doorgelaten golven
genoemd, geldt:

"=(1 +r)"'

i=(I-r)i'

(22)

(23)

De verhouding tussen de doorgelaten spanningsgolf en de oorspronkelijke spanningsgolf noemt
men de refractiefactor:

(l+r)=~= 2Z(s)
"' Z(s) +Zo

(24)

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de grootte van de reflectiecoefficient r bepalend is voor
de mate waarin een in het knooppunt arriverende golf wordt gereflecteerd. Voor een open
transmissielijn is Z(s) = 00. Derhalve geldt r= 1 zodat op het knooppunt een verdubbeling van de
spanning optreedt (vgl. (22». De stroom wordt uiteraard nul, daar een open verbinding geen
stroom kan voeren (vgl. (23». In geval van een kortsluiting is Z(s)=O en derhalve geldt r=-l. De
spanning wordt nu dus nul terwijl de stroom in waarde verdubbelt. Indien Z(s)=Zo is r gelijk aan
nul en treedt er geen reflectie op. In dit geval spreekt met van een karakteristieke afsluiting van de
transmissielijn.

2.2 Overgangsverschijnselen veroorzaakt door schakelhandelingen

In deze paragraaf wordt ingegaan op transienten die optreden als gevolg van inschakelhandelingen.
Aan bod komen zowel overgangsverschijnselen in ~nfasige als in driefasige transmissielijnen.

2.2.1 Overgangsverschijnselen in ~~nfasige transmissielijnen

Om een indruk te krijgen van transienten die lrunnen optreden als gevolg van schakelhandelingen
wordt allereerst een eenvoudig geval behandeld: het inschakelen van een ~~nfasige transmissielijn.
Veronderstel daartoe een verliesvrije transmissielijn met lengte L, uiteinden A en B en met
uiteinde B open. Veronderstel verder dat op tijdstip t <0 de spanningen VA en VB aan de
uiteinden van de Iijn gelijk zijn aan nul. Aan uiteinde A wordt op tijdstip t=O een stapvormige
spanning aangeboden met amplitude U. De spanning wordt geleverd door een ideale
spanningsbron. Deze situatie is weergegeven in figuur 2.3.
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A

transmilWielijn
o
B

o

Figuur 2.3: Het inschakelen van een verliesvrije transmissielijn

De vraag is nu hoe voor dit geval de stromen en spanningen aan de beide uiteinden van de
transmissielijn verlopen als funetie van de tijd. Het verloop van spanning VA ligt voor de hand.
VA zal vanaf tijdstip t=O de waarde U aannemen en behouden. De spanning wordt immers
geleverd door een ideale bron. Spanning VB zal na het aanbieden van de stapvormige spanning bij
A in eerste instantie nul blijven. De reden hiervoor is dat de stapvormige spanning zich niet
oneindig snel kan verplaatsen van A naar B. Hiervoor is een zekere tijd T nodig, de zogenaamde
looptijd. Deze looptijd is athankelijk van de lengte van de transmissielijn en de
voortplantingssnelheid van elektromagnetisehe golven in de lijn. Op tijdstip t=T komt de
stapvormige spanning U aan bij B. Omdat B een open uiteinde is, refleeteert de spanningsgolf
volledig met behoud van teken. De reflectiecoefficient bedraagt 1. Op tijdstip t=T bestaat VB dus
uit de superpositie van de oorspronkelijke spanning U en de gereflecteerde spanning: U+U =2U.
De gereflecteerde golf komt op t=2T aan bij A waar hij weer volledig refleeteert. Hierbij keert de
spanning eehter om van teken. De refleetiecoefficient bedraagt bij A namelijk -1. Op t=3T
arriveert de bij A gerefleeteerde spanning weer bij B om hier vervolgens te verdubbelen. Het
resultaat is dat op t=3T VB weer nul wordt. Er zal nu weer een stapvormige spanningsgolf met
amplitude -U riehting A lopeno Op t=4T zal deze golf weer refleeteren bij A met een
tekenwisseling. Op t=5T arriveert er dus weer een stapvormige spanningsgolf bij B. Blijkbaar is
VB een blokspanning met een periodetijd gelijk aan 4T.

Nu de stromen. Doordat uiteinde B open is, is de stroom ter plaatse B steeds nul. De stroom IA
die bij A de transmissielijn in vloeit wordt bepaald door de amplituden van de versehillende bij A
vertrekkende en arriverende spanningsgolven en de karakteristieke impedantie Zo van de lijn. Op
tijdstip t=O is IA gelijk aan U/Zo. Dit blijft zo tot tijdstip t=2T. Dan verandert IA van U/Zo naar
U/Zo - U/Zo - U/Zo = - U/Zo. Op tijdstip t=4T wordt IA weer positief. Evenals VB verloopt IA
dus blokvormig. In figuur 2.4 zijn IA en VB weergegeven.

'f

Figuur 2.4: Stromen en spanningen tijdens het inschakelen van een verliesvrije
transmissielijn met een ideale spanningsbron
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Figuur 2.4 geldt voor het inschakelen van een verliesvrije transmissielijn. Verliesvrije
hoogspanningslijnen en kabels komen in werkelijkheid niet voor. ABe transmissielijnen hebben te
kampen met bepaalde verliezen. Deze verliezen hebben invloed op de voortplanting van de
elektromagnetische golven. Dit uit zich op twee manieren. In de eerste plaats wordt de amplitude
van de golven beinvloed. Naarmate een golf zich voortplant in een transmissielijn, neemt zijn
amplitude steeds verder af. De grootte van de demping wordt uitgedrukt met behulp van de
dempingsfactor a:

«=Re{J(R +jwL)(G +jwC)} (25)

Indien een golf met amplitude U vertrekt vanaf uiteinde A, dan zal de amplitude van de golf bij B
nog slechts U*exp(-aL) bedragen. Indien verondersteld wordt dat demping van de amplitude het
enige gevolg is van de verliezen in een transmissielijn, ziet de spanning bij het inschakelen eruit
zoals is weergegeven in figuur 2.5. In plaats van een blokvormige spanning met constante maxima
en minima, neemt de maximale amplitude af en de minimale toe. Na verloop van een aantal malen
de looptijd, neemt de spanning VB uiteindelijk een waarde aan ter grootte U/cosh(aL). Bij de
stroom IA doet zich hetzelfde verschijnsel voor. Hier bereikt de stroom uiteindelijk de waarde
U/{Zo*tanh(aL)}. In de stationaire toestand is er over de lijn dus een kleine spanningsval en
vloeit er door de lijn een kleine lekstroom.

,.
%0-

Figuur 2.5: Invloed van verliezen

Naast een verkleining van de amplitude veroorzaken verliezen ook een zekere mate van dispersie
van de voortplantingssnelheden. Golven met verschillende frequenties propageren met
verschillende snelheden. Hoe hoger de frequentie, hoe hoger de voortplantingssnelheid. Het
gevolg hiervan is dat de blokgolven uit figuur 2.4 niet meer rechthoekig zijn. Ook dit effect is
weergegeven in figuur 2.5. De frequentie-athankelijkheid van de voortplantingssnelheid is een
gevolg van het feit dat de inductantie van een transmissielijn frequentie-athankelijk is.

Tot dusver is uitgegaan van een ideale spanningsbron. In werkelijkheid dient echter tenminste
rekening te worden gehouden met een serie-impedantie tussen de spanningsbron en de gevoede
transmissielijn. Dit heeft gevolgen voor de golfvormen van VA en VB alsmede van lAo De
reflectiecoefficient aan uiteinde A van transmissielijn bedraagt immers niet meer -1. Stel dat de
serie-impedantie Ro bijvoorbeeld gelijk is aan k*Zo' De reflectiecoefficient aan het begin van de
lijn bedraagt dan (k-l)/(k+ 1). Voor k< 1 gaat VA na het aanbieden van de stapvormige spanning
oscilleren rond de waarde U om uiteindelijk deze waarde te bereiken. VB gaat ook oscilleren rond
U. De eerste overshoot van VB is kleiner naarmate k groter wordt. De stroom IA oscilleert
rondom nul. Voor waarden van k> 1 nemen VA en VB trapsgewijs toe tot hun eindwaarde.
Hetzelfde geldt voor IA.
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Tot dusver is steeds uitgegaan van een transmissielijn die aan uiteinde B open was. Er kunnen zich
echter ook situaties voordoen waarbij de transmissielijn met een bepaalde impedantie is afgesloten.
In dat geval is de reflectiecoefficient aan uiteinde B niet meer gelijk aan 1 en zullen golven anders
gereflecteerd worden. De aard en grootte van deze impedantie is dus mede bepalend voor het
verloop van de spanningen en stromen.

Uit bovenstaand verhaal moge duidelijk geworden zijn dat de overgangsverschijnselen die
optreden als gevolg van het inschakelen van een ~nfasige transmissielijn athangen van diverse
parameters. Dit zijn:

• De lengte van de transmissielijn:

Deze bepaalt tezamen met de voortplantingssnelheid van de lopende golven de looptijd T door de
lijn. De lengte is daarom mede bepalend voor de dominante frequentie van de
inschakeltransienten. Hoe korter de transmissielijn, hoe groter de frequentie.

• De capaciteit, inductantie, weerstand en conductantie per lengte-eenheid:

Deze grootheden bepalen de voortplantingssnelheid en demping van de elektromagnetische golven
door de transmissielijn alsmede zijn karakteristieke impedantie. Deze waarden zijn afhankelijk van
de geometrie van de transmissielijn, de isolatie (bij kabels) en van de elektrische, dielektrische en
magnetische eigenschappen van de gebruikte materialen.

• De grootte en aard van de impedantie tussen voedende spanningsbron en gevoede transmissie
lijn:

Het inschakelen vanuit een ideale bron levert andere stromen en spanningen op dan het
inschakelen vanuit een bron met een zekere impedantie. Overigens kan bij een impedantie tussen
bron en transmissielijn ook gedacht worden aan weerstanden die soms gebruikt worden in
vermogensschakelaars.

• De grootte en aard van de impedantie aan het eind van de transmissielijn:

Deze is bepalend voor de reflectiecoefficient aan dit uiteinde.

• De spanning op het moment van inschakelen:

Hoe hoger de spanning hoe groter de amplitude van de lopende spannings- en stroomgolven.

• Het al dan niet (gedeeltelijk) opgeladen zijn van de transmissielijn voorafgaand aan het
inschakelen:

Indien de polariteit van de lading gelijk is aan die van de aan te leggen spanning geldt: hoe meer
lading nog in de lijn aanwezig is, hoe hoger de optredende spanningen.
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Om inschakeltransienten goed te kunnen analyseren dient men op de hoogte te zijn van alle
genoemde parameters. In hoofdstuk 5 zal nog uitgebreid worden teruggekomen op de invloed van
de parameters op transienten.

2.2.2 Overgangsverschijnselen in driefasige transmissielijnen

Tot dusver is uitsluitend gesproken over losse, op zich zelf staande transmissielijnen. In de
praktijk heeft men echter meestal te maken met driefasige transmissiesystemen. In dergelijke
systemen zijn de optredende transienten vaak een stuk gecompliceerder dan in een eenfasig
systeem. Dit maakt de analyse van de overgangsverschijselen er niet makkelijker op. Om de
optredende transienten lOch te kunnen analyseren, wordt vaak gebruik gemaakt van zogenaamde
componentgolven. Dit vereist enige uitleg.

Transienten in een driefasig systeem kunnen worden ontbonden in een drietal zogenaamde
componentgolven. Deze ontbinding is analoog aan de ontbinding van fasegrootheden in com
ponentgrootheden zoals die wordt toegepast bij de analyse van stationaire asymmetrische
storingssituaties (de zogenaamde symmetrische componenten methode). De drie componentgolven
lopen elk in hun eigen ~~nfasige componentnetwerk: het normale netwerk, het inverse netwerk en
het homopolaire netwerk. Deze netwerken zijn onathankelijk van elkaar. Het normale netwerk is
identiek aan het inverse netwerk en wordt ook weI het bedrijfsnetwerk genoemd. Het heeft een
eigen karakteristieke impedantie alsmede een eigen voortplantingssnelheid voor elektromagnetische
golven. Hetzelfde geldt voor het homopolaire netwerk. Het belangrijkste verschil tussen beide
netwerken is dat de golfparameters van het homopolaire netwerk veel sterker frequentie
athankelijk zijn dan die van het bedrijfsnetwerk. Distorsie en demping treden in het homopolaire
netwerk daardoor meer naar voren dan in het bedrijfsnetwerk.

Zoals gezegd vormen het bedrijfsnetwerk en het homopolaire netwerk belangrijk gereedschap bij
de analyse van transienten in driefasige systemen. Zowel voor inschakel- als kortsluittransienten
kunnen ze worden gebruikt. Dit gebeurt meestal op de volgende wijze. Allereerst worden met
behulp van de voor een bepaalde situatie geldende randvoorwaarden de groottes van de diverse
componentgolven bepaald. Deze worden vervolgens toegevoerd aan de diverse component
netwerken, waarna de in de netwerken optredende verschijnselen op dezelfde wijze kunnen
worden geanalyseerd als bij ~nfasige systemen gebruikelijk is. Na de analyse kunnen de
verschillende componentgrootheden weer teruggetransformeerd worden naar de oorspronkelijke
fasegrootheden.

Het zal na bovenstaand verhaal geen verbazing wekken dat de in paragraaf 2.2.1 genoemde
parameters ook van belang zijn voor het verloop van inschakeltransienten in driefasige
transmissielijnen. De genoemde parameters waren:

• De lengte van de transmissielijn
• Zijn weerstand, inductantie, conductantie en capaciteit per lengte-eenheid
• De grootte en aard van de impedantie tussen voedende spanningsbron en transmissielijn
• De grootte en aard van de impedantie aan het eind van de transmissielijn
• De hoogte van de voedende spanning op het inschakelmoment
• Het aanwezig zijn van lading voorafgaand aan de inschakeling en diens polariteit.

Naast deze parameters spelen voor driefasige transmissielijnen een aantal andere parameters een
rol:
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• De wijze van inschakelen:

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen ~nfasig inschakelen, simultaan inschakelen en niet
simultaan inschakelen. Uit de praktijk en ook uit simulaties is bekend dat bij niet simultaan
inschakelen, de amplituden van de inschakeltransienten hoger zijn dan bij simultaan inschakelen.
De grootte hangt af van het interval tussen het sluiten van de eerste pool en de laatste pool.

• De constructie van de transmissielijn (aileen van belang voor kabels):

Een driefasig kabelsysteem kan op verschillende wijzen zijn geconstrueerd. De eerste mogelijkheid
is een driefasige kabel met ~n gemeenschappelijke mantel voor aile geleiders. In dit geval bestaat
er tussen de geleiders een mutuele koppeling. Indien de mantel tweezijdig geaard is, zijn er in dit
type zowel bedrijfsgolven als homopolaire golven mogelijk. Het is ook mogelijk dat de drie
geleiders in de driefasige kabel elk een afzonderlijke mantel hebben. In dit geval zijn de geleiders
niet mutueel gekoppeld. Elk geleider-mantel paar kan worden gezien als een aparte coaxiale kabel.
Bij tweezijdige mantelaarding zijn bij dit type kabel aileen bedrijfsgolven mogelijk. De
onderzochte kabelverbinding is van dit type.

De laatste mogelijkheid is een kabelsysteem bestaande uit meerdere ~nfase-kabels. Dit systeem
wordt met name voor de grotere vermogens veelvuldig toegepast. Bij tweezijdige mantelaarding
kunnen in de eenfase-kabels slechts bedrijfsgolven optreden.

2.3 Overgangsverschijnselen veroorzaakt door kortsluitingen

In deze paragraaf worden overgangsverschijnselen besproken die kunnen optreden als gevolg van
kortsluitingen. In tegenstelling tot paragraaf 2.2 worden de verschijnselen die optreden in
~~nfasige transmissielijnen niet apart behandeld. De reden hiervoor is dat bij de analyse van
kortsluittransH~nten evenals bij de inschakeltransienten, vruchtbaar gebruik kan worden gemaakt
van een ontbinding in componentgolven. Bij de beschouwing van transienten in driefasige
systemen wordt het ~~nfasige geval daardoor in feite automatisch meegenomen.

Voor de analyse van kortsluittransienten in driefasige systemen dient per type kortsluiting te
worden bepaald welke componentnetwerken een rol spelen. Jndien dit bekend is kunnen reeds
enkele algemene uitspraken worden gedaan over de aard van de transienten. Dit zal nu voor de
verschillende typen sluitingen worden verduidelijkt.

2.3.1 Driefasen-sluiting

Bij een simultane, symmetrische driefasen-sluiting speelt aileen het bedrijfsnetwerk een rol. Het
homopolaire netwerk doet niet mee. Wanneer een driefasen-sluiting plaatsvindt, zullen zich
daarom aileen bedrijfsgolven voortplanten. Het transient gedrag tijdens een driefasen-sluiting zal
dus door bedrijfsgolven gedomineerd worden. Verwacht mag worden dat transH~nten als gevolg
van een driefasen-sluiting daarom een hogere dominante frequentie en minder demping vertonen
dan transH~nten als gevolg van sluitingen waarbij het homopolaire netwerk wei een rol speelt. Dit
blijkt ook zo te zijn. Bij een driefasen-sluiting zijn de flanken van de golven steiler dan bij een
aardsluiting.
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De tijdens een driefasen-sluiting optredende stromen en spanningen zijn naast de in paragraaf
2.2.2 genoemde parameters, athankelijk van:

• De grootte van de inductieve impedantie van de spanningsbron:

Bij een ideale bron zal de stroom gekarakteriseerd worden door stapvormige veranderingen met
een interval gelijk aan 2T. Zowel aan het begin van de transmissielijn als aan de foutplaats worden
de stroomgolven volledig gereflecteerd. Aan beide uiteinden ziet een stroomgolf imrners een
kortsluiting. Bij een bron met een zekere inductantie zullen de stromen en spanningen niet
stapvormig doch exponentieel verlopen, met een tijdconstante die bepaald wordt door de
bronimpedantie en de karakteristieke impedantie van de lijn. Ook wordt de hoogte van de
overspanningen door de bronimpedantie bepaald. Hoe groter de impedantie van de voedende bron,
d.w.z. hoe groter het kortsluitvermogen, hoe groter de overspanningen aan het begin van de
transmissielijn zullen zijn. Ook zijn tie dominante frequentie en de demping groter.

• De plaats van de fout:

De plaats van een fout op de lijn bepaalt de afstand waarover golven zich voortplanten. De
dominante frequentie in de transiente stroom en spanning zal daarom sterk athangen van de
foutplaats. In de transiente stroom komen meer hoog-frequente componenten voor naarmate de
afstand van de bron tot de sluiting korter is. Verder is het zo dat elke keer wanneer er een
reflectie aan het begin van de transmissielijn optreedt, de golf voor een deel wordt afgebroken.
Hoe vaker dit per tijdseenheid gebeurt, hoe meer het transiente signaal gedempt wordt.

2.3.2 Eenfase-aardsluiting

Bij een 6enfase-aardsluiting worden de optredende stromen en spanningen bepaald door zowel het
bedrijfsnetwerk als het homopolaire netwerk. In tegenstelling tot de driefasen-sluiting speelt de
aarde namelijk een rol. Deze fungeert als retourgeleider. Transienten als gevolg van dit type
sluiting zullen dus een relatief lage dominante frequentie hebben en relatief snel uitdempen.
Net als bij de driefasen-sluiting hangt de grootte van de dominante frequentie van de transienten
mede af van de afstand van de sluiting tot het invoedingspunt. Hoe kleiner de afstand, hoe hoger
de dominante frequentie. Daar bij toenemende frequentie de demping toeneemt, zullen de
transienten bij een sluiting in de buurt van het invoedingspunt eerder uitgedempt zijn dan bij een
sluiting verderop.

Voor een uitgebreidere behandeling van transienten tijdens 6enfase-aardsluitingen dient in principe
een onderscheid te worden gemaakt tussen 6enfase-aardsluitingen in gecompenseerde (Le.
blusspoel-geaard) netten, in netten met ge·isoleerd sterpunten en in netten met star geaarde
sterpunten. Daar het onderzochte 110 kV-net blusspoel geaard is en geisoleerde sterpunten in
hoogspanningsnetten niet voorkomen, wordt alleen op het eerste geval nader ingegaan.

Als gevolg van een 6enfase-aardsluiting treedt er in het getroffen (blusspoel-geaard) net plotseling
een toestandsverandering op. De spanning op de getroffen fase wordt nul terwijl de spanning op
de nog gezonde fasen toeneemt tot v3 maal de nominale fasespanning. Daar stromen door
zelfinducties en spanningen over capaciteiten niet plotseling kunnen veranderen gaat deze
toestandsverandering gepaard met overgangsverschijnselen. In feite kunnen drie verschillende
verschijnselen worden onderscheiden:
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1. De ontlading van de getroffen fase via een hoogfrequente trilling.
2, Het transport van lading via de transformatorwikkelingen naar de gezonde fasen via een

middelfrequente gedempte trilling. De trilling van het oplaadverschijnsel is behoorlijk
sterk, maar duurt slechts enkele perioden. De frequentie is athankelijk van de netgrootte en
de aard van de verbindingen. De trilling wordt be'invloed door de aardretourweerstand.
Deze mag niet te hoog zijn daar anders geen trilling zal ontstaan. Het transHSnte deel van
de oplaadstroom wordt niet door de blusspoelen gecompenseerd.

3. Het in werking treden van de aardsluitcompensatiespoelen via een netfrequente trilling.

Alledrie de verschijnselen beginnen op het moment van sluiting. Op grond van hun frequenties
zijn ze echter in tijd te onderscheiden. Het transient verschijnsel als gevolg van de ontlading van
de getroffen fase speelt zich af binnen de eerste periode van het transient verschijnsel als gevolg
van het opladen van de geronde fasen. Dit laatste verschijnsel speelt zich weer goeddeels af
binnen de eerste periode van de netfrequente trilling.

Het complete overgangsverschijnsel kan benaderd worden door te veronderstellen dat dit
verschijnsel een superpositie is van de drie afzonderlijke verschijnselen en de oorspronkelijke
stationaire toestand. Men gaat er dan vanuit dat de verschillende verschijnselen zich na elkaar
afspelen.

Het ontlaadverschijnsel kan worden beschreven door te veronderstellen dat het optreden van een
sluiting overeen komt met het inschakelen van een spanningsbron op de foutplaats, met een
amplitude gelijk aan de negatieve waarde van de spanning die op de foutplaats aanwezig zou zijn
wanneer er geen fout zou zijn. Deze zienswijze is verduidelijkt in figuur 2.6. In figuur 2.6 is het
net waarin de ~~nfase-aardsluiting plaatsvindt vervangen door een serieschakeling van het normale
netwerk, het inverse netwerk en het homopolaire netwerk. De ~nfase-aardsluiting is voorgesteld
door een spanningsbron met amplitude -U die op het moment van sluiting wordt verbonden met de
serieschakeling. De netwerken die in figuur 2.6 vereenvoudigd zijn weergegeven, bestaan in
werkelijkheid uit een groot aantal elementen. Hoe de netwerken behorend bij het onderzochte net
precies zijn opgebouwd, komt ter sprake in hoofdstuk 5.

Indien de spanning op de foutplaats voorafgaand aan de sluiting U bedraagt, ontstaan er op het
moment van sluiting twee spanningsgolven die zich vanaf de foutplaats uitbreiden naar de beide
uiteinden van de getroffen transmissielijn. De amplitude van beide golven is gelijk en bedraagt -U.
De stroomgolven die door de lopende spanningsgolven ontstaan hebben een amplitude van
maximaal U/(ZO,t, ZO,2 en Zo,O>, wanneer ZO,t, Zo,2 en Zo,O de karakteristieke impedanties zijn
van respectievelijk het normale, het inverse en het homopolaire netwerk.

De ontstane golven kunnen worden ontbonden in een normale, een inverse en een homopolaire
golf. Athankelijk van de aard en grootte van de aangesloten impedanties reflecteren deze golven
aan het eind van de drie netwerken. Aan het begin van de netwerken reflecteren de golven
eveneens. De mate waarin dit gebeurt hangt af van de verhouding tussen de verschillende
golfimpedanties. Het verloop van de totale stroom aan het begin en het einde van de getroffen
transmissielijn hangt dus ook af van deze verhouding.
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Figuur 2.6: Vervangingsschema voor een eenfase-aardsluiting

Ret oplaadverschijnsel wordt bepaald door de volgende parameters:

- de aardcapaciteiten van de transmissielijn
- de grootte van de bedrijfsinductantie van de diverse transformatoren
- de serieweerstand van de verbindingen en de transformatoren
- de parallelweerstand t.g.v. dHHektrische verliezen en belasting

De bedrijfsinductantie van de transformatoren en de aardcapaciteit van de transmissielijnen
bepalen de frequentie fopl van het verschijnsel. De grootte van de oplaadstroom hangt naast de
genoemde parameters af van het moment van sluiting en van de waarde van fopl.

Ret in werking treden van de blusspoelen komt overeen met het inschakelen van een LRC circuit.
Wanneer ingeschakeld wordt op een spanningsmaximum, ontstaat geen overgangsverschijnsel.
Wanneer wordt ingeschakeld rond de spanningsnuldoorgang, is het overgangsverschijnsel het
sterkst.

Na het optreden van de genoemde verschijnselen zal de foutstroom een bepaalde restwaarde
bereiken. De grootte van deze stroom wordt bepaald door:

- de afstemming van de blusspoelen
- de bedrijfszelfinductie en weerstand van de transformator
- de zelfinductie en weerstand van de blusspoel
- de weerstand van de geleider tot de plaats van de fout.

Bovenstaande behandeling van de ~~nfase-aardsluiting is een mengeling van de klassieke, meer
beredeneerde beschouwing (ontladen, opladen, blusspoel-compensatie) en een beschouwing op
basis van lopende golven. In principe kunnen aile verschijnselen beschreven worden door een
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samenschakeling van componentnetwerken en een spanningsbron op de foutplaats. Het
ontlaadverschijnsel wordt dan beschouwd op de wijze die reeds is besproken. Het
oplaadverschijnsel wordt gezien als het opladen van het homopolaire netwerk via het normale en
inverse netwerk. Het in werking treden van de blusspoelen wordt tenslotte gezien als het in
resonantie raken van het homopolaire netwerk.

2.3.3 Tweefasen-sluiting

Een tweefasen-sluiting in een symmetrisch net geeft aanleiding tot het ontstaan van twee evengrote
doch tegengestelde stroomgolven in de getroffen fasen. Theoretisch gezien geldt voor de amplitude
van deze golven dat ze een factor lhv3 kleiner is dan de amplitude van de golven veroorzaakt
door een driefasen-sluiting. Dit is met behulp van de componentnetwerken eenvoudig in te zien
(figuur 2.7).

driefasen-.luitina tweefasen-.luitina

Figuur 2.7: Vervangingsschema's voor een driejasen- en een tweejasen-sluiting

In figuur 2.7 zijn de vervangingsschema's voor een tweefasen-sluiting en een driefasen-sluiting
weergegeven. Het vervangingsschema voor een tweefasen-sluiting bestaat uit een serieschakeling
van het normale netwerk en het inverse netwerk die gevoed wordt door een spanningsbron ter
grootte van de gekoppelde spanning. Het vervangingsschema voor de driefasen-sluiting bestaat uit
het normale netwerk gevoed door een spanningsbron ter grootte van de fasespanning. Het is
eenvoudig na te gaan dat de foutstroom bij de tweefasen-sluiting lhv3 maal kleiner is dan de de
foutstroom tijdens een driefasen-sluiting.

Uit de opbouw van de vervangingsschema's is ook af te leiden dat de vorm van de door een
tweefasen-sluiting veroorzaakte golven overeen komt met de golven veroorzaakt door een driefase
sluiting. Ten opzichte van het schema voor de driefasen-sluiting is in het schema voor de
tweefasen-sluiting slechts ~n componentnetwerk toegevoegd: het inverse netwerk. Het inverse
netwerk is echter identiek aan het normale netwerk. De frequentie-afhankelijkheid van beide
vervangingsschema's is dus gelijk.

Het gevolg hiervan is dat de golfvormen bij de tweefasen-sluiting door dezelfde parameters wordt
bepaald als bij de driefasen-sluiting het geval is. Evenals bij de driefasen-sluiting hangt de
dominante frequentie van de overgangsverschijnselen af van de foutplaats. Hoe dichter de fout in
de buuet van het invoedingspunt ligt, hoe hoger de dominante frequentie, hoe eerder de transienten
zijn uitgedempt.
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Indien de homopolaire impedantie van het getroffen net erg klein is, komt de vorm van de door de
tweefasen-sluiting opgewekte golven niet aIleen overeen met die van de driefasen-sluiting, maar
ook met golven veroorzaakt door een ~nfase-aardsluiting. Wei zal de demping van de golven in
geval van de tweefasen-sluiting kleiner zijn dan bij een ~nfase-sluiting. De reden hiervoor is dat
bij een tweefasen-sluiting de aardweerstand niet in het kortsluitcircuit Iigt.

2.3.4 Tweefasen-aardsluiting

Bij dit type sluiting ontstaan net aIs bij de tweefasen-sluiting evengrote doch tegenstelde stroom 
en spanningsgolven in de getroffen fasen. De spanningsgolven geven in de getroffen fasen direkt
na de sluiting aanleiding tot hoge overspanningen.

Indien de homopolaire impedantie van het getroffen net hoog is, zullen de transH~nten aIs gevolg
van de tweefasen-aardsluiting overeenkomen met de transienten aIs gevolg van de tweefasen
sluiting zonder aarde.
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3 DIFFERENTIAALBEVEILIGINGEN EN IroN BEPERKINGEN

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vele aspecten van differentiaalbeveiligingen. Allereerst
wordt een kort overzicbt gegeven van de verschillende typen differentiaalbeveiligingen.
Vervolgens komen hun beperkingen aan bod. Tot slot wordt een overzicbt gegeven van
oplossingen die fabrikanten in de loop der jaren bedacbt bebben om deze beperkingen te
elimineren. Doel van dit hoofdstuk is het verschaffen van inzicbt in de beperkingen van
differentiaalbeveiligingen. Dit is van belang voor de analyse van bet beveiligingsprobleem in bet
EGD-net en bet oplossen ervan.

3.1 Typen dirrerentiaalbeveiligingen

Het principe van een differentiaalbeveiliging is gebaseerd op bet vergelijken van de stroom die een
te beveiligen object of zone invloeit met de stroom die er aan de andere zijde weer uitvloeit.
Onder normale omstandigheden zijn deze stromen zowel qua amplitude als polariteit nagenoeg aan
elkaar gelijk. Tijdens een sluiting in het te beveiligen object of zone treedt tussen deze stromen
echter een verschil op. Dit gegeven wordt benut in een differentiaalbeveiliging.

3.1.1 Differentiaalbeveiliging voor objecten

Hoewel bun principe hetzelfde is, wordt in de praktijk een onderscheid gemaakt tussen een
differentiaalbeveiliging voor objecten en een differentiaalbeveiliging voor transmissielijnen. Het
principe-schema van een differentiaalbeveiliging voor objecten (Le. transformatoren en
generatoren) is weergegeven in figuur 3.1.

t

i
-

-
11-- te beveiligen

object

-
! d.r

s.w.

II ::::::
te beveiligen

object

--
U

s.w. cLr.: diff«entlaaIre
..w.: IIabiliaatie-wikkeIlJJg

Figuur 3.1: Principe-schema van een differentiaalbeveiliging voor objecten

De stroom die bet object invloeit en de stroom die het object uitvloeit worden gemeten met bebulp
van stroomtransformatoren. De stroomtransformatoren transformeren de meestal grote primaire
stroom naar een kleinere, makkelijker hanteerbare secundaire stroom. De secundaire stromen
worden via aparte verbindingen toegevoerd naar een differentiaalrelais waar de vergelijking tussen
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beide stromen plaatsvindt. In conventionele differentiaalbeveiligingen bestaan de genoemde
verbindingen uit koperen draden. Nieuwe generaties beveiligingen maken daarentegen gebruik van
moderne communicatie-faciliteiten.

Bij een differentiaalbeveiliging voor objecten is de afstand tussen beide stroomtransformatoren
relatief klein. De verbindingen tussen beide stroomtransformatoren en bet relais zijn dus relatief
kort. Bij differentiaalbeveiligingen voor boogspanningslijnen en kabels is dit ecbter niet bet geval.
Hier kan de afstand tussen beide stroomtransformatoren oplopen tot vele kilometers. Naast bogere
kosten levert de grote afstand tussen de stroomtransformatoren een aantal beperkingen op die er
niet zijn bij differentiaalbeveiligingen voor objecten. Deze differentiaalbeveiligingen worden
daarom als een apart type bescbouwd. In de nu volgende paragrafen worden alleen
differentiaalbeveiligingen van bet laatstgenoemde type bebandeld. De reden biervoor is dat bet
afstudeeronderzoek met name op dit type beveiliging gericbt is.

3.1.2 Differentiaalbeveiliging op basis van bet'circulating current' principe

Figuur 3.2 toont een differentiaalbeveiliging volgens bet 'circulating current' principe. Het betreft
een differentiaalbeveiliging speciaal bedoeld voor kabels en lijnen.

11- s.w. Y2 ( II + 12) - s.w. 12-

%(11-12)jE~~wi~~1 %(12-11)

Figuur 3.2: Differentiaalbeveiliging volgens het 'circulating current' principe

Bij dit type differentiaalbeveiliging vloeit er tijdens normaal bedrijf en tijdens externe sluitingen
een stroom door de verbindingsdraden tussen beide uiteinden. Preciezer gezegd: de stroom
circuleert door de verbindingsdraden (E: pilot wires). Er vloeit geen stroom door de differenti
aalrelais en de relais spreken niet aan. Tijdens een sluiting in de te beveiligen zone (d.w.z. tussen
beide stroomtransformatoren) circuleert de stroom niet meer volledig door de verbindingsdraden
maar vloeit gedeeltelijk door de differentiaalrelais. In dit geval spreekt de beveiliging dus aan.

3.1.3 Differentiaalbeveiliging op basis van bet 'balanced voltage' principe

Figuur 3.3 toont een differentiaalbeveiliging volgens bet 'balanced voltage' principe. Bij dit type
differentiaalbeveiliging worden de gemeten primaire stromen eerst omgezet in spanningen. Deze
worden vervolgens vergeleken. Tijdens normaal bedrijf en tijdens externe sluitingen zijn de
spanningen tegengesteld aan elkaar en loopt er geen stroom door de verbindingsdraden (bij
verwaarlozing van de capaciteit van de draden). Tijdens een interne sluiting zijn de spanningen
vrijwel in fase en vloeit er een stroom door de verbindingsdraden en dus door de differentiaal
relais welke in serie staan met deze draden.

-18-



Figuur 3.3: Differentiaalbeveiliging volgens het 'balanced voltage' principe

Worden de besproken differentiaalbeveiligingen voor transmissielijnen vergeleken met die voor
objecten, dan valt op dat ze in plaats van ~n relais, twee relais bevatten. Het gedrag van de
differentiaalbeveiliging wordt door beide relais bepaald. Het ligt voor de hand dat dit gedrag
anders is dan het gedrag van een differentiaalbeveiliging die slechts ~n relais bevat.

3.1.4 Digitate differentiaalbeveiligingen

De ontwikkelingen in de telecommunicatie op het gebied van de data-transmissie hebben ertoe
geleid dat tegenwoordig ook volledig digitale differentiaalbeveiligingen op de markt zijn. Deze
differentiaalbeveiligingen zijn gebaseerd op digitate microprocessoren [8]. De gegevens over het
stroomverloop door de te beveiligen verbinding worden verkregen door middel van 'sampling' van
de fasestromen aan beide zijden van de verbinding. De gesampelde data representeert de
momentane waarde van de diverse stromen en kan dus gelijkstroomcomponenten en hogere
harmonischen bevatten. Met behulp van digitale technieken worden uit de verkregen data de
diverse grondharmonische stromen gefilterd. De verkregen waarden worden vervolgens via
moderne, snelle communicatie-verbindingen (glasvezel, microgolven) verstuurd naar de andere
zijde waar de verschilstromen kunnen worden berekend. Hierbij wordt ook rekening gehouden
met de looptijd van de communicatieverbinding.

3.2 Karakteristieken van een niet gestabiliseerde dirrerentiaalbeveiliging

Het gedrag van een differentiaalbeveiliging kan op twee verschillende manieren worden
weergegeven [19]: in een scalair diagram en in een polair diagram. In het scalaire diagram staat
de verschilstroom die vloeit door het relais uit tegen (de helft van) de som van de ingaande en
uitgaande stroom. In het polaire diagram staan het imaginaire en roole deel van het quotient van
ingaande en uitgaande stroom tegen elkaar uit.

In geval een differentiaalbeveiliging in het geheel geen voorzieningen ter stabilisatie bevat, zien
zijn karakteristieken eruit zoals is weergegeven in figuur 3.4. Het stabiele gebied, Le. het gebied
waarin de differentiaalbeveiliging niet aanspreekt, is in het polaire diagram niet meer dan een
punt. Slechts wanneer de ingaande stroom volledig gelijk is aan de uitgaande stroom zal de
differentiaalbeveiliging niet aanspreken. In dit geval is het roole deel van het quotient van
ingaande en uitgaande stroom gelijk aan 1, het imaginaire deel is gelijk aan nul. Het bedoelde
punt is dus (1,0). In het scalaire diagram bestaat de karakteristiek uit een lijn evenwijdig aan de x
as. Boven de lijn spreekt de differentiaalbeveiliging aan, eronder niet.
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Figuur 3.4: Karakteristieken van een niet-gestabiliseerde differentiaalbeveiliging

3.3 Beperkingen van diCCerentiaalbeveiligingen

Differentiaalbeveiligingen zijn niet ideaal: ze kennen een aantal beperkingen. In dit hoofdstuk
wordt besproken welke beperkingen een differentiaalbeveiliging kent en door welke elementen ze
worden opgelegd. Alvorens in te gaan op de mogelijke probleemveroorzakers dient eerst te
worden vastgesteld wat nou precies onder een probleem wordt verstaan. Welnu: een probleem met
een differentiaalbeveiliging doet zich voor wanneer de beveiliging aanspreekt terwijl er geen
sluiting in de beveiligde zone heeft plaatsgevonden. Dit probleem treedt dus op wanneer de te
vergelijken stromen of spanningen tijdens normaal bedrijf of tijdens externe sluitingen verschillend
zijn. Deze situatie kan door verschillende componenten en omstandigheden worden veroorzaakt.
Deze componenten en omstandigheden worden in de volgende paragrafen besproken.

3.3.1 Beperkingen opgelegd door stroomtransformatoren

De belangrijkste veroorzakers van problemen met differentiaalbeveiligingen zijn de
stroomtransformatoren. Welke problemen er kunnen optreden, is vermeld in onderstaand
overzicht.

• Indien twee stroomtransformatoren een verschillende overzetverhouding hebben en/of een
verschillende fasedraaiing veroorzaken, kan er een verschilstroom gaan vloeien door het
differentiaalrelais. In extreme gevallen kan de beveiliging door het optreden van verschilstromen
onterecht aanspreken.

• Problemen kunnen optreden bij het in verzadiging raken van ~n of beide stroom
transformatoren. Indien de stroomtransformatoren niet gelijktijdig in verzadiging raken of wanneer
het verzadigingsgedrag van de ene stroomtrafo afwijkt van dat van de andere kunnen verschil
stromen optreden. Bij een doorgaande kortsluiting kan dit tot onterecht aanspreken van de
differentiaalrelais leiden. Bij een interne kortsluiting leidt verzadiging van de
stroomtransformatoren bij elektromechanische relais tot een vertraagd aanspreken. Elektrome
chanische relais halen de voor aanspreken benodigde energie namelijk van de stroomtransformato
ren. Wanneer deze in verzadiging raken kunnen ze niet voldoende energie leveren.
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Van groot belang bij de keuze voor bepaalde stroomtransformatoren is de tijd ts die verstrijkt
tussen het optreden van de sluiting en het moment waarop de stroomtransformator in verzadiging
raakt. Wanneer deze groot genoeg is, kunnen de problemen met differentiaalbeveiligingen als
gevolg van verzadiging van de stroomtransformatoren beperkt blijven.

Voor fa geldt [21]:

[
Tz - T1 {EzN }]t =-7', In 1 - - -1

II 1 (0) T1Tz IR""

met

Hierin is

Ex : de verzadigingsspanning
N : de overzetverhouding van de stroomtransformator
I : de effectieve waarde van de (primaire) kortsluitstroom
Root : de totale secundaire belasting
T1 : de tijdconstante van het net
T2 : de tijdconstante van de stroomtransformator
Lm : de magnetiseringsinduetantie

(26)

(27)

Uit bovenstaande uitdrukking blijkt dat ts afhankelijk is van een groot aantal parameters. Naast de
genoemde parameters hangt fa ook nog af van de aard van de secundaire belasting, de grootte van
een eventuele DC-component in de stroom en de hoeveelheid remanente flux in de
transformatorkern. Deze laatste drie parameters komen nog aan bod.

• Een verschilstroom kan optreden indien aan beide zijden van het relais gelijkstroom
componenten aanwezig zijn die uitdempen met een verschillende tijdconstante.

• Het defect raken van ~n van beide stroomtransformatoren leidt ook tot een verschilstroom en
onterecht aanspreken. De defecte stroomtransformator zal de primaire stroom immers niet correct
transformeren.

• De magnetiseringsstroom van een stroomtransformator is afhankelijk van de grootte van de
secundaire belasting. De overzetfout die bepaald wordt door de magnetiseringsstroom, is daarom
ook afhankelijk van de secundaire belasting. Hoe groter de secundaire belasting hoe groter de
overzetfout. De aard van de secundaire belasting is van invloed op de tijd fa tussen kortsluiting en
verzadiging. Deze invloed is gevat in onderstaande, aangepaste uitdrukking voor fa:
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(28)

Een zuiver resistieve belasting heeft dus een grotere ts tot gevolg dan een belasting die deels
inductief is. Met andere woorden: een Ideinere cos ~ leidt tot een Ideinere ts' Bij een inductieve
belasting is het hoogfrequente gedrag van een stroomtransformator dus slechter.

Daar het gedrag van een stroomtransformator athangt van de secundaire belasting, dient de keuze
van deze belasting zorgvuldig te geschieden. Dit is met name bij stroomtransformatoren voor
beveiligingsdoeleinden van groot belang.

• Een verschilstroom kan ook optreden als gevolg van een asymmetrische layout van het
beveiligingssysteem. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een stroomtransformator aan de ene zijde
via veel langere draden met het differentiaalrelais is verbonden dan aan de andere zijde.

• Indien een sluiting optreedt in het primaire circuit ontstaat er in de meeste gevallen een
gelijkstroomcomponent in de foutstroom. Deze component is direkt na de sluiting maximaal en
dempt exponentieel uit met een tijdconstante LIR. Aangetoond kan worden dat bij een maximale
DC-component in de foutstroom deze component in de transformatorkem een flux veroorzaakt ter
grootte van wLIR * de flux veroorzaakt door de AC-eomponent. Uit de literatuur blijkt dat de
DC-component in de primaire stroom door de stroomtransformator wordt overgedragen naar de
secundaire zijde. De secundaire stroom dempt echter sneller uit dan de primaire stroom.
Bovendien verandert de secundaire stroom na zo'n 3 perioden van polariteit. De secundaire
stroom is in dit geval dus geen getrouwe kopie van de primaire stroom.

• Remanente flux

Als gevolg van de aanwezigheid van remanente flux is het mogelijk dat een stroomtransformator
bij een stroom ver beneden de verzadigingsgrens aI in verzadiging raakt. Daar vermogens
schakelaars stromen onderbreken op het moment dat ze nul zijn, hangt de grootte van de
remanente flux af van de aard van de secundaire belasting. Bij een zuiver inductieve belasting zal
er geen remanente flux achterblijven. Bij een puur resistieve belasting is de remanente flux
maximaal. De meeste elektromechanische relais worden belast met een inductieve impedantie met
een fasehoek van ongeveer 60°. De remanente flux is in dit geval 50% van de piekwaarde.
Statische relais worden meestal aileen resistief belast, waardoor de remanente flux in de
stroomtransformator aanzienlijk kan zijn.

Het effect van remanente flux op fa is net als het effect van de cos ~ van de secundaire belasting
onder te brengen in de uitdrukking voor fa:
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3.3.2 Beperkingen opgelegd door sommatie-transformatoren

De voor een differentiaalbeveiliging benodigde verbindingsdraden tussen de uiteinden van een
beveiligde lijn of kabel zijn duur. Elektriciteitsbedrijven willen hun aantal daarom bet liefst zo
klein mogelijk bouden. Het is dan ook niet ongebruikelijk om de drie gemeten fasestromen aan elk
uiteinde te combineren tot ~n enkele stroom, waardoor er slecbts ~n paar verbindingsdraden
vereist is. De omzetting van drie stromen naar ~n stroom vindt plaats via zogenaamde
sommatietransformatoren. In figuur 3.5 is een dergelijke transformator weergegeven.

Ro-------.
1

S 1
T 0------<::::>(

n

n 0------/

I

Figuur 3.5: Sommatie-transformator

Een sommatie-transformator is in feite niets anders dan een normale transformator waarop aan ~n
zijde twee extra aftakkingen zijn aangebracbt. Aldus ontstaat een transformator met aan ~~n zijde
vier aftakkingen. Het aantal windingen tussen de aftakkingen R en S is normaliter gelijk aan bet
aantal windingen tussen de aftakkingen S en T. Het aantal windingen tussen de aftakkingen T en n
is daarentegen normaal gesproken groter.

Ais gevolg van bun opbouw bebben sommatie-transformatoren een aantal vervelende nadelen. Ret
belangrijkste nadeel is dat de overzetverbouding afhangt van zowel bet type sluiting als van de
getroffen fase(n). Dit betekent dat bet aI dan niet aanspreken van bet aangesloten differentiaalrelais
eveneens afhangt van bet type sluiting en de getroffen fase(n). De overzetverbouding is bet grootst
voor een ~~nfase-aardsluiting in de R-fase. In dit geval vloeit de foutstroom door aile primaire
windingen van de sommatie-transformator en is de uitgangsstroom I maximaal. Voor een
tweefasen-sluiting tussen de fasen R en T en een foutstroom gelijk aan de foutstroom in bet geval
van de ~~nfase-aardsluiting in fase R, is de uitgangsstroom I ecbter 2/(n+2) maal zo klein. Voor
een tweefasen-sluiting tussen de fasen R en S of S en T is de uitgangsstroom zelfs 1/(n+2) maal
zo klein.

In onderstaande tabel is voor de diverse typen sluitingen de relatieve grootte van de
uitgangsstroom I weergegeven. De tabel geldt aileen onder de aanname dat de foutstroom voor
aile type sluitingen betzelfde is.

Tabel 3.1: Relatieve groone van de uitgangsstromen

Type sluiting R-aarde S-aarde T-aarde R-S S-T T-R R-S-T

Uitgangsstroom n+2 n+l n 1 1 2 3

Wanneer uitgegaan wordt van een vaste gevoeligbeid van de differentiaalrelais, is de
aanspreekdrempel voor de diverse sluitingen omgekeerd evenredig met de uitgangsstroom. Voor
een ~~nfase-aardsluiting in fase R ligt de aanspreekdrempel dus bet laagst.
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(30)

Naast het al genoemde nadeel is een ander nadeel van sommatie-transformatoren dat het in
bepaalde foutsituaties mogelijk is dat de uitgangsstroom nul is. Deze situatie doet zich
bijvoorbeeld voor tijdens een tweefasen-sluiting aan de sterzijde van een ster-driehoek geschakelde
vermogenstransformator. In dit geval geldt voor de fasestromen aan de driehoekzijde van de
transformator: Is =-21R=-2IT ·

Nog een nadeel van sommatie-transformatoren is dat ze verantwoordenlijk zijn voor het feit dat de
aanspreekdrempel van het aangesloten differentiaalrelais bij enkelzijdig gevoede transmissielijnen
athangt van de belastingstroom. Dit vereist enige toelichting. In paragraaf 3.2 is duidelijk
geworden dat het al dan niet aanspreken van de beveiliging wordt bepaald door het quotient van
de uitgaande stroom 12 en de ingaande stroom 11 van de beveiligde verbinding. De verhouding
tussen 11 en 12 kan worden uitgedrukt in de belastingsstroom IL en de foutstroom IF. De ingaande
stroom is immers gelijk aan de belastingstroom plus de foutstroom, terwijl de uitgaande stroom
gelijk is aan de belastingstroom:

11 I,+IL 1,
-=--=1+-
I" I L I L

Doordat de foutstroom en de belastingsstroom door de sommatie-transformator verschillende
worden behandeld, hangt het quotient van IF en IL af van de door de fout getroffen fasen en van
de grootte van de belastingstroom.

3.3.3 Beperkingen opgelegd door de pilot wires

Hoewel het mogelijk is om een lijn of kabel te beveiligen met een differentiaalbeveiliging met
slechts ~n relais, wordt in de praktijk meestal gebruik gemaakt van twee relais. Aan beide zijden
van de lijn/kabel bevindt zich dan ~~n relais. In elk relais wordt de lokale stroom (de helft van het
verschil tussen ingaande en uitgaande stroom) vergeleken met de stroom afkomstig van de
verbindingsdraden (de helft van de som van beide stromen). In het ideale geval is de stroom
afkomstig van de verbindingsdraden gelijk aan de gemeten stroom aan het andere uiteinde. In de
praktijk bezitten de verbindingsdraden echter een zekere capaciteit. Hierdoor is de stroom
afkomstig van de verbindingsdraden niet helemaal gelijk aan de gemeten stroom. Een
differentiaalbeveiliging volgens het 'circulating current' principe heeft overigens Minder last van
de capaciteit van de verbindingsdraden dan een differentiaalbeveiliging volgens het 'balanced
voltage' principe.

Het komt soms voor dat de verbindingsdraden beveiligd zijn tegen overspanningen. Net als door
de capaciteiten vloeit er door deze overspanningsbeveiligingen een zekere lekstroom die er mede
verantwoordelijk voor is dat de stroom afkomstig van de verbindingsdraden niet helemaal gelijk is
aan de gemeten stroom.

Hoewel de voor differentiaalbeveiligingen toegepaste verbindingsdraden zeer betrouwbaar zijn,
kan het in principe voorkomen dat ~n of beide draden breken of dat er een sluiting optreedt
tussen beide draden. De gevolgen van breuk of sluiting der draden zijn weergegeven in onder
staand overzichtje.
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Type storing

Kortsluiting

Breuk

Circulating current

Geen trip-signaal bij
interne sluiting

Trip-signaal in
normaal bedrijf

Balanced voltage

Trip-signaal in
normaal bedrijf

Geen trip-signaal bij
interne sluiting

Storingen in de differentiaalbeveiligingen kuooen tenslotte ook worden veroorzaakt door stromen
die in de verbindingsdraden worden geinduceerd door magnetische koppeling of door een span
ningsgradient in de aarde veroorzaakt door een externe sluiting.

3.3.4 Overige beperkingen

Tot dusver zijn alleen beperkingen van differentiaalbeveiligingen besproken die worden opgelegd
door de diverse componenten van het beveiligingssysteem (stroomtransformatoren, sommatie
transformatoren, pilot wires). Men zou kuooen zeggen dat deze beperkingen inherent zijn aan de
differentiaalbeveiliging. Er bestaan naast de besproken componenten echter ook andere factoren
die problemen kuooen veroorzaken voor differentiaalbeveiligingen. Deze zou men externe factoren
kuooen noemen. In deze paragraaf wordt op deze 'externe' factoren nader ingegaan.

• Problemen als gevolg van transienten in het primaire circuit

Transienten in het primaire circuit kuooen problemen opleveren voor een differentiaalbeveiliging.
Een voorbeeld hiervan zijn laadstromen die optreden tijdens sluitingen. Indien het beveiligde
primaire circuit relatief veel capaciteit heeft, kuooen zich situaties voordoen waarin de
differentiaalbeveiliging onterecht kan aanspreken. De optredende laadstromen kuooen namelijk
voor een verschil zorgen tussen de ingaande stroom en de uitgaande stroom. Dit kan er in extreme
gevallen toe leiden dat de differentiaalbeveiliging een interne sluiting signaleert die in
werkelijkheid niet aanwezig is. Een ander overgangsverschijnsel in het primaire circuit dat voor
problemen kan zorgen is het beruchte inschakelverschijnsel dat optreedt bij het inschakelen van
een onbelaste vermogenstransformator.

• Problemen als gevolg van relatief grote belastingsstromen in uitlopers van het net

Om de problemen met stroomtransformatoren te lijf te gaan, wordt in differentiaalbeveiligingen
normaliter gebruik gemaakt van aanspreekdrempels die toenemen voor toenemende doorgaande
stromen. Hoe hoger de stroom, hoe ongevoeliger het relais. Deze niet-constante drempels kuooen
problemen opleveren in uitlopers van het net. Op deze plaatsen is de kortsluitstroom relatief klein.
Ook de verhouding tussen de kortsluitstroom en de belastingstroom is in uitloper dus relatief
klein. Met andere woorden: de belastingstroom is relatief groot. Tijdens een sluiting in een
uitloper ontstaat dus een situatie waarin de differentiaalbeveiliging moeite heeft met de
discriminatie tussen de normale bedrijfstoestand en een interne sluiting. Enerzijds wordt dit
veroorzaakt door de relatief kleine kortsluitstroom, anderzijds door de relatief hoge
aanspreekdrempel als gevolg van de relatief grote belastingsstroom.
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• Problemen als gevolg van hoge steilheden in de primaire stroom

Veronderstel eens een sinusvormige stroom met hoekfrequentie w en een amplitude t die vloeit in
een door een differentiaalrelais beveiligde transmissielijn. Op zijn nuldoorgang heeft deze stroom
een (maximale) steilheid di/dt ter grootte van w*i. Wanneer deze steilheid erg groot is, is het in
principe mogelijk dat de differentiaalbeveiliging een verschilstroom detecteert. Het duurt namelijk
~n looptijd T voordat een stroomgolf die aan de ene zijde van een transmissie-lijn binnenkomt, de
transmissielijn aan de andere zijde weer verlaat. Terwijl de oorspronkelijke stroomgolf zich
voortplant in de transmissielijn, blijft de stroom aan bet begin van de lijn toenemen. Op het
moment dat de oorspronkelijke golf arriveert bij het einde van de lijn kan zodoende tusssen begin
en einde van de transmissielijn een verschilstroom zijn ontstaan ter grootte van di/dt * T.

Een voorbeeld. Voor een sinusvormige stroom met een frequentie van 50 Hz en een amplitude
van 10 leA bedraagt de maximale steilheid 314*104 A/s. Dit komt neer op een steilheid van 3,14
AI/Ls. Indien een verbinding een looptijd heeft van bijvoorbeeld 20 /LS kan de verschilstroom
tussen de beide uiteinden oplopen tot zo'n 63 A.

Door de aanwezigheid van pilot wires tussen de beide uiteinden van de verbinding zal een
eventueel optredende verschilstroom overigens niet pers~ een probleem hoeven op te leveren voor
de beveiliging. De pilot wires hebben immers ook een zekere looptijd. De aan de ene zijde
gemeten stroom zal daardoor pas na enige tijd aangeboden worden aan het differentiaalrelais.

3.4 Remedies tegen beperkingen

In de voorgaande paragrafen is misschien de indruk gewekt dat differentiaalbeveiligingen maar
beter niet gebruikt kunnen worden. Gelukkig valt dit wei mee. De fabrikanten van
differentiaalbeveiligingen hebben voor de meeste van de genoemde problemen namelijk
oplossingen bedacht. In de nu volgende paragrafen zullen een aantal van deze oplossingen worden
besproken. Ook wordt nader ingegaan op criteria om de gevoeligheid van een relais te kunnen
beoordelen.

3.4.1 Remedies tegen problemen met stroomtransformatoren

In paragraaf 3.3.1 is duidelijk geworden dat stroomtransformatoren nogal eens aanleiding kunnen
geven tot een verschilstroom door de differentiaalrelais. Om dit probleem te ondervangen worden
in de praktijk twee methoden veelvuldig toegepast: het plaatsen van een stabilisatie-weerstand in
serie met de bekrachtigingsspoel van het relais en/of het aanbrengen van stabilisatie-wikkelingen
welke de gevoeligheid van het relais verkleinen voor toenemende foutstromen cq.
transformatorfouten.

• Stabilisatie-weerstand

Om een differentiaalbeveiliging ongevoeliger te maken voor fouten ten gevolge van de gebruikte
stroomtransformatoren, wordt soms een weerstand in serie gezet met het differentiaalrelais. De
theorie hierachter is dat de relaisstroom door het aanbrengen van de weerstand tijdens exteme
sluitingen wordt verkleind. Nu is de relaisstroom voor doorgaande sluitingen gelijk aan het
verschil tussen de magnetiseringsstromen van de stroomtransformatoren. Door bet aanbrengen van
de serieweerstand worden de magnetiseringsstromen dus gedwongen om meer aan elkaar gelijk te
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worden. De stroomtransformator met de kleinste magnetiseringsstroom zal daardoor een bepaalde
stroom gaan opdrukken in het secundaire circuit van de andere stroomtransformator.

• Stabilisatie-wikkelingen

Om onterecht aanspreken van de differentiaalbeveiliging bij een doorgaande sluiting als gevolg
van transformatorfouten te voorkomen, wordt meestal gebruik gemaakt van stabilsatie
wikkelingen. Een stabilisatie-wikkeling wordt belcrachtigd door de doorgaande stroom en werkt
het aanspreken van het relais tegen. Naarmate de doorgaande stroom hoger is, Iigt de
aanspreekdrempel van het relais hoger. Bij een doorgaande sluiting zal een differentiaalbeveiliging
daarom niet aanspreken. De karakteristieken van een differentiaalbeveiliging met stabilisatie
wikkeling zijn weergegeven in onderstaande figuur.

Im{~}

I\;~I
o 1

Figuur 3.6: Karakteristieken van een differentiaalbeveiliging met stabilisatie
wikkeling

Te zien is dat in het scalaire diagram de karakteristiek bestaat uit een Iijn met een constante
helling. In het polaire diagram bestaat de karakteristiek uit een cirkel met het middelpunt op de
reele as. De helling van de Iijn, de positie van het middelpunt en de straal van de cirkel hangen
allen af van de verhouding S tussen het aantal windingen van de stabilisatiewikkeling en het aantal
windingen van de werkwikkeling.

Het polaire diagram is belangrijk voor het beoordelen van de stabiliteit van een
differentiaalbeveiliging tijdens een doorgaande kortsluiting. Bij een doorgaande sluiting geldt in
principe dat 11 gelijk is aan 12, Deze toestand wordt in het polaire diagram dus weergegeven door
het punt (1,0). Een differentiaalbeveiliging is stabiel indien het punt (1,0) ruimschoots binnen de
cirkel Iigt. Ligt het punt buiten de cirkel dan zal de differentiaalbeveiliging bij een doorgaande
sluiting aanspreken.

Een differentiaalbeveiliging voor Iijnen en kabels bevat meestal twee relais. Het polaire diagram
van zo'n differentiaalbeveiliging bevat dan ook twee cirkels, voor elke relais ~n. Het stabiele
gebied is in dit geval de overlapping van beide cirkels.
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• Overige maatregelen

Naast het toepassen van stabilisatie-weerstanden of wikkelingen kuooen de problemen met
stroomtransformatoren natuurlijk ook bij de bron zelf worden aangepakt. Zo kan er bijvoorbeeld
voor worden gezorgd dat verzadiging zo laat mogelijk optreedt. Dit is mogelijk door optimaIisatie
van de in paragraaf 3.3.1 genoemde parameters. Zo dient de secundaire belasting van de
stroomtransformatoren zo klein mogelijk te zijn.

Een totaal andere methode om de problemen met de stroomtransformatoren te lijf te gaan, is het
toepassen van digitale technieken. Het is mogelijk om met behulp van digitaIe technieken uit de
secundaire stroom van de stroomtransformator de oorspronkelijke primaire stroom te
reconstrueren. Daartoe moet het gedrag van de gebruikte stroomtransformatoren echter weI
precies bekend zijn.

3.4.2 Vervanging voor sommatie-transformatoren

In paragraaf 3.3.2 is opgemerkt dat het uitgangssignaaI van sommatie-transformatoren sterk
athangt van het type sluiting en de getroffen fasen. Onder bepaalde omstandigheden kan het
uitgangssignaaI zelfs bijna nul zijn. Dit probleem met sommatie-transformatoren kan worden
verminderd door de toepassing van 'phase sequence' filters in plaats van de transformatoren. Een
dergelijk filter geeft hetzelfde uitgangssignaaI voor aIle fasen. De grootte van het uitgangssignaaI
hangt slechts af van de grootte van de normaIe en homopolaire stromen tijdens een sluiting.

3.4.3 Remedies tegen problemen met de pilot wires

In paragraaf 3.3.3 is melding gemaakt van een aantaI problemen die inherent zijn aan het gebruik
van verbindingsdraden. Het belangrijkste probleem vormt de impedantie van de draden. Deze
zorgt er namelijk voor dat de cirkels in het polaire diagram van een differentiaalbeveiliging voor
lijnen en kabels niet precies op elkaar liggen. Voor een ideale verbinding (d.w.z. geen demping en
fasedraaiing) is dit weI het gevaI. Doordat de cirkels niet precies op elkaar liggen,is het stabiele
gebied voor doorgaande sluitingen kleiner. In figuur 3.7 is dit probleem weergegeven.

Im{~}

Figuur 3. 7: Invloed van de verbindingsdraden op het stabiele gebied
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Het is mogelijk om de invloed van de verbindingsdraden te compenseren. Daartoe wordt een
impedantie in serie met de werkwikkeling van het relais aangebracht. Door een juiste keuze van
deze impedantie is het mogelijk om aan beide zijden dezelfde verhouding S te creeren.

De problemen die kunnen ontstaan wanneer een verbindingsdraad breekt of wanneer er een
kortsluiting optreedt kunnen worden ondervangen door de draden te bewaken. Met behulp van een
eenvoudige schakeling is na te gaan in welke toestand de draden zich bevinden.

3.4.4 Overige remedies

• Remedies tegen laadstromen in het primaire circuit

De methode om problemen met laadstromen te voorkomen, is ervoor zorg te dragen dat de
aanspreekdrempel van het relais groter is dan de laadstroom. De grootte van de laadstroom wordt
bepaald met behulp van de fundamentele vergelijkingen voor een transmissielijn. Voor de
laadstroom geldt de uitdrukking Ie= ICIA I*V met C={Y*sinh VZY} I{YZY}, A=cosh vZY en
V de spanning aan het begin van de betreffende lijn/kabeI. Z en Y zijn respeetievelijk de
impedantie en de admittantie van de verbinding. In vereenvoudigde vorm luidt de uitdrukking
voor de laadstroom: Ie = YV.
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4 HET ONDERZOCHTE 110 kV-NET

In de inleiding is reeds vermeld dat oon beveiligingsprobloom in het 110 kV-net van de EGD de
directe aanleiding is geweest voor dit afstudoorproject. Het lag dan ook voor de hand om dit net
aIs leidraad te gebruiken bij het onderzoek naar de invloed van transienten op differentiaal
beveiligingen. Om de invloed van diverse parameters op het gedrag van differentiaaIbeveiligingen
te kuonen bepaIen, is oon gedoolte van het 110 kV-net gemodelloord in EMTP. Tevens is van oon
bepaalde verbinding in dit net de beveiliging gemodelloord. In het model zijn vervolgens diverse
kortsluitsituaties gesimuleerd met het doel oon boold te krijgen van de optredende transienten en
hun inwerking op de beveiliging. Alvorens in hoofdstuk 5 de resultaten van deze simulaties
worden besproken, wordt in dit hoofdstuk de structuur van het onderzochte 110 kV-net en de
onderzochte differentiaaIbeveiliging besproken. Vervolgens wordt aangegeven op welke wijze de
diverse net- en beveiligingscomponenten in EMTP zijn gemodelloord.

4.1 Opbouw van het net

Het onderzochte 110 kV-net is gesituoord in de provincie Drenthe en strekt zich grofweg uit van
Emmen tot Assen. Het net bestaat uit een viertaI verbindingen:

de kabelverbinding AKU-Bargermeer
de hoogspanningslijn Bargermeer-Beilen
de hoogspanningslijn Beilen-Zeyervoon
de hoogspanningslijn Zeyerveen-Marsdijk.

De verbinding AKU-Bargermeer is een dubbelcircuit-verbinding en hooft oon lengte van 2 km. De
verbinding wordt gevormd door twoo paraIlele driefasige gasdrukkabels geschikt voor oon
schijnbaar vermogen van 46 MVA elk. De loodmantels van de kabels zijn aan beide zijden van de
verbinding geaard.

De hoogspanningslijnen zijn ook aIle dubbelcircuit-verbindingen. De lengtes van de lijnen zijn
respectievelijk 41,3, 14,6 en 4,7 km. AIle circuits hebben dezelfde afmetingen en zijn geschikt
voor een schijnbaar vermogen van 221 MVA elk.

Het door het net gevraagde vermogen wordt op twoo plaatsen ingevoed, te weten in de stations
AKU en Zeyerveen. Te AKU staan drie generatoren opgesteld met oon gezamenlijk vermogen van
44,5 MVA. Dit vermogen wordt onder normaIe omstandigheden volledig lokaaI afgenomen. In
Zeyerveen wordt in het 110 kV-net ingevoed via twee 220/110 kV-koppeltransformatoren. Deze
transformatoren hebben elk oon nominaaI vermogen van 200 MVA.

In ieder stations bevinden zich ~n of meerdere 110/10,5 kV-distributie-transformatoren. Deze
transformatoren zijn aIle op dezelfde wijze geschakeld: de hoogspanningszijde in ster, de
laagspanningszijde in driehoek. De nominaIe vermogens verschillen per station. In onderstaand
overzicht is per station het aantaI distributie-transformatoren aangegeven aIsmede hun nominaIe
vermogens.
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Station

AKU
Bargermeer
Beilen
Zeyerveen
Marsdijk

Aantal distributie
transformatoren

2
2
2
1
2

Nominaal vermogen
per transformator

30MVA
30MVA
26MVA
30MVA
30MVA

In de stations AKU en Marsdijk staan blusspoelen opgesteld. Deze zijn gekoppeld met het sterpunt
aan de 110 kV-zijde. Het 110 kV-net is dus blusspoel-geaard. In figuur 4.1 is het netschema
weergegeven.

220kV

AKU BORM

Figuur 4.1: Schema van het ondenochte 110 kV-net

4.2 Modellering van het net in EMTP

4.2.1 Modellering van de hoogspanningslijnen

Hoogspanningslijnen kunnen in EMTP op verschillende manieren worden gerepresenteerd. Zo kan
onder meer worden gekozen voor een modellering op basis van (al dan niet gekoppelde)
geconcentreerde inductiviteiten in serie met weerstanden. Daar dit onderzoek vooral gericht is op
de invloed van snelle transienten op het gedrag van een differentiaalbeveiliging, is een modellering
op basis van geconcentreerde netelementen echter ongeschikt. Voor onderzoek waarbij snelle
transienten een rol spelen, dienen hoogspanningslijnen gemodelleerd te worden op basis van hun
verdeelde parameters. Hiervoor is dus kennis van de diverse elektrische parameters per lengte
eenheid vereist.

Het is een bekend gegeven dat de elektrische parameters van een hoogspanningslijn afhankelijk
zijn van de frequentie van lijnspanning en stroom. Een frequentie-afhankelijk lijnmodel op basis
van gedistribueerde parameters zou daarom voor het onderzoek het meest geschikt zijn geweest.
Gekozen is echter voor een frequentie-onafhankelijk lijnmodel. De reden hiervoor is dat de tijdens
het afstudeerwerk gehanteerde gegevens een nauwkeuriger model niet rechtvaardigen.
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Het lijnmodel bestaat uit twee verliesvrije L'C'-secties die aan beide zijden verbonden zijn met
geconcentreerde weerstanden. Deze weerstanden representeren de serieweerstand van de te
modelleren lijn. In figuur 4.2 is de opbouw van het lijnmodel geschetsL

77//////77/ / /7777
aarde

Figuur 4.2: Her gebruikte lijnmodel

De invoer voor het lijnmodel bestaat uit componentgrootheden. Voor niet-getransponeerde
hoogspanningslijnen is het aantal in te voeren componentgrootheden gelijk aan het aantal fasen.
Voor volledig getransponeerde lijnen is het aantal in te voeren componentgrootheden echter
kleiner. Bij de modellering van de hoogspanningslijnen is er vanuit gegaan dat de hoogspannings
lijnen volledig getransponeerd zijn. Om het aantal in te voeren grootheden verder te beperken is
besloten de twee parallele circuits per verbinding te modelleren als zijnde ~n driefasig circuit. Dit
kan eenvoudig door de oorspronkelijk in te voeren parameters R', L' en C' te vervangen door
respectievelijk IhR', IhL' en 2C'. R', L', en C' zijn achtereenvolgens de weerstand per km, de
inductiviteit per km en de capaciteit per km. Op grond van deze aannamen zijn voor de model
lering van een hoogspanningslijn in EMTP uiteindelijk nog slechts zes grootheden vereist: de
homopolaire en normale weerstand, de homopolaire en normale inductiviteit en de homopolaire en
normale capaciteit.

Bij aanvang van dit onderzoek waren van de 110 kV-lijnen aileen gegevens beschikbaar welke
gebaseerd waren op een frequentie van 50 Hz. Deze gegevens zijn voor dit onderzoek, waarbij
snelle transienten een rol spelen, echter niet geschikt. Voor een goede lijnmodellering zijn immers
lijnparameters vereist die gebaseerd zijn op de dominante frequentie van de te onderzoeken
verschijnselen. Om deze parameters te verkrijgen is gebruik gemaakt van de EMTP-routine 'LINE
CONSTANTS: Na invoering van een aantal geometrische lijngegevens zoals geleiderdiameter,
geleiderhoogte en hartafstand tussen de geleiders, berekent deze routine voor een op te geven
frequentie de impedantie- en capaciteitenmatrix. Uit deze matrices kuonen de gewenste lijn
parameters worden bepaald. Daar aile te modelleren lijnen op hun lengte na dezelfde afmetingen
hebben, hoefde slechts ~nmaal van 'LINE CONSTANTS' gebruik te worden gemaakt.

De berekening van de matrices is uitgevoerd voor een frequentie van 1000 Hz. Deze frequentie is
gebaseerd op de resultaten van proefsimulaties, welke zijn uitgevoerd om een idee te krijgen van
de dominante frequentie van de te onderzoeken verschijnselen. De proefsimulaties zijn uitgevoerd
met gebruikmaking van de beschikbare 50 Hz-lijngrootheden. De met 'LINE CONSTANTS'
verkregen 1000 Hz-lijnparameters zijn vermeld in onderstaande tabel. Om een indruk te geven van
hun frequentie-athankelijkheid, zijn ook de 50 Hz waarden vermeld. De in de tabel opgenomen
waarden gelden per circuit.
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Tabel 4.1: Lijnparameters

R' L' Ct ' Ro' L' Co't t 0

[O/kIn] [mH/kIn] [nF/kIn] [O/kIn] [mH/kIn] [nF/kIn]

1
1000

lli i 0,06627 0,5481 20,83 1,2238 1,9749 9,51

50Hz 0.02506 0.5606 20,83 0,23 2,4037 9,51

4.2.2 Modellering van de kabel

Voor de representatie van de kabelverbinding tussen AKU en Bargermeer is van hetzelfde model
gebruik gemaakt als bij de hoogspanningslijnen is gedaan: een model op basis van frequentie
onafhankelijke verdeelde parameters (figuur 4.1). In tegenstelling tot de hoogspanningslijnen is de
kabelverbinding ~nfasig gemodelleerd. De reden hiervoor is gelegen in de constructie van de
gebruikte gasdrukkabel. In principe bestaat de driefasige gasdrukkabel namelijk uit drie aparte
~nfase-kabels welke tezamen in ~~n stalen buis zijn gebracht. Elke geleider is omgeven door zijn
eigen isolatie en loodmantel. Doordat de loodmantels aan beide zijden van de verbinding zijn
geaard, kan door elke fase slechts een stroom vloeien in de coaxiale mode. De andere modes zijn
daarom niet van belang. Er kan dus volstaan worden met een ~~nfasig model.

In het model is de dubbelcircuitverbinding AKU-Bargermeer dan ook gerepresenteerd door zes
~nfase-kabels. Doordat gebruik gemaakt wordt van ~nfasige modellen kan de invoer voor de
modellen beperkt blijven tot de normale grootheden. De homopolaire grootheden hoeven dus Diet
bekend te zijn. Net als bij de lijnen dient bij de modellering van de kabelverbinding rekening te
worden gehouden met de frequentie-afhankelijkheid van de kabelparameters. De in te voeren
parameters dienen gebaseerd te zijn op de dominante frequentie van de te onderzoeken
verschijnselen.

Om de kabelparameters te kunnen bepalen, is gebruik gemaakt van de in EMTP aanwezige routine
'CABLE CONSTANTS'. Na invoering van een aantal geometrische kabelgegevens, gegevens over
het gebruikte isolatie-materiaal, de liggingsdiepte en de soortelijke weerstand van de omringende
grond levert CABLE CONSTANTS een impedantie- en een admittantiematrix waaruit de diverse
parameters zijn af te leiden. In onderstaande tabel zijn de met CABLE CONSTANTS verkregen
1000 Hz-kabelparameters vermeld.

TabeI4.2: Kabelparameters gebaseerd op 1000 Hz

Rt ' L' C t 't

[Olkm] [mHlkm] [JLFIkm]

1,18 0,208 0,23~
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4.2.3 Modellering van de distributie-transformatoren

Transformatoren kunnen binnen EMTP op diverse manieren gemodelleerd worden. Zo bestaat de
mogelijkheid te kiezen tussen ~nfasige en driefasige-modellen. Voor de modellering van de
driefasige distributie-transformatoren in het EOD-net is gebruik gemaakt van drie ~~nfasige

transformatormodellen. Een dergelijk ~nfasig transformatormodel is weergegeven in figuur 4.3.

Figuur 4.3: Eenfasig transformatormodel

De basis van het model wordt gevormd door een ideale 2-winding transformator met een
overzetverhouding gelijk aan de overzetverhouding van de te modelleren transformator. Aan beide
zijden van deze ideale transformator zijn een zelfinductie en een weerstand aangebracht. Deze
representeren de spreidingsinductiviteit en de weerstand van de windingen. Verzadigings
verschijnselen worden gerepresenteerd door een niet-lineair element dat parallel geschakeld is aan
de klemmen van de ideale transformator.

Om te komen tot een driefasig transformatormodel worden drie van deze ~nfase-modellen met
elkaar verbonden. De wijze waarop dit gebeurt hangt af van de schakeling van de te modelleren
distributie-transformator. De te modelleren distributie-transformatoren bezitten allen een Yd
schakeling. De laagspanningsklemmen van de drie ~nfasige modellen dienen dus in driehoek te
worden geschakeld, de hoogspanningsklemmen daarentegen in ster. In figuur 4.4 is dit
verduidelijkt.

boogspanningszijde

Figuur 4.4: Het complete model van de distributie-transformator
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De grootte van de diverse weerstanden en induetiviteiten kunnen worden verkregen uit het
nominale vermogen van de transformator, de nominale spanning, de kortsluitspanning en het
koperverlies. De hiervoor noodzakelijke berekeningen staan hieronder beschreven. Daar gegevens
als kortsluitspanning en koperverlies per transformator verschillen, worden in de berekening alleen
symbolen gebruikt.

Allereerst wordt de nominale transformatorstroom aan de 110 kV-zijde berekend:

(31)

met : het nominale (driefasige) vermogen
: de nominale (gekoppelde) spanning
: de nominale transformatorstroom aan de 110 kV-zijde

(32)

Indien het totale koperverlies bekend is, kan nu de weerstand van de wikkelingen worden
berekend:

PlY
RI;--"";';';"'-

3*1;'..

met : het totale (driefasig) koperverlies
: de totale weerstand van de wikkelingen op 110 kV-niveau

Om de spreidingszelfinductie te kunnen bepalen dient nu nog de kortsluitimpedantie berekend te
worden. Deze bedraagt:

met : de kortsluitspanning in p.u.
: de kortsluitimpedantie op 110 kV-niveau

(33)

De spreidingszelfinductie kan nu eenvoudig worden bepaald uit Zk en Rk:

<AlLI;=JZ; - R;

Hierin is Lk de spreidingsinductie op 110 kV-niveau.

(34)

De op bovenstaande wijze verkregen waarden voor Rk en Lk zijn gebaseerd op een spannings
niveau van 110 kV. In het ~nfasig EMTP-transformatormodel bevindt zich echter zowel aan de
hoogspanningszijde als aan de laagspanningszijde een weerstand en zelfinductie. De verkregen
waarden moeten daarom over beide zijden worden verdeeld. Om dit te bereiken worden Rk en Lk
gehalveerd. Aan de hoogspanningszijde worden de gehalveerde waarden rechtstreeks ingebracht in
het model. Voor inpassing aan de laagspanningszijde dienen de gehalveerde waarden eerst
getransformeerd te worden. Het uiteidelijke resultaat is:
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R :; Rk *( 10.5*13)2
• 2 110

(35)

L :; L k *( 10.5*13)2
u 2 110

met : de weerstand aan de hoogspanningszijde
: de weerstand aan de laagspanningszijde
: de spreidingsinductie aan de hoogspanningszijde
: de spreidingsinductie aan de laagspanningszijde

Op station Zeyerveen nat bevinden zich in elk station twee identieke distributie-transformatoren.
Wanneer er vanuit wordt gegaan dat deze twee steeds parallel worden bedreven. kan voor de
modellering van de distributie-transformatoren worden volstaan met ~n vervangende
transformator. Daartoe hoeven de berekende grootheden Rhs' Rls' L hs en LIs slechts gehalveerd te
worden.

In het begin van deze paragraaf is reeds opgemerkt dat binnen het gebruikte transformatormodel
de mogelijkheid bestaat om verzadigingsverschijnselen te modelleren. Van deze mogelijkheid is
echter geen gebruik gemaakt. De reden hiervoor is dat de uitgevoerde simulaties bedoeld waren
om een indruk te krijgen van de stromen die vloeien tijdens een sluiting in het 110 kV-net. Bij dit
type sluitingen ligt verzadiging van de distributie-transformatoren niet voor de hand.

4.2.4 Modellering van de generatoren te AKU

In paragraaf 4.1 is reeds vermeld dat in station AKU drie generatoren staan opgesteld. Deze
generatoren, met een gezamenlijk vermogen van 44,5 MVA, voeden in op de 10.5 kV-rails. Van
deze generatoren waren voorafgaand aan het onderzoek slechts de volgende gegevens bekend:

Generator Nominaal vermogen Subtransiente reactantie Transiente reactantie

1 32 MVA 0,12 p.u. 0,17 p.u.
2 7,5 MVA 0,18 p.u. 0,27 p.u.
3 5MVA 0,18 p.u. 0,27 p.u.

Er is daarom gekozen voor een eenvoudige modellering op basis van spanningsbronnen en
reactanties. In figuur 4.5 is het gebruikte generatormodel weergegeven alsmede het bijbehorende
vektordiagram. Elke fase is gerepresenteerd door een spanningsbron in serie met een reactantie en
een weerstand. De grootheid gil is de zogenaamde 'spanning achter de subtransiente reactantie.·
gk is de klemspanning (i.e de fasespanning). De reactantie Xd" wordt berekend uit de gegeven
waarden van de subtransiente reactanties. In dit model wordt het afgegeven vermogen geregeld via
de modulus van g" en/of de hoek tussen g" en gk' Het kortsluitvermogen wordt bepaald door de
modulus van gil en de grootte van Xl.
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Figuur 4.5: Het gebruikte generatormodel

In eerste instantie zijn alledrie de generatoren afzonderlijk gemodelleerd. Daar de regeling van het
totale generatorvermogen met drie generatormodellen echter omsIachtig is, is besloten de drie
generatoren te vervangen door ~n generatormodel met een nominaal vermogen gelijk aan de som
van de nominale vermogens van de afzonderlijke generatoren. De grootte van de subtransiente
reactantie van deze vervangende generator is bepaald door de subtransiente reactanties van de
afzonderlijke generatoren te middeIen, met de nominale vermogens van de betreffende generatoren
als weegfactor. In formulevorm ziet de berekening van de 'vervangings'-subtransiente reactantie er
als voIgt uit:

(36)

met s·1
X "di

: het nominale vermogen van de betreffende generator
: de subtransiente reactantie van de betreffende generator

(37)

Invullen van de correcte waarden Ievert: Xd=0,137 p.u. Voor de modellering van de generator is
echter de subtransiente reactantie uitgedrukt in Ohms gewenst. Deze wordt als voIgt berekend:

U2 ",12

X"-" 11011I-0137 (10,Sxhr) 0341"\
tl -xtl *--- * = ••s' 6 '

11011I 44,5x10

De weerstand van de generatorwikkelingen is gerepresenteerd door in elke fase in serie met Xd"
een weerstand R op te nemen. De grootte van deze weerstand is als voIgt benaderd:

"R=O,06*Xd =20mC (38)

De amplitude van de spanning achter de subtransiente reactantie kan in principe worden bepaald
uit de amplitude Inom van de nominale generatorstroom, de gewenste cos ~, de amplitude ~ van
de klemspanning en de de subtransiente reactantie Xd". Indien R oeC Xd" geldt voor E" geldt
namelijk:

(39)
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De amplitude van de nominale generatorstroom loom kan worden berekend uit het nominaal
vermogen en de nominale spanning:

(40)

De hoek 6 tussen E" en de ldemspanning Ek kan uit dezelfde grootheden worden berekend als die
waarmee de amplitude van E" wordt bepaald. Voor deze zogenaamde koppelhoek geldt namelijk:

(41)

In hoofdstuk 5 zal nog nader op de gebruikte generatorinstellingen worden teruggekomen.

4.2.5 Modellering van de koppeltransformator met invoeding

In station Zeyerveen bevinden zich twee identieke 220/110/11 kV-koppeltransformatoren. Via
deze transformatoren voedt het 220 kV-koppelnet in op het onderzochte 110 kV-net. De
driewikkelings-koppeltransformatoren hebben elk een nominaal vermogen van 200 MVA. De
schakelwijze van de drie wikkelingen is weergegeven in figuur 4.6. Het betreft een zogenaamde
Ynyn2d7 schakeling. Bij dit type schakeling zijn zowel de 220 kV- als de 110 kV-wikkelingen in
ster geschakeld. Aan de 220 kV-zijde is het sterpunt geaard, aan de 110 kV-zijde zwevend. De
voor koppeltransformatoren gebruikelijke tertiaire wikkeling is in driehoek geschakeld en dient ter
verlaging van de homopolaire impedantie.

220kV 11 kV 110kV

o----_t--J

Figuur 4.6: De koppeltransformator

Voor de modellering van de koppeltransformatoren is, net als voor de modellering van de
distributie-transformatoren, gebruik gemaakt van drie ~nfasige transformatormodellen. Ditmaal
zijn echter modellen met drie wikkelingen gebruikt. De grootten van de diverse
spreidingsreactanties en wikkelingsweerstanden zijn niet berekend, maar afkomstig uit een eerdere
studie naar transienten in het EGD-net [x].

De feitelijke invoeding vanuit het 220 kV-net is gerepresenteerd via drie ~nfasige, in ster
geschakelde spanningsbronnen. Elke bron is via een reactantie verbonden met ~n van de 220 kV
ldemmen van de koppeltransformator. De hoogte van de door de bronnen geleverde spanning
bepaalt tezamen met de grootte van de reactanties het maximale invoedend kortsluitvermogen. De
hoogte van de spanning is gelijk genomen aan 220tV3 kV (effectieve waarde). De grootte van de
reactantie is gebaseerd op gegevens afkomstig uit [17]. In dit rapport wordt het door het
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220 kV-koppelnet ingevoed driefasig kortsluitvermogen geschat op 7621 MVA, wat neerkomt op
een kortsluitstroom van 20 kA op 220 kV-niveau. Voor een juiste representatie van dit
kortsluitvermogen dient de reactantie de volgende grootte te hebben:

(42)

Tijdens de simulaties zijn soms andere combinaties van spanning en reactantie gebruikt. In
hoofdstuk 5 zal hier nog op worden teruggekomen.

4.2.6 Modellering van de belastingen

In alle stations van het onderzochte 110 kV-net wordt via de distributie-transformatoren vermogen
geleverd aan het 10 kV-net. De grootte van het afgenomen vermogen verschilt per station. In elk
station zijn dan ook andere belastingen aangebracht. De belastingen zijn gemodelleerd door iedere
10 kV-klem van de distributie-transformatoren te verbinden met een serie-schakeling van een
weerstand R en een reactantie X. Bij het aanbrengen van de belastingen is steeds uitgegaan van
een cos ~ gelijk aan 0,9. Dit komt neer op een X/R-verhouding van 0,5.

4.2.7 Berekening van de blusspoelen

Het onderzochte 110 kV-net is blusspoel geaard. In de stations AKU en Marsdijk bevinden zich
daartoe blusspoelen welke verbonden zijn met het sterpunt van de distributie-transformatoren.
Daar bij aanvang van het onderzoek de grootte van deze blusspoelen niet bekend was, is deze
berekend. In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze dit is gebeurd.

Het principe van blusspoel-aarding is gebaseerd op het oneindig maken van de homopolaire
impedantie van het blusspoel-geaarde net. Het doel hiervan is het beperken van de foutstroom
tijdens ~nfase-aardsluitingen. Het oneindig maken van de homopolaire impedantie is mogelijk
indien in het homopolaire netwerk een reactantie wordt aangebracht die de in het netwerk
aanwezige capaciteiten precies compenseert. Om de grootte van de blusspoelen te kuooen
berekenen is het noodzakelijk de opbouw van het homopolaire netwerk te keooen. Dit is dan ook
de eerste stap die gezet dient te worden.

In figuur 4.7 is het homopolaire netwerk van het onderzochte 110 kV-net geschetst. Het netwerk
bevat de volgende elementen:

- de som van de homopolaire capaciteiten van de hoogspanningslijnen: Clot

- de kortsluitinduetantie van de vervangende distributie-transformator te AKU: Lk,aku
- de kortsluitinductantie van de vervangende distributie-transformator te Marsdijk: Lk mak

- de inductantie van de blusspoel: Lb1us '
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Lk, aku

(43)

Figuur 4. 7: Her homopolaire netwerk

De impedantie van het homopolaire netwerk wordt maximaal indien de trillingskring gevormd
door de capaciteit en de reactanties resoneert. Wanneer verondersteld wordt dat de
kortsluitreaetanties van de distributie-transformatoren even groat zijn, moet voor resonantie
voldaan worden aan de volgende voorwaarde:

2*Vojc.>C V. + =0
tDt 0 j(c.>L

k
+3c.>L~

Rieruit voIgt voor de grootte van de blusspoel:

2 - c.>2LkCtDt
LhlM.r

3c.>2CtDt

(44)

Bij de afleiding van bovenstaande uitdrukking is er vanuit gegaan dat de blusspoelen te AKU en
Marsdijk even groot zijn.

4.3 De differentiaalbeveiliging

In de nu volgende paragrafen wordt ingegaan op de differentiaalbeveiliging zoals die door de EGD
wordt gebruikt voor de kabelverbinding AKU-Bargermeer. Naast een uiteenzetting over de
opbouw en werking van het relais, wordt ingegaan op de door de EGO toegepaste stroom
transformatoren.

4.3.1 Ret relais

Voor de beveiliging van de kabelverbinding AKU-Bargermeer maakt de EGO gebruik van een
longitudinaal differentiaalrelais van het fabrikaat A1. Ret betreft een relais dat speciaal ontworpen
is voor de protectie van korte en middelange verbindingen. De beveiliging bestaat uit een tweetal
relais die met elkaar verbonden zijn via twee metalen draden (de zogenaamde pilot wires). Aan
elke zijde van de te beveiligen verbinding bevindt zich 6en relais. Voor de ornzetting van de drie
fasestromen naar een eenfasige stroom wordt gebruik gemaakt van een sommatie-transformator
met aan de secundaire zijde een midden-aftakking.

10m redenen van vertrouwelijkheid wordt de naam van de relaisfabrikant niet vermeld.
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In figuur 4.8 is het principe-schema van het differentiaalrelais getekend. Alleen de componenten
die voor de werking van het relais essentieel zijn, zijn weergegeven. In de figuur is te zien dat het
differentiaalrelais aan beide zijden van de pilot wires twee weerstanden bevat. De weerstanden RF
zijn vast en hebben een waarde van 500 O. De weerstanden RA zijn variabel tussen de waarden 0
en 500 O. RA en RF maken deel uit van een brug die naast de weerstanden zelf ook de pilot wires
b~~. I

R-

lor-

lRpwl
I ..r--.. I L_...kiLJ---:-""""\"r--t----t---t--'I ~---'I

i i
i i
i i
i i
! !

L...---J' .. '-......:.....------+~PlIii"WIfti+-! ..:-I"· ..._.....J

Figuur 4.8: Principe-schema van het differentiaalrelais

De grootte van de variabele weerstand is de enige grootheid die de gebruiker van het relais kan
instellen. De weerstanden dienen om de som van 2*RA en de weerstand Rpw van de pilot wires af
te regelen op 1000 O. Deze afregeling dient te geschieden voor de in gebruikname van het relais.
Doordat de genoemde som steeds 1000 0 wordt gemaakt, is het gedrag van het relais in principe
onathankelijk van de toepassing. Op het doel van de afregeling wordt verderop in deze paragraaf
nog teruggekomen.

De relais waarin de feitelijke metingen plaatsvinden, zijn geplaatst in een gelijkrichterbrug tussen
de middenaftakking van de sommatietransformatoren en het knooppunt van RF en RA- Dit is
weergegeven in figuur 4.9. De gelijkrichterbrug is vereist omdat de in de differentiaalbeveiliging
toegepaste relais DC-relais zijn.

Figuur 4.9: Positie van het relais
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Behalve het opgenomen vermogen, de aanspreekdrempels en aanspreektijden zijn van de DC-relais
geen gegevens beschikbaar. Zo is niet bekend of de DC-relais werken volgens elektromagnetische
principes of dat de relais statisch zijn. Hierdoor valt niet precies te zeggen wat er onder de door
de fabrikant opgegeven aanspreektijden wordt verstaan. Op dit probleem zal nog nader worden
ingegaan in paragraaf 4.4.1.

Werking

Het principe van de differentiaalbeveiliging is een mengeling van het in paragraaf 3.1.2 besproken
'circulating current' principe en het in paragraaf 3.1.3 besproken 'balanced voltage' principe. In
normaal bedrijf en tijdens externe sluitingen zijn de secundaire spanningen E1 en ~ die aan beide
zijden van de beveiligde verbinding worden opgewekt door de sommatie-transformatoren,
tegengesteld. Tijdens een interne sluiting zijn de genoemde spanningen in fase.

Zoals gezegd zijn de secundaire spanningen E1 en ~ tijdens normaal bedrijf en tijdens externe
sluitingen in tegenfase. Deze spanningen hebben een stroom tot gevolg die circuleert door de pilot
wires en de weerstanden RA en RF. Doordat de som van 2RA en Rpw gelijk is gemaakt aan
1000 0, is de spanningsval over de weerstanden RF als gevolg van deze stroom precies gelijk aan
de secundaire spanning E1 respectievelijk ~ van de sommatie-transformator. De spanningsval
over de relais is daardoor nihil en de beveiliging spreekt niet aan. Deze toestand is verduidelijkt in
figuur 4.10.

Figuur 4.10: Spanningsverdeling in de di,fferentiaalbeveiliging tijdens normaal bedrijf

Voor externe sluitingen verkeert het differentiaalrelais in een soortgelijke toestand. Het verschil
met de normale bedrijfstoestand is dat de secundaire spanningen E1 en ~ van de sommatie
transformatoren groter zijn. De spanningsval over de relais blijft echter nihil. In geval van zeer
grote doorgaande sluitingen worden de secundaire spanningen begrensd. Dit gebeurt met behulp
van zenerdiodes welke zijn aangebracht tussen de twee buitenste secundaire klemmen van de
sommatie-transformator. Voor de overzichtelijkheid zijn de zenerdiodes in het principe-schema
weggelaten. Door de begrenzende werking van de zenerdiodes blijven de secundaire spanningen
qua grootte ook tijdens grote doorgaande sluitingen aan elkaar gelijk. Dit is voor de stabiliteit van
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het relais gunstig. daar voor grote kortsluitstromen de stroomtransformatoren grotere afwijkingen
gaan vertonen.

Tijdens een tweezijdig gevoede interne (Le. in de beveiligde transmissielijn) sluiting met gelijke
invoedende kortsluitstromen. zijn de secundaire spanningen van de sommatie-transformatoren aan
beide zijden van de Iijn even groot en in fase. Door de pilot wires vloeit in dit geval geen stroom.
Dit betekent dat aan beide zijden van de transmissielijn de volledige secundaire spanning E1 over
het relais en de weerstand Rp staat. Wanneer deze spanning hoog genoeg is spreekt het
desbetreffende relais aan. Deze toestand is verduidelijkt in figuur 4.11.

El RF RF E2

---1 =-__J--
RA Rpw RA

El E2

Figuur 4.11: Spanningsverdeling tijdens een tweezijdig gevoede interne sluiting

De relais spreken ook aan voor een interne sluiting die slechts aan 6en zijde wordt gevoed. Deze
situatie is weergegeven in figuur 4.12. In dit geval gedraagt de sommatie-transformator aan de
niet-gevoede zijde zich a1s een auto-transformator. Het gevolg hiervan is dat zowel door de pilot
wires a1s door de relais een stroom gaat vloeien. De stroom door beide relais is gelijk en is
tweemaal zo groot a1s de stroom door de pilot wires.

3il El
i-

-2i

Figuur 4.12: Spanningen en stromen tijdens een ~~nzijdig gevoede interne sluiting

-43-



De sommatie-transformatoren

In figuur 4.13 is de wikkelingsconfiguratie weergegeven van de twee in het differentiaaIrelais
aanwezige sommatie-transformatoren. De windingsaantallen gelden voor een nominale primaire
stroom van 5 A.

PI 81
Nt

P2

P3
Nt INl-4 I82

N2-960
3Nl

P4 83

Figuur 4.13: Wikkelingsconjiguratie van de sommatie-transformator

Gevoeligheid van de relais

De toegepaste DC-relais hebben een aanspreekdrempel van 13 rnA (effectieve waarde). Bij deze
stroom staat er over het relais een spanning van ongeveer 10 V. Voor het bereiken van de
aanspreekdrempel is een secundaire spanning E1 (en ~) vereist van minimaal 17 V. Deze
spanning wordt voor vrijwel aIle type sluitingen bereikt bij een (secundaire) foutstroom die lager
ligt dan de nominale relaisstroom van 5 A. Dit is te zien in tabel 4.3. Hierin is de gevoeligheid
van de relais voor de diverse interne sluitingen vermeld. De gevoeligheid is uitgedrukt aIs het
percentage van de nominale relaisstroom dat minimaal naar de foutplaats moet vloeien om het
relais te laten aanspreken. Te zien is dat de gevoeligheid voor een tweezijdig gevoede sluiting
(met gelijke invoedende kortsluitstromen) tweemaal zo groot is aIs voor dezelfde sluiting die
slechts vanuit ~n zijde wordt gevoed. De relais spreken dus aan bij ~n bepaaIde waarde van de
kortsluitstroom, onafhankeJijk van de invoeding.

Tabe14.3: Gevoeligheid van de relais voor de diverse typen sluitingen

Type sluiting Eenzijdige invoeding Tweezijdige invoeding

R-aarde 25 % 12,5 %

S-aarde 32 % 16 %

T-aarde 42 % 21 %

R-S 126 % 63 %

S-T 126 % 63 %

T-R 64% 32 %

R-S-T 72% 36 %

In de tabel is verder te zien dat de vereiste kortsluitstroom aIleen voor een tweefasen-sluiting
tussen de fasen R en S of tussen de fasen S en T hoger is dan 5A. De gevoeligheid is het grootst
voor een l!l!nfase-aardsluiting in fase R. Bij deze sluiting is een totale foutstroom van 1,25 A reeds
voldoende om het differentiaaIrelais te laten aanspreken.
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De waarden in de tabel zijn gebaseerd op een situatie waarbij tussen de pilot wires geen capaciteit
aanwezig is. In werkelijkheid is dit meestal wei het geval. Voor een capaciteit ter grootte van 1,0
ILF nemen de vermelde percentages toe met een factor 1,1. Voor een capaciteit ter grootte van 1,5
ILF nemen de waarden met een pactor 1,4 toe. De maximaal toegestane waarde van de capaciteit
tussen de pilot wires is 2,0 ILF. Bij deze waarden neemt de gevoeligheid van het relais met een
factor 2 af.

De besproken gevoeligheden gelden allen voor sluitingen in de beveiligde zone. Voor exteme
sluitingen geldt: het relais spreekt aan indien de doorgaande kortsluitstroom een waarde
overschrijdt van 100* de nominale stroom, met een maximum van 250 A (inclusief
gelijkstroomlid). Deze waarde geldt overigens aileen indien de gebruikte stroomtransformatoren
aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de grootst mogelijke
symmetrische kortsluitstroom.

Aanspreektijd

De besproken differentiaalbeveiliging heeft de volgende aanspreektijden:

Bij een foutstroom ter grootte van 1,1 * de aanspreekstroom: 25 ms
Bij een foutstroom ter grootte van 1,5 * de aanspreekstroom: 20 ms
Bij een foutstroom ter grootte van 2,0 * de aanspreekstroom: 15 ms

4.3.2 De toegepaste stroomtransformatoren

Voor meting van de diverse fase-stromen in de kabelverbinding AKU-Bargermeer heeft de EGD
twee verschillende typen stroomtransformatoren in gebruik. In station Bargermeer bevinden zich
stroomtransformatoren van het merk Balteau (type CEX 100). Het betreft conventionele
elektromagnetische stroomtransformatoren met zowel keenen voor beveiligingsdoeleinden als
meetdoeleinden. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste gegevens vermeld van de in het
onderzoek betrokken wikkelingen. Meer gegevens over de stroomtransformator, zoals de
magnetiseringskromme, overzet- en hoekfouten, zijn vermeld in bijlage A2.

Wikkeling

S5-S6
S3-S4

Nominaal vermogen

40 VA
40 VA

Overzetverhouding

200/5
200/5

Klasse

S20
0,5

Weerstand (sec.)

0,20
0,125 0

In station AKU staan stroomtransformatoren van het merk C.G.S. (type AI0319/E) opgesteld.
Van deze transformatoren zijn minder gegevens bekend dan van de Balteau-stroom
transformatoren. Bekend zijn:

Nominaal vermogen
Overzetverhouding
Klasse

: 50 VA
: 200/5
: S20
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De voor de modellering belangrijke gegevens over de magnetiseringskromme van de C.G.S.
stroomtransformatoren, zijn bij de EGD helaas niet beschikbaar. Dit is ornzeild door voor de
modellering gebruik te maken van de gegevens van de Balteau-transformatoren. Hierop wordt
later nog teruggekomen.

4.4 Modellering van de beveiliging

In de nu volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze de verschillende beveiligings
componenten zijn gemodelleerd.

4.4.1 Modellering van het differentiaalrelais

Daar tijdens het onderzoek het werkingsprincipe van de DC-relais niet bekend was, zijn de relais
gemodelleerd door middel van een weerstand. De grootte van deze weerstand is bepaald aan de
hand van het door het relais opgenomen vermogen, welk volgens de specificaties bij de
aanspreekdrempel 0, 15 VA bedraagt. Uitgaande van een aanspreekdrempel van 13 mAeff dienen
de relais te worden gemodelleerd door een weerstand van 888 O.

De in de differentiaalbeveiliging opgenomen gelijkrichterbruggen zijn omwille van de eenvoud niet
gemodelleerd. Modellering van de bruggen heeft overigens ook geen zin, daar de DC-relais
gemodelleerd zijn door een weerstand.

De weerstanden Rp en RA zijn uiteraard gemodelleerd door weerstanden. De grootte van de
variabele weerstanden RA is aan elke zijde gesteld op 4500. Dit betekent dat de weerstand van de
pilot wires gelijk genomen is aan 1000-2*450= 1000. In principe had ook volstaan kunnen worden
met twee weerstanden van 500 O. De aparte weerstand voor de pilot wires is echter aangebracht
om de capaciteit tussen de pilot wires correct te kunnen modelleren.

4.4.2 Modellering van de sommmatie-transformatoren

EMTP biedt de mogelijkheid tot het modelleren van verschillende typen transformatoren. Er kan
gekozen worden uit zowel ~n- als driefasige modellen. Voor de modellering van de sommatie
transformatoren is gebruik gemaakt van het ~nfasige model. Het ~nfasige model mag maximaal
drie wikkelingen bevatten. De sommatie-transformatoren hebben weliswaar twee wikkelingen,
doch deze zijn van aftakkingen voorzien. Een directe modellering in EMTP door midddel van ~n
~~nfasig transformatormodel is daarom niet mogelijk. Er is dan ook gebruik gemaakt van twee
~~nfasige modellen.

Om de sommatie-transformatoren in EMTP correct te kunnen modelleren, dienen zowel de
primaire als de secundaire transformatorwikkeling uit elkaar te worden 'getrokken. ' De
oorspronkelijke primaire wikkeling dient te worden gesplitst in drie aparte wikkelingen: twee
wikkelingen met elk Nt windingen en ~n wikkeling met 3N1 windingen. De secundaire
wikkeling dient de worden gesplitst is twee wikkelingen met elk N2 windingen. Twee van de nu
in totaal drie primaire wikkelingen dienen vervolgens over de transformatorkern verschoven te
worden naar de secundaire zijde. Deze handelswijze is verduidelijkt in figuur 4.14.
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Figuur 4.14: Splitsing van de wikkelingen van de sommatie-transformator

Mits rekening wordt gehouden met de omkering van de transformatorldemmen P2-P3 en
P3-P4, heeft het over de kern verschuiven van de primaire wikkelingen naar de secundaire zijde
van de transformator geen enkele invloed op de magnetische koppeling tussen de verschillende
wikkelingen. Uitgaande van een ideale sommatie-transformator blijft immers voldaan worden aan
de betrekking:

(45)

waarin Ii
N·1

: de stroom door wikkeling i
: het aantal windingen van wikkeling i

Het schuiven met wikkelingen over de transformatorkem heeft dus ook geen enkele invloed op het
gedrag van de sommatie-transformator.

-
"'i!" R2 Nil

URI

--URJ
Nil

PI

P2

De nu verkregen transformatorconfiguratie is wei te modelleren in EMTP. Daartoe worden twee
~nfasige driewikkelingstransformatoren parallel geschakeld. Dit is weergegeven in figuur 4.15.

~
4 L4 P3

3NI

P4

C L5
P2

NI

P3

~Sl

~S2
~S2

~S3
Figuur 4.15: Model van de sommatie-transformator
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De sommatie-transformatoren bestaan uit vijf wikkelingen. Ret in figuur 4.15 weergegeven
transformatormodel bevat echter zes wikkelingen. In plaats van ~n primaire wikkeling. zoaIs
gewenst, bevat het model er twee. Dit probleem is opgelost door de kortsluitinduetanties L2 en L3
en de weerstanden R2 en R3 van beide primaire wikkelingen zo klein mogelijk te kiezen. Op deze
wijze zijn de primaire wikkelingsspanningen ten aIle tijden gelijk, ongeacht de grootte van de
stromen. Om de kortsluitinductantie en weerstand van de primaire wikkeling toch te kunnen
representeren, zijn in het model een extra weerstand R1 en induetantie L1 aangebracht. Deze
bevinden zich direkt achter de ingangsklem PI.

4.4.3 Modellering van de stroomtransformatoren

Voor de modellering van de stroomtransformatoren is gebruik gemaakt van een veel gebruikt
vervangingsschema. Dit vervangingsschema is weergegeven in figuur 4.13.

Figuur 4.13: Vervangingsschema voor de stroomtransformatoren

Ret schema bevat de volgende componenten:

- een ideaIe transformator
- een niet-lineaire zelfinductie
- een normaIe zelfinductie
- een weerstand

De ideale transformator heeft een overzetverhouding die gelijk is aan die van de te modelleren
stroomtransformator. Rij transformeert de primaire fase-stroom Ip naar zijn secundaire waarde Ip•.

Een gedeelte van J.,' vloeit door de niet-lineaire zelfinduetie. Dit is de zogenaamde
magnetiseringsstroom fm• Ret verschil tussen ~. en 1m is de secundaire stroom Is' Deze stroom
vloeit door de weerstand Rs en de zelfinductie Ls' Rs representeert de weerstand van de
secundaire wikkeling. Ls representeert de spreidingzelfinductie van de stroomtransformator. De
belasting van de stroomtransformator wordt gerepresenteerd door de impedantie Zb welke wordt
aangebracht aan de secundaire klemmen.

De belangrijkste component in het vervangingsschema van de stroomtransformator is de niet
lineaire zelfinductie. Dit element bepaalt namelijk in belangrijke mate het gedrag van de
stroomtransformator wanneer deze in verzadiging raakt. We zijn de niet-lineaire zelfinductie aI
eerder tegengekomen en weI bij de modellering van de distributie-transformatoren. Toen is het
element echter niet in het transformatormodel opgenomen. Voor de modellering van de
stroomtransformatoren is dit element uiteraard onmisbaar.
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Om de niet-lineaire zelfinductie te lrunnen gebruiken dient in EMTP een stroom-flux-karakteristiek
te worden opgegeven. Over deze karakteristieken beschikte de EGD echter niet. Wei was
informatie voorhanden van de door fabrikant Balteau zelf uitgevoerde nullastmetingen. Gelukkig is
het mogelijk om met behulp van deze gegevens via een omweg toch de stroom-flux
karakteristieken te bepalen. Daarvoor moet gebruik gemaakt worden van de EMTP-routine
'SATURA' . Deze routine vraagt als invoer een stroom-spanningskarakteristiek. Deze wordt
vervolgens getransformeerd tot een stroom-flux-karakteristiek welke kan worden ingevoerd in
EMTP.

De in SATURA voor wikkeling S5-S6 (ldasse S20) en wikkeling S3-S4 (ldasse 0,5) ingevoerde
karakteristieken zijn weergegeven in bijlage A3. Deze karakteristieken zijn dus geconstrueerd aan
de hand van de meetgegevens van de fabrikant.
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5 DE SIMULATIES

In dit hoofdstuk worden de simulaties besproken die zijn uitgevoerd met EMTP. Allereerst
worden de simulaties behandeld die zijn uitgevoerd om de gehanteerde modellen te testen.
Vervolgens komen de kortsluitsimulaties aan bod die zijn uitgevoerd om de grootte van de
verschilstromen in de kabelverbinding AKU-Bargermeer te achterhalen. Tot slot worden de
simulaties besproken die zijn uitgevoerd om het effect van de verschilstromen op de gebruikte
differentiaalbeveiliging te onderzoeken.

5.1 Beproeving van de modellen

5.1.1 Beproeving van het netmodel

Om het netmodel te kunnen testen zijn diverse simulaties uitgevoerd. Onderzocht zijn:

- de symmetrie van het net
• de grootte van de belasting
- de afstemming van de blusspoelen
- de fase-volgorde van de diverse netten
- de instelling van het generatormodel te AKU.

De symmetrie van het net, de grootte van de belasting, de afstemming van de blusspoelen en de
fase-volgorde van de diverse netten kunnen met ~~n enkele simulatie worden vastgesteld. De
instelling van het generatormodel is iets gecompliceerder. Deze dient voor de diverse waarden van
het invoedende vermogen proefondervindelijk bepaald te worden. De juiste waarde van de
amplitude en fasehoek van de spanning E" (zie paragraaf 4.2.4) kan worden gevonden door te
letten op de stroom door de subtransiente reactantie Xd" en de spanning op bepaalde plaatsen in
het 110 kV-net.

5.1.2 Beproeving van de stroomtransformator-modellen

In paragraaf 4.3.2 is reeds vermeld dat bij het afstudeeronderzoek twee verschillende typen
stroomtransformatoren zijn betrokken. Derhalve zijn er ook twee verschillende modellen gebruikt.
Omdat het gedrag van deze modellen grote invloed heeft op het al dan niet aanspreken van de
differentiaalbeveiliging, is voorafgaand aan de feitelijke kortsluitsimulaties geprobeerd via aparte
simulaties meer over dit gedrag aan de weet te komen.

Het eerste aspect dat onderzocht is, is de responsie van de modellen op grote stationaire
kortsluitstromen. Hiertoe is met behulp van een ideale stroombron een aantal verschillende 50 Hz
stromen aan de modellen aangeboden. Gekeken is vervolgens naar de secundaire stroom. Deze
testsimulaties zijn uitgevoerd voor verschillende secundaire belastingen.

Uit de simulaties is gebleken dat het model van de stroomtransformator uit de klasse S20 geen
enkele moeite heeft met primaire stromen tot 20*Inom (4 kAeff). Voor hogere stroomwaarden
treedt enige vervorming op van de secundaire stroom. Deze manifesteert zich vooral in de
opgaande flank van de stroom en is groter naarmate de primaire stroom toeneemt (zie bijlage B1).
Het model van de stroomtransformator uit klasse 0,5 vertoont reeds problemen bij primaire
stromen gelijk aan 3*Inom (600 Aeff). Bij een primaire stroom van 4*Inom is de secundaire stroom
dusdanig sterk vervormd, dat van een correcte atbeelding totaal geen sprake meer is (bijlage B2).
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Het tweede aspect dat onderzocht is, is de responsie van de modellen op primaire stromen met een
gelijkstroomcomponent. Hiertoe zijn de stroomtransformatoren opgenomen in een LR-circuit. De
primaire stroom met gelijkstroomlid kan in een dergelijk circuit gesimuleerd worden door het
inschakelen van een ideale spanningsbron. De tijdconstante van het gelijkstroomlid wordt bepaald
door de verhouding LIR, de amplitude van de stationaire stroom door de grootte van L en R.

Om een voor het onderzochte 110 kV-net representatief gelijkstroomlid te kunnen aanbieden, is de
tijdconstante van dit net bepaald via een aparte kortsluitsimulatie. Hetzelfde is gedaan om de
amplitude van de stationaire kortsluitstroom te kunnen bepalen. Voor een driefasen-sluiting te
Zeyerveen bleek de tijdconstante van het net 33 ms te bedragen. De amplitude van de stationaire
kortsluitstroom door de kabelverbinding bedroeg ongeveer 600 A per circuit.

Uit de simulaties is gebleken dat de stroomtransformator met klasse 0,5 zeer snel in verzadiging
schiet (bijlage B4). In minder dan 5 ms na het optreden van de sluiting is dit reeds het geval. Het
in verzadiging raken van de stroomtransformator uit zich in sterke afname van de secundaire
stroom. Deze afname herhaalt zich elke periode en duurt voort totdat de gelijkstroomcomponent in
de primaire stroom voldoende klein is geworden. De transformator uit de klasse 520 gaat in het
geheel niet in verzadiging (bijlage B3).

Om de resultaten van de testsimulaties te kunnen beoordelen op betrouwbaarheid, is met behulp
van uitdrukking (26) de tijd ~ berekend die verstrijkt voordat de stroomtransformator uit klasse
0,5 in verzadiging raakt. De berekende waarde blijkt goed overeen te komen met het simulatie
resultaat.

Om het verschil in gedrag tijdens het optreden van een gelijkstroomcomponent in de primaire
stroom en het effect hiervan op de secundaire stroom te benadrukken, is in bijlage B5 het verschil
tussen beide secundaire stromen gegeven. Uit de bijlage blijkt dat het verschil tussen de stromen
evenredig afneemt met de afname van de DC-component.

5.1.3 Beproeving van het relaismodel

Alvorens het model van de differentiaalbeveiliging onder te brengen in het model van het 110 kV
net, is de aanspreekdrempel van het model gecontroleerd. Hiertoe zijn aan het complete model,
dat wil zeggen de relais plus de sommatie-transformatoren, met behulp van zes stroombronnen
teststromen aangeboden. Gekeken is vervolgens naar de stroom door het relais.

De aanspreekdrempel van het relaismodel is bepaald voor een tweezijdig gevoede driefasen
sluiting. Volgens tabel 4.3 bedraagt de gevoeligheid van het relais voor dit type sluiting 36% van
de nominale relaisstroom, oftewel 1,8 Aeff. Om de tweezijdig gevoede driefasen-sluiting te
simuleren, is deze stroom aan beide zijden van het relaismodel via de sommatie-transformatoren
(driefasig) aangeboden. Uit de simulatie is gebleken dat de relaisstroom bij de genoemde
stroomsterkte een amplitude heeft van 18,4 rnA, oftewel een effectieve waarde van 13 rnA. De
aanspreekdrempel van het relaismodel komt dus overeen met de door de fabrikant opgegeven
waarde.

-51-



5.2 De verschilstroom

Om de orde-grootte van de vermoede verschilstromenin de kabelverbinding AKU-Bargermeer te
kunnen bepalen, zijn een groot aantal kortsluitsimulaties uitgevoerd. Ter verkrijging van een zo
volledig mogelijk beeld van de optredende verschijnselen, zijn tijdens de simulaties diverse
parameters gevarieerd:

- het type sluiting
- de foutplaats
- het moment van sluiting
- de grootte van de invoeding
- de grootte van de belasting
- de grootte van de foutimpedantie.

Voor iedere situatie is gekeken naar het verloop van de in station AKU en station Bargermeer in
~n circuit optredende stromen en spanningen. Uit de verkregen resultaten is voor elk van de
fasen van het circuit steeds de in de kabel optredende verschilstroom berekend. Aile simulaties
zijn uitgevoerd met een stapgrootte van 10 JLs.

5.2.1 Driefasen-sluitingen

Het eerste type sluiting dat onderzocht is, is de driefasen-sluiting. Dit is het type sluiting waarvan
bij aanvang van het afstudeeronderzoek bekend was dat ze in het 110 kV-net van de EGD
aanleiding gaf tot problemen met een differentiaalbeveiliging. Ter herinnering: na een simultane
driefasen-sluiting in station Zeyerveen is in het verieden de kabelverbinding AKU-Bargermeer
ongewenst afgeschakeld. Het ligt voor de hand dat genoemde foutsitatie als eerste is gesimuleerd.

Driefasen-sluiting te Zeyerveen

De simultane driefasen-sluiting te Zeyerveen is gesimuleerd in verschillende netconfiguraties.
Voor de eerste simulatie is uitgegaan van een netconfiguratie die in de praktijk werkelijk zou
kunnen voorkomen, te weten:

- de generatoren te AKU voeden volledig in (44,5 MVA)
- de belasting te AKU bedraagt 55 MVA
- in aile overige stations bedraagt de belasting 50% van het opgestelde transformatorvermogen
- aile belastingen hebben een cos ~ gelijk aan 0,9.

De resultaten van deze simulatie zijn gegeven in de bijlagen B6 tIm B8. Bijlage B6 toont allereerst
de stromen die optreden in fase R indien de sluiting optreedt tijdens een spanningsmaximum in
deze fase (op tijdstip t= 1 ms). Wat meteen opvalt is dat de stroom te Bargermeer veel grilliger
verloopt dan de stroom te AKU. Verder valt ook onmiddellijk op dat de amplitudes van de beide
stromen aanzienlijk verschillen. Dit is nog duidelijker te zien in bijlage B7, waar het verschil
tussen beide stromen is weergegeven. De verschilstroom blijkt direct na het optreden van de
sluiting op te lopen tot een waarde van bijna 500 A. Dit is de grootste waarde die de
verschilstroom na de driefasen-sluiting bereikt. Wordt het verdere verloop van de verschilstroom
gevolgd, dan zien we dat na de eerste piek, nog diverse ander pieken in de verschilstroom
optreden. De waarde van de verschilstroom loopt hierbij meerdere malen op tot boven de 300 A.
Naarmate de tijd verstrijkt neemt de amplitude van de verschilstroom echter steeds verder af. Op
tijdstip t=8 ms is de amplitude reeds gedaald tot onder de 200 A.
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Om de invloed van de spanning op de verschilstroom te kunnen vaststellen, zijn ook de stromen in
fase S beschouwd. In deze fase bedraagt de spanning ten tijde van het spanningsmaximum in fase
R de helft van de maximale spanning. Gebleken is dat de in deze fase optredende verschilstroom
oon topwaarde hooft van 425 A. Het verloop van de verschilstroom blijkt overoon te komen met
die in fase R. Dit is niet zo verwonderlijk. De netconfiguratie is irnrners hetzelfde. Voor de
volledigheid zijn ook de stromen beschouwd voor de situatie waarin de sluiting optreedt op het
spanningsnuldoorgang. De verschilstroom blijkt in vergelijking met de twoo voorgaande gevallen
nihil te zijn.

Om het verloop van de optredende (verschil-)stromen te kunnen verklaren, dienen de stromen
nader beschouwd te worden. In bijlage B7*is daartoe oon gedoolte van het stroomverloop in fase R
vergroot woorgegeven. Uit de bijlage blijkt dat de stromen zekere periodiciteiten vertonen. De
bewering is dat deze worden veroorzaakt door moorvoudige reflecties op diverse plaatsen in het
net. Om dit aan te kunnen tonen, is in figuur 5.1 woorgegeven op welke plaatsen in het net
reflecties kunnen optreden. Bij iedere plaats is de reflectiecoefficient aangegeven, zowel voor de
van de linkerzijde binnenkomende golven als voor golven vanuit de andere zijde. Reflecties treden
op daar waar oon verandering plaatsvindt van de golfimpedantie. In het gesimuloorde EGD-net is
dit onder andere het geval in Bargermeer. In dit station gaat de hoogspanningslijn Beilen
Bargermeer met oon relatief grote golfimpedantie over in de kabel-verbinding AKU-Bargermeer
die oon relatief kleine golfimpedantie heeft. In de figuur zijn naast de reflectiecoefficienten ook de
verschillende looptijden vermeld.

AKU BGRM

If---'E_k---fI,~t-:O_~_8---f1 'E_l_-_1~1If;,---'9_1I_8 ~

f-I f--O,69
f- 0,69

Figuur 5.1: Reflectiecoi!fficienten voor een driefasen-sluiting te Zeyerveen

Om het stroomverloop tijdens de driefasen-sluiting te kunnen verklaren behoeft slechts te worden
gekeken naar de stromen in ~n fase. Vanwege de syrnrnetrie van het net zijn de stromen in de
andere fasen qua vorrn irnrners identiek. Gekozen is voor de fase waarin vlak voor het moment
van sluiting de spanning maximaal is. Tot slot oon tekenafspraak: bij aile onderstaande
verklaringen is de positieve stroornrichting gedefinieerd van AKU naar Marsdijk.

Wanneer in de zojuist genoemde fase oon kortsluiting optreedt, daalt de spanning op de foutplaats
in een zeer kort tijdsbestek van zijn maximale waarde naar nul. Hierdoor ontstaat er oon negatieve
spanningsgolf welke zich uitbreidt in de richting van station Bargerrnoor. Met deze spanningsgolf
gaat een positieve stroomgolf gepaard, die zich eveneens voortplant in de richting van
Bargerrnoor. Beide golven arriveren in Bargerrnoor op tijdstip t=~+Tl' Daar de
reflectiecoefficient rB te Bargerrnoor negatief is, wordt oon gedeelte van de stroomgolf positief
gereflecteerd. Ook dringt een gedeelte van de stroomgolf door in de kabelverbinding AKU
Bargermeer. Deze stroomgolf is positief en hooft oon amplitude gelijk aan 1,69 (Le. l-ra> maal de
oorspronkelijke golf. Het gevo~ hiervan is oon sterke toename van te Bargerrnoor vloeiende
kabelstroom. Dit is in bijlage B7 goed waarneembaar.

Op tijdstip t=tk+Tl+Tk arrivoort de in de kabelverbinding doorgedrongen stroomgolf te AKU.
Zoals vermeld in hoofdstuk 4 staan in dit station twoo distributie-transforrnatoren opgesteld. Als
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gevolg van hun grote inductantie gedragen deze transformatoren zich voor steile golven als een
zeer hoge impedantie. De in AKU arriverende stroomgolf reflecteert daarom vrijwel volledig en
wisselt van polariteit. Het gevolg is dat de kabelstroom te AKU direct na aankomst van de
stroomgolf nauwelijks verandert. Verandering van de stroom vindt pas plaats na enige tijd. De
verandering verloopt exponentieel met een tijdconstante die bepaald wordt door de grootte van de
zelfinductie en de de golfimpedantie van de kabelverbinding.

De te AKU gereflecteerde negatieve stroomgolf arriveert op tijdstip t=ltc+TJ+2Tk weer te
Bargermeer. Als gevolg van de vrij grote reflectiecoefficient (+0,69) wordt het grootste deel van
de golf weer gereflecteerd naar station AKU, waarbij de polariteit wederom omkeert. Slechts een
klein deel van de golf wordt doorgelaten. Dit uit zich als een verlaging van de stroomsterkte te
Bargermeer.

Wordt de situatie op het tijdstip t=ltc+TJ vergeleken met die op het tijdstip t=ltc+Tl+2Tk, dan
blijkt dat op beide tijdstippen een positieve stroomgolf vertrekt in de richting van station AKU.
Dit zal daarom ook het geval zijn op de tijdstippen t=ltc+Tl+4Tk, t=tk+Tl+6Tk etc. De tijdens
een driefasen-sluiting te Zeyerveen optredende stromen zullen volgens de theorie dus een
periodiciteit vertonen met een periodetijd van 2Tk. Met andere woorden: de (verschil-)stromen
vertonen een oscillatie met een frequentie van 1I2Tk=35,8 kHz. In bijlage B'fis deze oscillatie
niet te zien. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de gekozen stapgrootte (10 p.s) geen
geheel veelvoud is van de looptijd van de kabel. EMTP heeft de looptijd van de kabel daarom
waarschijnlijk afgerond op 10 p.s. De oscillatie wordt in dit geval onzichtbaar.

Naast de genoemde periodiciteit vertonen de stromen nog een periodiciteit. Dit wordt duidelijk
indien de (gereflecteerde) positieve stroomgolf wordt beschouwd die op tijdstip t=tk+ Tl vanuit
Bargermeer vertrekt in de richting van Zeyerveen. Deze stroomgolf bereikt de foutplaats op
t=tk+2TJ. Daar de reflectiecoefficient te Zeyerveen als gevolg van de kortsluiting -1 bedraagt,
reflecteert de stroomgolf te Zeyerveen. Hierbij behoudt hij zijn polariteit. Op tijdstip t=tk+3*TJ
bereikt de gereflecteerde golf station Bargermeer. Er ontstaat nu dezelfde situatie als op tijdstip
t=tk+TJ: een positieve spanningsgolf arriveert vanuit de richting Zeyerveen te Bargermeer. Het
verschil is dat de amplitude van de golf nu lager is, en de vorm enigszins is afgevlakt als gevolg
van demping. De stromen vertonen blijkbaar ook een periodiciteit met een periodetijd van 2TJ. De
frequentie van deze periodiciteit bedraagt 1/2Tl = 2647 Hz.

Bovenstaand verhaal heeft duidelijk gemaakt dat bij een driefasen-sluiting te Zeyerveen de stromen
in de kabelverbinding AKU-Bargermeer worden gedomineerd door twee verschillende oscillaties.
De ene wordt bepaald door de afstand tussen de stations Zeyerveen en Bargermeer, de andere
door de afstand tussen de stations Bargermeer en AKU. Om dit expliciet aan te kunnen tonen, is
de driefasen-sluiting te Zeyerveen ook gesimuleerd voor de situaties waarin de genoemde
afstanden tweemaal zo groot zijn genomen. De resultaten van deze simulaties zijn gegeven in de
bijlagen B8 en B9.

Uit bijlage B8 blijkt de invloed van de lengte van de verbinding Zeyerveen-Bargermeer
overduidelijk. In vergelijking met de werkelijke situatie is het tijdsinterval tussen de pieken in de
kabelstroom te Bargermeer precies tweemaal zo groot geworden. In plaats van 2TJ bedraagt dit
interval nu 4Tl. Daarnaast uit de grotere afstand tussen Zeyerveen en Bargermeer zich in een
grotere demping van de stromen. Dit is verklaarbaar: de stroomgolven moeten een veel langere
weg afleggen.
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Bijlage B9 toont de invloed van de afstand tussen de stations AKU en Bargermeer. Te zien is dat
ten gevolge van de grotere afstand de stroompieken minder snel worden afgebouwd. Het gevolg is
dat er in vergelijking tot de werkelijke situatie meer hoge stroompieken optreden.

Driefasen-sluiting te Beilen en Marsdijk

Een simultane driefasen-sluiting is ook gesimuleerd in de stations Beilen en Marsdijk. De
simulaties zijn uitgevoerd onder dezelfde netcondities als bij de sluiting te Zeyerveen. Gebleken is
dat de optredende stromen voor de diverse kortsluitmomenten vrijwel identiek zijn aan de stromen
die optreden tijdens de driefasen-sluiting te Zeyerveen. Door de relatief korte afstand tussen de
stations Zeyerveen en Beilen respectievelijk Zeyerveen en Marsdijk, zijn de optredende stromen
slechts zeer weinig van elkaar verschoven.

Driefasen-sluiting te Bargermeer

De stromen die optreden in het kabelcircuit tijdens een simultane driefasen-sluiting te Bargermeer
zijn weergegeven in de bijlagen BI0 tim B12. Bijlage BI0 toont de optredende stromen in fase R
indien de sluiting optreedt op een spanningsmaximum in deze fase. De stromen verschillen sterk
van de stromen die optreden tijdens de driefasen-sluiting te Zeyerveen. Hetzelfde geldt voor de
verschilstroom, welke is gegeven in bijlage B11. Zowel qua grootte als qua verloop wijkt de
verschilstroom volledig af van de voorgaande verschilstromen. De topwaarde van de
verschilstroom is zeer groot (bijna 3 kA) en wordt vrijwel direct na het optreden van de sluiting
bereikt. Na het bereiken van deze topwaarde blijkt de verschilstroom via een hoogfrequente
oscillatie in hoog tempo uit te dempen. Reeds een halve milliseconde na het kortsluitmoment is de
verschilstroom daardoor al afgenomen tot vrijwel nul.

Het verloop van de stromen kan net als bij de driefasen-sluiting in Zeyerveen toegeschreven
worden aan meervoudige reflecties. Om deze bewering te kuooen staven, is in figuur 5.2
aangegeven waar de reflecties voor deze foutsituatie optreden.

f-l f--l

Figuur 5.2: Reflectiecoi!fficienten voor een driefasen-sluiting te Bargermeer

Bij het optreden van de driefasen-sluiting op het spanningsmaximum in ~~n der fasen, ontstaat in
deze fase een positieve stroomgolf die zich voortplant in de richting van station AKU. De
amplitude van deze golf is theoretisch gelijk aan de topwaarde van de spanning gedeeld door de
golfimpedantie van de verbinding AKU-Bargermeer. Dit komt neer op een amplitude van
90 kV130 0 = 3 kA, een waarde die goed overeenkomt met de simulatie-resultaten.

De op tijdstip t=~+Tk in AKU arriverende stroomgolf wordt in eerste instantie volledig
gereflecteerd. Hierbij keert de polariteit van de golf om en wordt negatief. Het gevolg van de
reflectie is voor de stroom te AKU nihil. Op t=tk+2*Tk bereikt de gereflecteerde negatieve golf
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station Bargermeer. Net als in AKU wordt de golf volledig gereflecteerd. Doordat de reflectie
coefficient -1 bedraagt verandert zijn polariteit nu echter niet. Ret gevolg van de reflectie is dat de
stroom te Bargermeer van een positieve waarde van + 3 kA verandert naar een negatieve waarde,
die in het verliesvrije geval gelijk is aan -3 kA. Volgens de simulaties blijkt deze stroom echter -2
kA te zijn.

Op tijdstip t=tk+3*Tk arriveert de negatieve golf wederom te AKU, waar hij net als op tijdstip
t=tk+Tk volledig reflecteert en van polariteit wisselt. Op tijdstip t=tk+4*Tk tenslotte arriveert de
inmiddels positieve golf in Bargermeer, waar hij met behoud van teken reflecteert. De situatie die
nu ontstaat komt overeen met de situatie op het kortsluitmoment. Blijkbaar bevatten de tijdens een
driefasen-sluiting te Bargermeer optredende stromen een periodiciteit met een periodetijd van 4Tk,
oftewel met een frequentie van 17,9 kHz. Uit de simulaties blijkt dat deze frequentie inderdaad
optreedt.

Uit bovenstaand verhaal is duidelijk geworden dat de frequentie van de verschilstroom tijdens een
driefasen-sluiting te Bargermeer wordt bepaald door de afstand tussen de stations AKU en
Bargermeer. am deze afhankelijkheid te onderstrepen zijn een tweetal kortsluitsimulaties
uitgevoerd waarbij de lengte van de kabel op 4 respectievelijk 8 Ian is gesteld. De resultaten
hiervan zijn gegeven in bijlage B12.

Invloed van de invoeding, belasting en foutimpedantie

am de invloed van de invoeding te AKU op het stroomverloop te kunnen achterhalen, zijn de
besproken driefase-sluitingen te Zeyerveen en Bargermeer ook gesimuleerd voor de situatie waarin
de generatoren te AKU van het net zijn geschakeld. Uit deze simulaties is gebleken dat de
(verschil-)stromen niet veel afwijken. Zowel de grootte als de vorm van de stromen komen in de
eerste milliseconden na de sluiting goed overeen met de situatie waarin weI invoeding plaatsvindt.
Voor de driefasen-sluiting te Bargermeer zijn de stromen zelfs vrijwel identiek. Bij de sluiting te
Zeyerveen treden pas na zo'n 5 ms enige verschillen op.

Ook de invloed van de verschillende belastingen is onderzocht. Daartoe zijn diverse
kortsluitsimulaties uitgevoerd waarbij een aantal belastingen zijn gevarieerd. Uit de simulaties is
gebleken dat de belasting het verloop van de stromen nauwelijks beinvloed.

Daar een kortsluiting meestal gepaard gaat met een lichtboog, is ook de invloed van de fout
impedantie op de optredende stromen onderzocht. De grootte van de foutimpedantie is geschat met
behulp van twee vuistregels afkomstig uit [1]. De eerste zegt dat over lichtbogen in lucht een
spanning staat van 1500 V per meter. De tweede stelt dat de lengte van een lichtboog bij
benadering gelijk is aan tweemaal de afstand tussen zijn voetpunten (deze vuitregel houdt rekening
met het fenomeen dat als gevolg van de op de boog werkende elektrodynamische krachten en zijn
warmte-uitwisseling met de omringende lucht altijd een lengte-vermeerdering optreedt).

Verondersteld is dat een eventuele lichtboog zal staan over een isolatorketting. Daar de lengte van
de kettingen in het onderzochte 110 kV-net ongeveer 1,8 m bedraagt, kan dus een lichtboog
spanning verondersteld worden van 2*1,8*1500=5400 V. De foutstroom tijdens een driefasen
sluiting te Zeyerveen bedraagt ongeveer 15,4 kA, voor een driefasen-sluiting te Bargermeer circa
7,2 kA. De voor de simulaties te hanteren foutimpedanties voor een driefasen-sluitng te Zeyerveen
cq. Bargermeer bedragen dus 5400/15400 = 0,35 0 respectievelijk 5400/7200 = 0,75 O.
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De resultaten van de kortsluitsimulaties met foutimpedantie zijn weergegeven in de bijlagen B13
en B14. Uit de bijlagen blijkt dat de foutimpedantie een dempende invloed heeft op de optredende
stromen. Dit uit zich in kleinere stroom-amplitudes en een snellere uitdemping van de
verschilstroom. Daar de demping voor de berekende foutimpedanties slechts klein is, is in de
bijlagen ook het resultaat gegeven van een simulatie waarbij een foutimpedantie van 50 0 is
gekozen.

Driefasen-sluiting te AKU

Voor de volledigheid is ook een driefasen-sluiting gesimuleerd te AKU. Het resultaat van deze
simulatie is gegeven in de bijlagen B15 en B16. Bijlage B15 toont het verloop van de stromen in
de fase waarin op het moment van sluiting de spanning maximaal is (bet ergste geval). Bijlage
B16 toont de bijbehorende verschilstroom. De verschilstroom blijkt een opvallend verloop te
hebben. Vlak na de sluiting lijkt de stroom in eerste instantie op die tijdens een driefasen-sluiting
te Bargermeer: een hoogfrequente, snel uitdempende stroom met een topwaarde van bijna 3 kA.
Na het uitdempen van de stroom blijken in tegenstelling tot de sluiting in Bargermeer echter een
aantal nieuwe oscillaties op te treden. De frequentie van deze oscillaties is gelijk aan die van de
eerste oscillatie. De topwaarde van de oscillaties wordt echter steeds kleiner. Ongeveer 2 ms na
het optreden van de sluiting zijn de oscillaties niet meer waarneembaar.

Het beschreven stroomverloop kan net als in de voorgaande gevallen toegeschreven worden aan
meervoudige reflecties. Om dit te verduidelijken zijn in figuur 5.3 de voor deze sluiting geldende
reflectiecoefficienten vermeld.

AKU BGRM

kTko ~.o~. 1 Tl_-_2--fi:'f-I;J._~_s _

1=-1 f--0,69
f- 0,69

Figuur 5.3: Reflectiecoi!fficienten voor driefasen-sluiting te AKU

Als gevolg van de sluiting ontstaat er op tijdstip t=tk te AKU een negatieve stroomgolf. Deze
stroomgolfplant zich voort in de richting Bargermeer, alwaar hij op tijdstip t=tk+Tk arriveert. In
Bargermeer wordt de golf gedeeltelijk gereflecteerd, waarbij zijn polariteit omkeert. Er gaat dus
een positieve stroomgolf lopen in de richting van AKU. Door de aanwezigheid van de kortsluiting
bedraagt de reflectiecoefficient te AKU -1. De positieve stroomgolf zal op tijdstip t=tk+2Tk dus
volledig reflecteren met behoud van zijn polariteit. Op t=tk+3Tk komt de gereflecteerde golf
weer aan te Bargermeer. Net als op t=tk+Tk reflecteert de golf in Bargermeer gedeeltelijk en
keert zijn polariteit om. De hierdoor ontstane negatieve golf reflecteert op t=tk+4Tk op zijn beurt
weer te AKU, waardoor een negatieve stroomgolf ontstaat welke zich voortplant in de richting
Bargermeer. Deze situatie komt overeen met de situatie op het moment van sluiting en het
beschreven verloop van de negatieve stroomgolf herhaalt zich dus.

Zoals gezegd reflecteert de ten gevolge van de sluiting ontstane negatieve stroomgolf op tijdstip
t = tk+ Tk gedeeltelijk te Bargermeer. Een ander gedeelte van de golf dringt echter door in de
verbinding Bargermeer-Beilen. Doordat de reflectiecoefficient te Bargermeer positief is, is de
doorgedrongen golf net als de oorspronkelijke golf negatief. Daar in de stations Beilen en
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Zeyerveen geen reflecties optreden, arriveert de doorgedrongen golf op t=1k+Tk+Tj in Marsdijk.
Als gevolg van de opgestelde distributie-transformatoren bedraagt de reflectiecoefficient in
Marsdijk in eerste instantie 1. De arriverende golf wordt dus voIledig gereflecteerd. De golf
wisselt hierbij van polariteit en wordt positief. Op t=tk+Tk+2Tj komt de positieve golf aan in
Bargermeer alwaar hij met behoud van polariteit gedeeltelijk wordt gereflecteerd. Het grootste
deel van de in Bargermeer arriverende golf wordt echter doorgelaten. Op tijdstip t=1k+2Tk+2Tl
arriveert deze doorgelaten (positieve) golf in AKU. Hier bedraagt de reflectiecoefficient als gevolg
van de kortsluiting -1. De positieve golf reflecteert daarom voIledig en behoudt zijn polariteit. De
nu ontstane situatie is gelijk aan die op tijdstip t=1k: een (nu positieve) stroomgolf vertrekt vanuit
AKU naar Bargermeer.

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat bij de tijdens een driefasen-sluiting te AKU optredende
stromen twee periodiciteiten een rol spelen. De eerste heeft een periodetijd van 4Tk, viermaal de
looptijd van de kabelverbinding AKU-Bargermeer. De tweede heeft een periodetijd van 2Tk+ 2Tj,
tweemaal de looptijd van de kabelverbinding AKU-Bargermeer plus tweemaal de looptijd van de
verbinding Bargermeer-Marsdijk. Oat beide periodiciteiten optreden blijkt duidelijk uit de
simulatie-resultaten. Het tijdsinterval tussen het begin van twee achtereenvolgende oscillaties in de
verschilstroom heeft een waarde die goed overeenkomt met tweemaal de looptijd Tj. De oscillaties
zelf hebben een periodetijd die vrijwel gelijk is aan viermaal de looptijd Tk'
Om de invloed van de lengtes van de verbindingen AKU-Bargermeer en Bargermeer-Marsdijk
expliciet te kunnen aantonen, zijn een tweetal kortsluitsimulaties uitgevoerd waarbij deze lengtes
tweemaal zo groot zijn genomen. De resultaten van deze simulaties zijn gegeven in de bijlagen
B17 en BI8.

5.2.2 Eenfase-aardsluitingen

Naast driefasen-sluitingen zijn ook ~~nfase-aardsluitingen, tweefasen-sluitingen en tweefasen
aardsluitingen gesimuleerd. In deze paragraaf worden de ~~nfase-aardsluitingen besproken.

Eenfase-aardsluiting te Zeyerveen

In bijlagen BI9 en B20 zijn de simulatie-resultaten gegeven van een ~nfase-sluiting te Zeyerveen.
Bijlage B19 toont de stromen die optreden in de getroffen fase, indien de sluiting plaatsvindt op
het spanningsmaximum. Bijlage B20 toont de bijbehorende verschilstroom. Uit de bijlage blijkt dat
de verschilstroom kleiner is dan de verschilstroom tijdens een driefasen-sluiting (bijlage B7). De
piekwaarde van de verschilstroom bedraagt direkt na de sluiting ongeveer 230 A, een factor 2,2
kleiner dus dan de piekwaarde tijdens de driefasen-sluiting. Verder valt op dat de verschilstroom
een grilliger verloop heeft. In grote lijnen komt het verloop echter overeen met dat tijdens de
driefasen-sluiting.

Om het verloop van de optredende stromen te kunnen verklaren, dient het vervangingsschema
voor een ~~nfase-aardsluiting te worden gehanteerd. In hoofdstuk 2 is reeds vermeld dat dit
vervangingsschema bestaat uit een serieschakeling van het normale, het inverse en het
homopolaire netwerk van de getroffen fase. De kortsluiting wordt in dit schema gerepresenteerd
door het inschakelen van een spanningsbron met een amplitude gelijk aan de fase-spanning in
ongestoorde toestand.

Op het moment dat de sluiting optreedt, ontstaat in alledrie de netwerken ten gevolge van de
plotselinge spanningsverandering een lopende spanningsgolf met een bijbehorende stroomgolf. In
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eerste instantie planten aile golven zich voort in dezelfde richting: van de foutplaats af richting
Bargermeer. Dit gaat in het homopolaire netwerk langzamer dan in het normale en het inverse
netwerk. De voorplantingssnelheid van elektro-magnetische golven is in het homopolaire netwerk
immers kleiner is dan in de beide andere netwerken. Door de lagere voortplantingssnelheid
arriveren de ontstane lopende golven in het homopolaire netwerk op een later tijdstip in
Bargermeer dan de golven in het normale en het inverse netwerk. De gereflecteerde golven
vertonen op hun beurt eveneens een verschil in voortplantingssnelheid, evenals de golven die
reflecteren te Zeyerveen.

Men kan zich afvragen wat nu het effect van deze lopende golven op de kabelstromen en dus op
de verschilstroom. Welnu, telkens wanneer een lopende golf te Bargermeer arriveert, verandert de
in Bargermeer gemeten kabelstroom. Het verschil in voortplantingssnelheid uit zich dus in een
relatief grillig verloop van deze stromen. De normale en homopolaire golven arriveren immers op
verschillende tijdstippen. Bij een driefasen-sluiting doet het homopolaire netwerk niet ter zake.
Alle golven hebben dus dezelfde voortplantingssnelheid. Met andere woorden de stromen zullen
veel minder grillig zijn. Hiermee is het in de bijlagen B19 en B20 zichtbare grillige stroomverloop
dus verklaard.

Om de factor 2,2 in de amplitude van de optredende verschilstroom te kunnen verklaren dienen de
op het moment van sluiting optredende golven expliciet berekend te worden. Hiervoor zijn de
golfimpedantie van het normale en het homopolaire vereist. De golfimpedantie Zl van het normale
netwerk is gelijk aan de golfimpedantie van de verbinding Zeyerveen-Bargermeer en bedraagt
324,4 0 per circuit. De homopolaire impedantie Zo bedraagt 911,8 0 per circuit. Daar de sluiting
plaatsvindt op het spanningsmaximum zal in elk netwerk een stroomgolf ontstaan met een
amplitude van 90 kV/(2*Zl + Zo)=90 kV/(2*324,4 + 911,8 0) = 57,7 A.

De verschilstroom is het grootst op het moment dat de stroomgolven in het normale en het inverse
netwerk arriveren te Bargermeer. Op dit moment heeft de homopolaire stroomgolf Bargermeer
nog niet bereikt. De amplitude van de op dit tijdstip optredende verschilstroom is gelijk aan
tweemaal de amplitude van de arriverende stroomgolven en kan worden bepaald met behulp van
de reflectiecoefficient te Bargermeer. Deze bedraagt -0,83. De verschilstroom bedraagt theoretisch
dus 2*1,83*57,7=211,2 A. Voor een driefasen-sluiting bedraagt de maximale verschilstroom
theoretisch 1,83*90 kV/Z1= 1,83*90 kV/324,4 0=507,6 A. Theoretisch is de verschilstroom
tijdens een ~~nfase-aardsluiting dus een factor 507,6/211,2=2,4 kleiner dan de verschilstroom
tijdens een driefasen-sluiting. Deze factor wijkt niet veel af van de factor 2,2 die voIgt uit de
simulatie-resultaten.

Eenfase-aardsluiting te Bargermeer

Bijlage B21 toont de verschilstroom in de kabel tijdens een ~nfase-aardsluiting te Bargermeer.
De verschilstroom blijkt zowel qua vorm als amplitude overeen te komen met de verschilstroom
tijdens een driefasen-sluiting. Dit zal nu worden verklaard.

In de vorige paragraaf is aangetoond dat de stromen tijdens een driefasen-sluiting worden bepaald
door de normale golfimpedantie en de lengte van de kabelverbinding AKU-Bargermeer. Voor een
~~nfase-aardsluiting is dit ook het geval. Bij een ~nfase-aardsluiting zijn echter naast de normale
impedantie van de kabel ook zijn inverse en homopolaire impedantie van belang. Het vervangings
schema bestaat immers uit een serieschakeling van deze drie impedanties. Doordat de
kabelverbinding in EMTP ~nfasig is gemodelleerd, neemt EMTP de inverse en de homopolaire
impedantie van de kabelverbinding gelijk aan de normale impedantie. Het vervangingschema van
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de sluiting bestaat in dit geval dus uit een serieschakeling van drie normale impedanties. Met
andere woorden: alleen de normale impedantie is van belang. Zowel de amplitude als het verloop
van de tijdens de ~~nfase-aardsluiting optredende stromen zullen dus gelijk zijn aan die tijdens een
driefasen-sluiting. Dit blijkt ook het geval te zijn.

Eenfase-aardsluiting te AKU

Bijlage B22 toont de verschilstroom in de kabel tijdens een ~nfase-aardsluiting te AKU. De
stroom blijkt nauwelijks te verschillen met de stroom tijdens een driefasen-sluiting. Zo is de
frequentie van beide oscillaties in de stroom gelijk. Ret enige verschil is de iets kleinere amplitude
van de stroom na de eerste oscillatie.

Theoretisch worden de stromen door de kabelverbinding tijdens een ~nfase-aardsluiting te AKU
bepaald door de normale, de inverse en de homopolaire impedantie van zowel de kabel als de
verbinding Bargermeer-Marsdijk. De kabelverbinding is ~nfasig gemodelleerd, zodat zijn inverse
en homopolaire impedantie niet van belang zijn. De homopolaire impedantie van de lijn
Bargermeer-Zeyerveen speelt pas enige tijd na de sluiting een rol. Over blijven dus de normale en
inverse impedantie van de lijn, welke aan elkaar gelijk zijn. Ret gevolg is dat de
reflectiecoefficienten te Bargermeer enigszins veranderen. Daardoor veranderen ook de
stroomamplituden. Ret interval tussen de achtereenvolgende oscillaties in de verschilstroom
verandert voor een ~~nfase-aardsluiting niet. De looptijden van het normale en het inverse netwerk
van de verbindingen AKU-Bargermeer en Bargermeer-Marsdijk zijn immers gelijk.

5.2.3 Tweefasen-sluitingen

De enige tweefasen-sluiting die gesimuleerd is, is een tweefasen-sluiting in station Zeyerveen
tussen de fasen R en S. Bijlage B23 toont het stroomverloop in de getroffen fasen, indien de
sluiting optreedt tijdens een spanningsmaximum in fase R. Uit de bijlage blijkt dat de stromen in
beide fasen zowel in AKU als te Bargermeer op hun polariteit na identiek zijn. De vorm van de
stromen komt overeen met de stromen die optreden tijdens een driefasen-sluiting. De amplitude
van de stromen is echter kleiner. Retzelfde geldt voor de optredende verschilstromen in de kabel,
welke zijn weergegeven in bijlage B24. Uit deze bijlage blijkt dat de topwaarde van de
verschilstroom zo'n 400 A bedraagt. In theorie dient deze amplitude een factor thv3 kleiner te
zijn, wat neerkomt op een stroomwaarde van 425 A. De simulatie-resultaten komen dus redelijk
goed overeen met de theorie.

5.2.4 Commentaar

Uit de simulaties is gebleken dat er als gevolg van kortsluitingen grote verschilstromen kunnen
ontstaan in de kabelverbinding AKU-Bargermeer. De grootste verschilstromen blijken op te treden
indien de kortsluitingen plaatsvinden te Bargermeer. Vindt in dit station een driefase- of ~nfase

sluiting plaats, dan kan de verschilstroom in de kabel oplopen tot een waarde van 3 kA. De
verschilstroom dempt echter zeer snel uit. Vindt een sluiting plaats te Zeyerveen of Beilen, dan
blijkt de maximale verschilstroom veel kleiner te zijn. De verschilstroom dempt echter veel
langzamer uit. De vraag is uiteraard welk type verschilstroom de differentiaalbeveiliging van de
kabel het meest beinvloedt. Om hier een uitspraak over te kunnen doen zijn een aantal van de in
dit hoofdstuk besproken simulaties ook uitgevoerd met een model waarin naast het net zelf ook de
differentiaalbeveiliging van de kabel is gemodelleerd. De resultaten van deze simulaties worden
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besproken in paragraaf 5.3.

5.3 Invloed van verscbilstromen op de dirrerentiaalbeveiliging

In deze paragraaf worden de resultaten besproken van de simulaties waarbij naast het EGD-net
ook de differentiaalbeveiliging van de kabelverbinding AKU-Bargermeer is gemodelloord. Daar in
de voorgaande paragraaf reeds de optredende verschilstromen zijn behandeld, wordt in deze
paragraaf de nadruk gelegd op de optredende relaisstromen. De te bespreken simulaties zijn alle
uitgevoerd voor de netconfiguratie waarin het invoedende vermogen te AKU maximaal is en de
distributie-transformatoren aile voor 50 % zijn belast. De relaisstroom is steeds bepaald voor
beide in de beveiliging aanwezige relais.

Bij de behandeling van de resultaten wordt oon onderscheid gemaakt tussen de situatie waarbij aan
beide zijden van de verbinding dezelfde stroomtransformatoren worden gebruikt en de situatie
waarin aan ~n zijde van de verbinding oon verkeerd type stroomtransformator wordt gebruikt. De
reden voor dit onderscheid is gelegen in het vermoeden dat de EGD oon fout hooft gemaakt bij bet
aansluiten van de stroomtransformatoren en dat de differentiaalbeveiliging van de verbinding
AKU-Bargermeer als gevolg hiervan onterecht is aangesproken.

5.3.1 Correcte aansluiting van de stroomtransformatoren

Driefasen-sluitingen

De eerste foutsituatie die gesimuleerd is, is de driefasen-sluiting te Zeyervoon op het
spanningsmaximum in fase R (op tijdstip t= 1 ms). Het resultaat van deze simulatie is vermeld in
bijlage Cl. De bijlage toont de stroom door tStSn van de relais. De stroom door het andere relais is
niet getoond. De stromen door beide relais zijn namelijk identiek (evenals bij aile andere nog te
bespreken simulaties). In de bijlage is te zien dat de relaissstroom gedurende de oorste 5 ms na de
sluiting enkele malen boven de drempelwaarde van 18,4 rnA uitstijgt. De relaisstroom bereikt oon
maximale waarde van 38 rnA. De tijd dat de relaisstroom de drempelwaarde overschrijdt is
overigens maar zeer kort: maximaal 0,25 ms. Dit is het geval direkt na het optreden van de
sluiting. Doordat de verschilstroom in de kabel langzaam afnoomt, zien we ook de relaisstroom
langzaam kleiner worden. Reeds zo'n 5 ms na de sluiting wordt de drempelstroom niet moor
bereikt.

Bijlage C2 toont de relaisstroom tijdens oon driefasen-sluiting te Bargermoor, eveneens op bet
spanningsmaximum in fase R. Onmiddellijk is te zien dat de relaisstroom gelijkvormig is met de
in de kabelverbinding AKU-Bargermeer optredende verschilstroom: oon hoogfrequente oscillatie
die uitdempt binnen een halve milliseconde. Vanwege de grootte van de in de kabel optredende
verschilstroom (3 kA) zou men verwachten dat de relaisstroom tijdens oon driefasen-sluiting te
Bargermeer veel groter zou zijn dan tijdens oon driefasen-sluiting te Zeyervoon. Dit blijkt niet het
geval te zijn. Een verklaring hiervoor is tot op heden niet gevonden.

Een driefasen-sluiting is ook gesimuloord te AKU. Bijlage C3 toont de tijdens deze sluiting
optredende relaisstroom. Te zien is dat de relaisstroom net als bij de driefasen-sluiting te
Bargermeer min of meer gelijkvormig is met de verschilstroom door de kabel. De amplitude van
de tweede oscillatie is echter groter dan van de eerste. De relaisstroom bereikt oon topwaarde van
39 rnA, een waarde ver boven de aanspreekdrempel. Ret interval waarin de relaisstroom groter is
dan de aanspreekstroom is overigens maar zeer kort: maximaal 0,05 ms. Net als in het vorige
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geval dempt de relaisstroom snel uit.

Eenfase-aardsluitingen

De relaisstroom is behalve voor driefasen-sluitingen te Zeyerveen, Bargermeer en AKU ook
bepaald voor ~~nfase-aardsluitingen in deze stations. Het verloop van de relaisstroom tijdens een
~~nfase-aardsluiting te Zeyerveen is weergegeven in bijlage C4. In vergelijking met de
relaisstroom tijdens de driefasen-sluiting blijkt de relaisstroom nu veel groter te zijn. Verschillende
malen ligt de relaisstroom ver boven de aanspreekstroom. Het tijdsinterval waarin dit het geval is
is variabel, maar kan oplopen tot ruim 1 rns. Het duurt ook langer voordat de relaisstroom weer
beneden de drempel blijft. Pas zo'n 7 rns na het optreden van de sluiting is dit het geval.

Het feit dat de relaisstroom tijdens de ~nfase-sluiting (ondanks het relatief Ideine verschil in de
verschilstromen) veel groter is dan tijdens een driefasen-sluiting is te verIdaren: de uitgangsstroom
van de sommatie-transforrnatoren is voor een ~nfase-aardsluiting veel groter dan voor een
driefasen-sluiting. Dit is inherent aan zijn opbouw. Om precies te zijn is de uitgangsstroom voor
een ~nfase-aardsluiting in de R-fase een factor 2,9 groter dan voor een driefasen-sluiting.

Bijlagen C5 en C6 tonen respectievelijk de relaistroom tijdens een ~~nfase-aardsluiting te
Bargermeer en te AKU. Uit de bijlagen blijkt dat de relaisstromen gelijkvormig zijn met de
verschilstromen in de verbinding AKU-Bargermeer. Evenals de relaisstroom tijdens de ~~nfase

aardsluiting te Zeyerveen, zijn de relaissstromen om de eerder genoemde reden veel groter dan
tijdens de driefasen-sluitingen.

Wat opvalt aan beide relaisstromen is dat na het uitdempen van de verschilstroom in de kabel
AKU-Bargermeer de relaisstromen niet gelijk worden aan nul. In plaats daarvan vertonen de
relaisstromen een zeer grillig verloop. Een nadere analyse van dit verloop leert dat de relaisstroom
is opgebouwd uit twee oscillaties, met frequenties van respectievelijk 360 Hz en 2 kHz. De
oorzaak van deze oscillaties is niet bekend.

5.3.2 Foutieve aansluiting van de stroomtransformatoren

Om het effect van een foutieve keuze van stroomtransformatoren te onderzoeken, zijn een aantal
simulaties uitgevoerd waarbij te Bargermeer andere stroomtransformatoren zijn verondersteld dan
te AKU. In plaats van de Idasse S20-transformatoren (opgesteld te AKU) zijn in Bargerrneer
stroomtransformatoren van de Idasse 0,5 verondersteld. Gesimuleerd zijn zowel driefasen- als
~~nfase-aardsluitingen.

Driefasen-sluitingen

Bijlage C7 toont allereerst de relaisstroom tijdens een driefasen-sluiting te Zeyerveen. Uit de
bijlage blijkt dat de relaisstroom de eerste milliseconden na de sluiting overeenkomt met de
situatie waarin correcte stroomtransformatoren worden gebruikt. Na tijdstip t=4 ms blijkt de
relaisstroom toe te nemen tot meer dan 50 rnA. Ongeveer 2 rns lang handhaaft de relaisstroom
zich rond deze waarde. Vervolgens neemt de stroom af.

Wordt de relaisstroom over een wat langere periode beschouwd (bijlage C7), dan is te zien dat de
relaisstroom een zekere periodiciteit bevat. De frequentie van deze periodiciteit bedraagt 50 Hz.
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Deze frequentie doet vermoeden dat de relaisstroom, na het uitdempen van de verschil-stroom in
de kabelverbinding AKU-Bargermoor, wordt bepaald door de stationaire kortsluitstroom door de
kabeI. Een blik op het verloop van de kortsluitstroom te Bargermoor bevestigt dit vermoeden. De
positie van de toppen van de stationaire kortsluitstroom (bijna 600 A) komt op oon kleine
vertraging na, goed overeen met die van de relaisstroom.

Het verloop van de relaisstroom enige tijd na de sluiting kan dus als voigt worden verklaard. De
grootte van de stationaire kortsluitstroom te Bargermoor is voor de stroomtransformatoren (ldasse
0,5) in dit station te groot. Bij de atboolding van de primaire stroom naar de secundaire stroom
treden dus fouten op. De stroomtransformatoren te AKU hebben met de stationaire kortsluitstroom
daarentegen goon enkele moeite. Hun overstroomcijfer bedraagt immers 20. Het gevolg is dat er
elke halve netperiode een verschil ontstaat tussen de secundaire transformatorstromen te AKU en
te Bargermoor. Dit uit zich in oon relaisstroom met oon frequentie van 50 Hz.

Wordt de relaisstroom beschouwd voor oon driefasen-sluiting te Bargermoor (bijlage C8), dan zien
we hetzelfde verloop. In eerste instantie voigt de relaisstroom de verschilstroom door de
kabelverbinding. Na het uitdempen hiervan vertoont de relaisstroom een periodiciteit met oon
frequentie van 50 Hz. Ook voor deze sluiting is de stationaire kortsluitstroom blijkbaar te groot
voor de stroomtransformatoren te Bargermoor. De amplitude van de 50 HZ-Qscillatie bedraagt zo'n
40 rnA, voldoende groot om het relais te laten aanspreken.

Daar de stationaire kortsluitstroom in de verbinding AKU-Bargermoor voor oon driefasen-sluiting
te AKU veel groter is dan voor sluitingen te Zeyervoon of Bargermeer, ligt het voor de hand dat
de relaisstroom ook tijdens deze sluiting de 50 HZ-Qscillatie zal vertonen. Dit blijkt inderdaad het
geval te zijn (bijlage C9). De amplitude van de relaistroom bedraagt maar liefst 150 rnA.

Eenfase-aardsluitingen

Bijlage ClO toont de relaisstroom tijdens een ~nfase-aardsluiting te Zeyervoon. Het verloop en de
maximale amplitude van de stroom komen goeddools overoon met de situatie waarin correcte
stroomtransformatoren worden gebruikt (bijlage C4). Het verschil tussen beiden is dat de pieken
in bijlage C4 minder grillig zijn. In tegenstelling tot de driefasen-sluiting vertoont de relaisstroom
na verloop van tijd geen 50 Hz-periodiciteit. Dit kan worden verklaard door het feit dat het
onderzochte 110 kV-net blusspoel geaard is. In de stationaire toestand is de kortsluitstroom als
gevolg van een 66nfase-aardsluiting daardoor slechts zeer klein. De stroomtransformatoren te
Bargermeer krijgen in de stationaire toestand dus geen primaire stromen te verwerken, die te groot
zijn. De stroom door de relais blijft daardoor beperkt.

Het zal na bovenstaande verklaring geen verbazing wekken dat de relaisstroom tijdens oon
66nfase-aardsluiting te Bargermeer (bijlage CII) of AKU (bijlage C12) evenmin oon 50 Hz
oscillatie vertoont. Wei vertonen de relaisstromen de reeds in paragraaf 5.3.1 besproken
oscillaties.
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5.3.3 Commentaar

In de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat de relaisstroom voor veruit de meeste
foutsituaties uitstijgt boven de aanspreekdrempel. Deze simuiatie-resuitaten zouden misschien de
gedachte kunnen oproepen dat voor al deze situaties de differentiaalbeveiliging ook daadwerkelijk
aanspreekt. Wegens een gebrek aan gegevens over de toegepaste DC-relais zijn helaas geen
concrete uitspraken te doen over het als dan niet aanspreken van beveiliging. WeI geven de
simuiatie-resuitaten voor de diverse foutsituaties een indicatie van de relatieve kans op aanspreken.
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Aan de hand van het verrichte onderzoek kuooen een aantal conclusies worden getrokken. De
eerste conclusies hebben betrekking op de in de kabelverbinding AKU-Bargermeer optredende
verschilstromen:

• De verschilstromen zijn het grootst voor sluitingen in de stations AKU en Bargermeer. Voor
een simultane driefasen-sluiting op het spanningsmaximum in ~n der fasen kan de verschil
stroom in deze fase oplopen tot een waarde van 3 kA.

• De verschilstroom voor sluitingen te Zeyerveen is het grootst in geval van een simultane
driefasen-sluiting. Bij een sluiting op het spanningsmaximium in ~n der fasen, kan de
verschilstroom een waarde bereiken van maximaal 500 A.

• De verschilstroom dempt voor sluitingen te Bargermeer en AKU uit via een hoogfrequente
oscillatie. De frequentie van deze oscillatie wordt bepaald door de lengte van de
kabelverbinding. Voor sluitingen te Bargermeer is de verschilstroom reeds een halve
milliseconde na het optreden van de sluiting volledig uitgedempl. Voor sluitingen te AKU is dit
na ongeveer 2 ms het geval.

• Voor sluitingen te Zeyerveen, Beilen en Marsdijk dempt de verschilstroom in vergelijking met
sluitingen te AKU en Bargermeer relatief langzaam uil. Meer dan 8 ms na het moment van
sluiting bedraagt de topwaarde van de verschilstroom nog 200 A.

De overige conclusies hebben betrekking op het gedrag van de differentiaalbeveiliging van de
kabelverbinding. Wegens gebrek aan gegevens over de in de differentiaalbeveiliging toegepaste
gelijkstroomrelais bevatten de conclusies geen harde uitspraken over het al dan niet aanspreken
van het relais:

• De kans dat de differentiaalbeveiliging aanspreekt tijdens driefasen-sluitingen, is bij gebruik van
de juiste stroomtransformatoren te AKU en Bargermeer relatief klein. De amplitude van de
relaisstroom is tijdens driefasen-sluitingen te AKU en Bargermeer weliswaar groot, maar de
relaisstroom dempt zeer snel uil. Voor driefasen-sluitingen te Zeyerveen vloeit er daarentegen
wei langere tijd een stroom door de relais, maar is de amplitude ervan nauwelijks groter dan de
aanspreekdrempel.

• Bij gebruik van foutieve stroomtransformatoren te Bargermeer bestaat er een gerede kans dat de
differentiaalbeveiliging aanspreekt tijdens driefasen-sluitingen. Tijdens dit type sluitingen ligt de
relaisstroom gedurende langere tijd ver boven de aanspreekdrempel.

• De vermoedelijke oorzaak van het ongewenst aanspreken van de differentiaalbeveiliging van de
kabelverbinding AKU-Bargermeer is het gebruik van de verkeerde stroomtransformator
klemmen te Bargermeer.

• De kans op aanspreken van de differentiaalbeveiliging tijdens ~nfase-aardsluitingen is
onafhankelijk van de gebruikte stroomtransformatoren te Bargermeer. Dit is een gevolg van het
feit dat de kortsluitstroom in het 110 kV-net wordt geblust.

• De kans op aanspreken van de differentiaalbeveiliging is voor ~nfase-aardsluitingenbij gebruik
van de juiste stroomtransformatoren groter dan voor overeenkomstige driefasen-sluitingen. Bij
gebruik van de verkeerde stroomtransformatoren is deze kans kleiner.
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De eerste aanbeveling ligt voor de hand:

• Om problemen met de differentiaalbeveiliging tijdens driefasen-sluitingen in de toekomst te
voorkomen, dienen de juiste klemmen van de stroomtransformator te worden gebruikt.

Het gebruik van de juiste stroomtransformatoren lost echter niet aIle problemen op. Voor ~~nfase

aardsluitingen blijft de kans op onterecht aanspreken van het differentaaIrelais bestaan. Om te
kunnen beoordelen of ter voorkoming hiervan aanvullende maatregelen genomen moeten worden,
dient te worden nagegaan of de beveiliging voor dit soort foutsituaties ook daadwerkelijk
aanspreekt. Dit kan op meerdere manieren gebeuren:

• Door een verfijning van de in dit onderzoek gehanteerde modellen, met name het model van de
differentiaaIbeveiliging, kunnen concretere uitspraken worden gedaan over het aI dan niet
aanspreken van de beveiliging. Hiervoor zijn meer echter meer gegevens over de toegepaste
gelijkstroomrelais vereist.

• De in EMTP via kortsluitsimulaties verkregen stromen en spanningen zouden via een interface
kunnen worden toegevoerd aan een echte differentiaalbeveiliging of aan een echt
gelijkstroomrelais. Dit zou meteen duidelijk maken of het relais al dan niet aanspreekt.
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Tabel 1.

Geaevens van de kabelverbindina onderstation
Emmen (Bargermeer) - 110 kV station AKU II

Circuit
Type kabel
Doorsnede
Lengte

AKU II
110 kV gascompressiekabel fabr. N.K.F.
150 mm2

ca. 2005 m.

Tabel 2.

Resultaten van de capaciteitsmeting

Capaciteit t.o.v. aarde

Fase rood
Fase geel
Fase blauw

0,47283 IJF
0,46932 IJF
0,47143 IJF
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Energiebedrijf voor Groningen en Drenthe
Paginanr.
19-04-1993 Overzicht stroomtransformatoren

STATION VELD FASE PRIM SEC MERK TYPE KLASSE VERM OVERSTR CERTI FC NUMMER KEMA BOEK HOEK RI Lm. S-

AKU Enmen Bgmr wit (T111) 2 200 5 C.G.S A10319R/E S20 50 054 B1-4 a 0,00 a 0,0
6 200 5 C.G.S A10319R/E S20 50 050 81-4 a 0,00 a 0,0

10 200 5 C.G.S A10319R/E S20 50 049 B1-4 a 0,00 a 0,0
Bgmr zw (T112) 2 200 5 C.G.S A10319R/E S20 50 053 B1 -4 a 0,00 a 0,0

6 200 5 C.G.S A10319R/E S20 50 052 B1 -4 a 0,00 a 0,0
10 200 5 C.G.S A10319R/E S20 50 051 B1 -4 a 0,00 a 0,0

Bargermeer AKU Wit 2 200 5 BaL teau CEX 100 S20 40 56357 6801 9583-69 B3-2 4 0,20 a 0,0
6 200 5 BaL teau CEX 100 S20 40 56357 6802 9583-69 B3-2 4 0,20 a 0,0

~
10 200 5 BaL teau CEX 100 S20 40 56357 6803 9583-69 B3-2 4 0,20 a 0,0

N AKU Zwart 2 200 5 Balteau CEX 100 S20 40 56357 6804 9583-69 B3-2 3 0,20 a 0,0I

6 200 5 BaLteau CEX 100 S20 40 56357 6805 9583-69 B3-2 3 0,20 a 0,0
10 200 5 8aLteau CEX 100 S20 40 56357 6806 9583-69 B3-2 3 0,20 a 0,0.-- ._----- . - - -_._---_.
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Secundaire stroom van stroomtransformator bij Iprim=30*Inom
Klasse stroomtransCormator: 820
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Secundaire stroom van stroomtransformator bij Iprim=3*Inom
Klasse stroomtransformator: 0,5
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Isec bij gelijkstroomcomponent in Iprim met tijdconstante Tl= 33 ms
Klasse stroomtransformator: 820

Isec [A]
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Isec bij gelijkstroomcomponent in Iprim met tijdconstante Tl= 33 ms
Klasse stroomtransformator: 0,5
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Verschil tussen secundaire stromen bij gelijkstroomcomponent in Iprim
Tl=33 ms

I [A]

5r-----------------------------

ol-----.-----r---r------.----.---,r-~~__-___F====>r_-~

-5

-10 .... ---- ... ------ ... --

-15

-20 - . - . - - - - - - . - - - - . - - - - - - . - - - - - - . - - - - - .. - - - - - .

-25 - - - .. - - - - - - . - - - - - . - - - - - - - - - - . - - - - -

BS
90so60 705030 4010 20

- 3 0 L.....J-...L-L....L-I--'-l......J"....L.....L.....L....L--'-L....J-..L.....L.....L......L....L...JL.......L-.L...L....L......I.....L...J--'-l......J"....L.....L.....L....L.....L.-L....J-..L....L....L......L....L...JL.......L-_-----I

o

Tijd [IDS]

-76- Bijlage B5



Stromen in fase R tijdens een driefasen-sluiting te Zeyerveen
Sluiting op spanningsmaximum in fase R
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Verschiistroom in fase R tij dens een driefasen-sluiting te Zeyerveen
Sluiting op spanningsmaximum in rase R
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Stromen in rase R tij dens een drierasen-sluiting te Zeyerveen
Sluiting op spanningsmaximum in rase R
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Verschilstroom in rase R tij dens een drierasen-sluiting te Zeyerveen
Verbinding Bargermeer-Zeyerveen tweemaal zo lang
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Verschilstroom in rase R tij dens een drierasen-sluiting te Zeyerveen
Verbinding AKU-Bargermeer tweemaal zo lang
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Stromen in fase Rtij dens een driefasen-sluiting te Bargermeer
SIuiting op spanningsmaximum in rase R
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Verschilstroom tij dens een driefasen-sluiting te Bargermeer
Verbinding AKU-Bargermeer tweemaal zo lang
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Verschilstroom tijdens een driefasen-sluiting te Bargermeer
Verbinding AKU-Bargermeer viermaal zo lang

I [kA]
3 r-----------------------~-_____,

2 .

r\
1 .

{\
(\ r\ r--.o 1---------L-..jf-i--+-+---+-\J-+--tV~-\-'\..../---/-"">O'_<:::7"'::::::....=----------i

..V .

-2 lJ' .

TUd [IDS]

-81-
Bijlage B12



Verschilstroom in fase R tijdens een driefasen-sluiting te Zeyerveen
Foutimpedantie: 0,35 Ohm
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Foutimpedantie: 50 Ohm
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Verschilstroom in Case R tijdens een drieCasen-sluiting te Bargermeer
Foutimpedantie: 0,7S Ohm
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Stromen in fase R tijdens een driefasen-sluiting te AKU
Sluiting op spanningsmaximum in rase R
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Verschilstroom in fase R tijdens een driefasen-sluiting te AKU
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Verschilstroom in Case R tijdens een drieCasen-sluiting te AKU
Verbinding Bargermeer-Marsdijk tweemaal zo lang
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Stromen in fase R tijdens een eenfase-aardsluiting te Zeyerveen
Sluiting op spanningsmaximum in rase R

I [A]

200 r--------------------...,---------,

150

- - Iaku.

- Ibgrrn.

/
/

I

50 ---- --.--------.-

/

Ol----H

-50

100 -. - - - . - - - - - - - - .. - . - - - - - - - . - - - -

-100 .. - - - - - - . - -

-150 - - - - - - - - . - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - . - - - - - - . - - - - - - - -

Tijd [IDS]

Verschilstroom in Case R tijdens een eenCase-aardsluiting te Zeyerveen
Sluiting op spanningsmaximum in rase R

I [A]

250 r-----------------------------,

200 . - - - - - - - - - .

150 .

100 - .

50

-50

-100 _._ .

B20
8 9

Bijlagen B19, B20

765

Tijd [IDS]

-86-

4321
- 1 5 0 L.....I-L....I-J......l.-.L...L.................L....L....L....L....L....L.....L....L.....L....L.....L....L...J....L....L......L....L......L....L..J....I.....J'--L...L....I-J......l.-.L...L...J........L.................L....L.....&....-_----'

o



2

Verschilstroom in fase R tijdens een eenfase-aardsluiting te Bargermeer
Sluiting op spanningsmaximum in rase R
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Verschilstroom in fase R tijdens eenfase-aardsluiting te AKU
Sluiting op spanningsmaximum in fase R
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Verschilstromen tijdens een tweefase-sluiting in Zeyerveen
Sluiting tussen de Casen R en S op spanningsmaximum in Case R
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Verschilstromen tijdens tweefase-aardsluiting te Zeyerveen
Getroffen Casen: R en S. Sluiting op spanningsmaximum in Case R
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Stroom door relais tij dens een driefasen-sluiting te Zeyerveen
Correcte stroomtransformatoren
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Stroom door relais tij dens een driefasen-sluiting te AKU
Correcte stroomtransformatoren
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Stroom door relais tij dens een eenfase-aardsluiting te Bargermeer
Correcte stroomtransformatoren
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Stroom door relais tij dens een driefasen-sluiting te Zeyerveen
Ongeschikte stroomtransformatoren te Bargermeer
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Ongeschikte stroomtransformatoren te Bargermeer
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;troom door relais tij dens een driefasen-sluiting te Bargermeer
Ongeschikte stroomtransformatoren te Bargermeer
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troom door relais tijdens een driefasen-sluiting te Bargermeer
Ongeschikte stroomtransformatoren te Bargermeer
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Stroom door relais tij dens een driefasen-sluiting te AKU
Ongeschikte stroomtransformatoren te Bargermeer
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Ongeschikte stroomtransformatoren te Bargermeer
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Stroom door relais tij dens een eenfase-aardsluiting te Zeyerveen
Ongeschikte stroomtransformatoren te Bargermeer
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