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SAMENVATTING.

Bij het uitbreiden van het 380 kV-net en het 110 kV-net van de EGO is besloten een deel van

de nieuwe lijnen uit te voeren als een combinatielijn. Het betreft het trace tussen Meeden en

een punt in de buurt van Emmen. Hier ~l1en over een lengte van 39 km twee circuits van
elk net aan~ mast opgehangen worden.
Eerder is een studie verricht naar de invloed die het 380 kV-net via deze combinatielijn

uitoefent op het 110 kV-net. Dit is vooral nodig omdat het 110 kV-net een blusspoelgeaard
net is. Uit deze studie is gebleken dat een contact tussen 65n fase van elk net (intersysteem
sluiting) slechts verantwoord is als in het 110 kV-net enkele sterpuntsafleiders worden

bijgeplaatst. Zelfs met deze maatregel ~jn de overspanningen, door een oscillatie

veroorzaakt, nog erg hoog (293 kV). De ~rzaak hiervan was Diet bekend.

Dit verslag heeft tot doel de oorzaak van de oscillatie op te helderen, te kijken of deze in
werkelijkheid ook op zal treden, na te gaan wat ertegen te doen valt en welk risico ze met

nch mee brengen.

De oorzaak van de oscillatie is gevonden in het in geleiding gaan van een overspanningsaflei
der in Vierverlaten terwijl de andere overspanningsafleiders reeds in geleiding zijn. Hierdoor
wordt het netwerk in de omgeving van Groningen namelijk geexciteerd hetgeen een

homopolaire trilling van 700 Hz tot gevolg heeft.

Verdere detaillering van het net rond Groningen, vooral het modelleren van steeklijnen,

levert, door reflectie van golven aan de einden van deze lijnen, nog hogere overspanningen.
Deze kunnen gereduceerd worden door het plaatsen van extra sterpuntsoverspannings

afleiders. Het resultaat hiervan is een maximaJe overspanning van 279 kV en afleiders die

tot maximaal 70% van de nominale energie worden belast bij een intersysteemsluiting.
Hiermee zijn de oscillaties Diet verdwenen, maar de overspanningen zijn wei iets verder

beperkt.

Op het eerste gezicht zijn de gevolgen van de overspanningen vooral voor kabels onbekend.

Terwijl de meeste componenten met 325 kV (topwaarde) getest zijn zijn (sommige) kabels

slechts met 192 kV DC getest. Er is een literatuurstudie verricht naar de verschillende

aspecten van veroudering van kabels. Hierbij zijn de risico's van de intersysteemsluiting

vergeleken met het risico van een herhaling van de afnameproef. Het resultaat hiervan is dat

de intersysteemsluiting van deze twee het minste risico oplevert voor de kabelisolatie hetgeen
impliceert dat de intersysteemsluiting Diet bovenmatig gevaarlijk is.
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ABSTRACT.

New transmission lines will be added to the existing dutch 380 kV-network and to the EGD

110 kV-network as part of future extensions. One part, a 39 km long section between

Meeden and a place near Emmen, will carry four circuits on the same tower, two of which

belong to the 380 kV-network, the other two belonging to the 110 kV-network.

Recently a study has been carried out discussing the influence of the 380 kV-network on the

110 kV-network. This is important since the latter is a resonant neutral earthed system. The

study resulted in the opinion that a situation in which two fases of the different systems

contact each other (intersystem shortcircuit) is only acceptable if surge arresters are being

added to the 110 kV-network. Even if this has been done the overvoltages, caused by an

oscillation, are very high (293 kV). The cause of the oscillation is unknown.

The goal of this report is to find the cause of the oscillation, to examine whether the

overvoltages are still this high when a more detailed model is used, to investigate whether

the overvoltages can be reduced and finally to look at the risks they cause to insulation

materials.

The cause of the oscillation can be attributed to the change of the surge arrester's state from

non-eonducting to conducting (in Vierverlaten) while all other arresters are conducting

already. This event excites the network around Groningen resulting in a homopolar

oscillation of about 700 Hz.
More detailed modelling of the 110 kV-network around Groningen, especially adding radial

lines to the model, results in even higher overvoltages. They are due to reflections at the end

of these newly added lines. These overvoltages can be reduced by installing surge arresters

between the transformer neutral and earth at the end of the radial lines. This measure limits

the overvoltages to 279 kV while every arrester is not loaded over 70% of its rated energy.

This however does not totally ban the oscillation, it merely reduces the overvoltages.

At first sight the impact of the overvoltages on the insulation of cables is unknown. While

most equipment has been tested with a power frequency voltage up to 325 kV (amplitude),

some cables only have been tested with voltages up to 192 kV DC. A study of literature on

the object of ageing of cables has been performed. In this study the risk of failure of the

cable insulation due to an intersystem shortci.rcuit has been compared to the risk due to a

repetition of the acceptance test. The conclusion is that an intersystem shortcircuit is less

risky than this test, which implies that the shortci.rcuit does not danger the cable insulation

excessively.
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HOOFDSTUK 1

Inleiding.

In bet kader van een geplande 380 kV-verbinding tussen Zwolle en Eemshaven is een studie
uitgevoerd naar de beinvloeding van het 110 kV-net van de EGO door het 380 kV-net [1].
Deze nieuwe lijnverbinding zal gedeeltelijk worden uitgevoerd in combinatie met een 110

kV-lijn op ~n mast die de bestaande lijn tussen Meeden en Musselkanaal zal vervangen en

van daar doorlopen om nabij Emmen contact te maken met de bestaande verbinding tussen
Bargermeer en Beilen. In figuur 1.1 is een bart getekend van de geografische ligging van

de hoogspanningslijnen in het noord-oosten van Nederland inc1usief de geplande
verbindingen.

----- 380kV verblndlng
-- 220kV verblndlng
-- 110kV verblndlng

•••• geplande 380kV verblndlng
____ geplande 110kV verblndlng

FIGUUR 1.1 De netconfiguratie in noord-oost Nederland.

Deze studie is nooc:l74kelijk omdat:

• de planning voorziet in een viercircuitlijn van 39 Ian tussen Emmen en Meeden

waarvan twee circuits tot het 380 kV-net behoren en twee circuits tot het 110 kV-net.

• en omdat het 110 kV-net van de EGO is uitgevoerd als een blusspoelgeaard net.
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Hierdoor ontstaan in bet 110 tV-net spanningen als gevolg van capacitieve en inductieve

koppeling veroorzaakt door rowel de stationaire toestand als door schakelhandelingen en

foutsituaties.
Van bet onderzoet dat naar deze verschijnselen is verricht aan de TU Eindhoven in opdracht

van de SEP is verslag uitgebracht in [1]. In dit onderzoet zijn de volgende netonderdelen

gesimuleerd met het ElectroMagnetic Irm:t~ent ~gram (EMTP):

• bet 110 tV gedeelte (deels gepland) van het EOD-net.

• een gedeelte van het 220 tV-net.
• een gedeelte van bet (deels geplande) 380 tV-net.

Een overzicht van de in [1] gemodelleerde netcomponenten is gegeven in bijIage 1.1. De

volgende aspecten zijn onderzocht:

• De gunstigste configuratie der fasen in het mastbeeld.

• De beinvloeding in de stationaire toestand.
• Invloed op het 110 tV-net bij inschakelen van de 380 tV-lijn met open uiteinde.

• Invloed op het 110 tV-net bij aardsluiting in de 380 tV-lijn.

• Gevolgen van een intersysteemsluiting, dit is een contact tussen een fase van het 380

tV-net en een fase van het 110 tV-net.

Als zwaarste beinvloeding is vastgesteld de situatie die optreedt bij een intersysteemsluiting.

In dat geval spreken de metaaloxyde overspanningsafleiders aan die in het 110 tV-net

aanwezig zijn. Om de overspanningen binnen de perken te houden moeten enkele
overspanningsafleiders worden bijgeplaatst. Een advies hierover is in [1] opgenomen. Hierbij

wordt de strategie gevolgd dat in bet 110 tV-net «!en lichtere sterpuntsoverspanningsafleider

geplaatst wordt (in Meeden) die het zal begeven in geval van een intersysteemsluiting

waardoor er op die plaats een kortsluiting ontstaat. Het gevolg hiervan is dat het net dan in

Meeden star geaard is waardoor grote kortsluitstromen gaan lopen die de spanningen

begrenzen. Dit wordt gedeteeteerd door de beveiliging van bet 380 tV-net die de betreffende
lase afschakelt. .

Behter zelfs met die maatregel is Diet geheel duidelijt of er een betrouwbare situatie is

ontstaan. In de buurt van Groningen zijn bij een intersysteemsluiting in Emmen de hoogste

spanningen waargenomen. Dit verslag beschrijft het onderzoet naar de oorzaak van de hoge

overspanningen rond Groningen met als doel deze te verlagen. Van de resterende

overspanningen zuIlen de risioo's bekeken worden.

In hoofdstuk 2 worden modellerings- en simuIatieteehnieken beschreven. Aan de orde tomen:

de symmetrische oomponenten methode ter beschrijving van spanningen en stromen in

driefasen systemen, golivoortplanting en simulatie hiervan in EMTP, componentsimulatie in

EMTP en afspraken en definities die gebruikt zijn bij de simulatie.
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In boofdstuk 3 wordt een methode behandeld voor bet bepa1en van transienten die ontstaan

bij bet in geleiding gaan van overspanningsafleiders.

In boofdstuk 4 wordt een beschrijving gegeven van de sterpuntsbehandeling (blusspoelaarding
of starre aarding) van bet gesimuleerde net en de gevolgen die dit heeft voor de

intersysteemsluiting.
De simulaties uit [1] die aanleiding bebben gegeven tot dit onderzoek worden in boofdstuk

S behandeld. Daama wordt de aanwezigheid van de hoge overspanningen rond Groningen

verklaard.

In boofdstuk 6 wordt bet effect van detaillering van bet net rond Groningen bekeken en zal
een advies ter voorkoming van te boge overspanningen worden gegeven.

In de boofdstukken 7 tim 10 worden de gevolgen van de overspanningen voor de isolatie van

kabels bekeken. Berst worden de overspanningen gekarakteriseerd (hoofdstuk 7). Vervolgens

worden de isolatie-e06rdinatie en de spanningsproeven, waarmee de isolatie is getest,
behandeld (hoofdstuk 8). In boofdstuk 9 worden de oorzaken van doorslag in kabels op een

rijlje gezet. In hoofdstuk 10 worden levensduurmodellen en stochastiek van de doorslag

bebandeld om vervolgens toegepast te worden ter vergelijking van de risico's van de

intersysteemsluiting en van een berhaling van de afnameproef.

Ter afsluiting zal hoofdstuk 11 de conclusies en aanbevelingen bevatten die aan de hand van

dit onderzoek opgesteld kuooen worden.



9

HOOFDSTUK2

Modellerings- en simulatietechnieken.

2.1 De symmetrische componenten methode.

In een driefasen systeem kunnen de spanningen en stromen gesplitst worden in drie

symmetrische stelsels te weten, het normale, bet inverse en bet bomopolaire stelsel [2]. De
bases van de stelsels zijn in figuur 2.1 getekend. Bij het ontleden van driefasen spanningen

T

1

R

T

1

R

J

1

>
R
S
T

FIGUUR 2.1 De bases van de symmetrische stelsels.

en stromen in de drie stelsels wordt aan elk stelsel~ complex getal toegekend voor de

spanning en ~n voor de stroom. Deze complexe getallen, symmetrische componenten

genaamd, geven amplitude en fasehoek aan van de symmetrische stelsels op het betreffende

punt.

Bij gelijke impedanties van de fasen en gelijke koppeling tussen de fasen zijn de

symmetrische stelsels Diet gekoppeld. In elit geval bnnen drie ~fase vervangingsschema's

(voor elke symmetrische stelsel ~) worden gebruikt waarin wordt gerekend met de

symmetrische componentwaarden voor de spanningen en stromen. De impedantie van een

netwerkelement kan per vervangingsschema van de symmetrische stelsels verschillen. Meestal

zijn de normale en inverse impedantie identiek maar verscbilt de bomopolaire impedantie

beduidend.

Een dergelijke transformatie, van een driefasen-net naar drie symmetrische-stelsel-netwerken

is mogelijk als er sprate is van een stationaire toestand in een lineair systeem met zuiver

sinusvormige spanningen (stromen). Als nu een Diet stationaire situatie in een lineair netwerk

optreedt kan met gebruikmaking van de Fourieranalyse tach gerekend worden met de

symmetrische componenten methode. WeI moeten dan voor het betreffende frequentie

interval de symmetrische componentimpedanties van de betrokken netwerkelementen bekend

zijn.
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2.2 Golfvoortplanting.

Bij een verstoring van de elektrische grootheden van een elektrisch systeern ontstaan lopende

golven [3]. In het verliesvrije geval planten deze golven zich voort over transmissielijnen

volgens vergelijkingen (2.1) en (2.2).

(2.1)

(2.2)

Met u en i de spanning en stroorn op de lijn bij cOOrdinaat x op tijdstip t. De algernene

oplossing hiervan is gegeven in (2.3) en (2.4).

(2.3)

(2.4)

Hierin zijn F 1 en F2 in tegengestelde richting lopende golven, v de snelheid van

golfvoortplanting en is Zo de golfimpedantie van de lijn. Vermenigvuldigen van (2.4) met

Zo resp. -Zo en optellen bij (2.3) levert (2.5) en (2.6).

u(x,t) + Zoi(x,t) = 2F1(x-vt) (2.5)

U(x,t) - Zoi(x,t) = 2F2(x+vt) (2.6)

Als in vergelijkingen (2.5) en (2.6) x-vt resp. x+vt constant wordt gehouden zal het rechter

lid constant zijn en dus het linker lid ook:

1I(x,t) + Zoi(x,t) = constant voor x =Xo + vt

1I(x,t) - Zoi(x,t) = constant voor x =Xo - vt

(2.7)

(2.8)

Hieruit is af te leiden dat als op een punt de relatie tussen spanning en stroorn bekend is (Zo
bekend) dat zij dan afgeleid kunnen worden uit het verleden van deze grootheden elders. De

bier beschreven theorie (bekend als de methode van Bergeron) is de grondslag waarrnee het

simulatieprogramma EMTP elke 4t de spanningen en stromen in het net berekent.

Uit vergelijkingen (2.7) en (2.8) is met behulp van (2.9)

II =Zoi (2.9)
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af te leiden dat de spanning un bet open einde van een transmissielijn (i=O) t.g.v. reflectie
de dubbele waarde beeft van de ter plekke reflecterende golf.

2.3 Modellering van netwerkcomponenten in EMTP.

Bet programma EMTP gebruikt de in paragraaf 2.2 uitgelegde Bergeron methode om
golfvoortplanting in transmissielijnen te simuleren. Er zijn ecbter meerdere manieren om
netwerkcomponenten te modelleren. Boe uitgebreider de modellering hoe meer rekentijd een
bepaa1de simulatie vereist. In deze paragraaf worden de belangrijkste kenmerken van de
gebruikte modellen van netwerkcomponenten behandeld. De schets van het netwerkmodel
zoals dat in [1] gebruikt is staat in bijlage 1.1 getekend. De bijbehorende lijst van
componentgrootheden staat in bijlage 1.2.

transmissielijnen;

Bet meest gedetailleerde model voor transmissielijnen is het J. Marti model. Dit is het enige
model waannee frequentieathankelijke (1 Hz - 100 kHz) eigenschappen (skin effect) van een

transmissielijn zijn gemodelleerd. AIle eigen- en wederzijdse capaciteiten en inductiviteiten
kunnen van elkaar verschillen, de lijn is dus niet symmetrisch. Tussen Zwolle en Emmen is
dit model toegepast op de 380 kV dubbelcircuitlijn en tussen Emmen en Meeden is de
combinatielijn met 12 fasedraden ermee gemodelleerd.
Het 6 fasen lijnmodel is gebruikt op plaatsen waar de twee circuits van een dubbelcircuitlijn
e1ektrisch gezien niet parallel geschakeld zijn. Het model simuleert twee getransponeerde
driefasen lijnen en onderscheidt drie niet gekoppelde impedanties. De nonnale impedantie,
de homopolaire impedantie (voor de component van de stroom die in aIle 6 de fasen gelijk
is) en de intercircuit impedantie (voor de component van de stroom die door het ene circuit

heen en door het andere circuit terug loopt). De inverse impedantie is gelijk un de nonnale
impedantie. Dit model is toegepast overa! waar in de schets van het gemodelleerde net twee
circuits naast elkaar getekend zijn uitgezonderd de met het bovengenoemde Marti model

gemodelleerde lijnen. .
Bet driefasen lijnmodel is gebruikt voor enkelcircuitlijnen en voor dubbelcircuitlijnen
waarvan de twee circuits parallel geschakeld zijn. Het model simuleert een getransponeerde
driefasen lijn met een nonnale impedantie en een homopolaire impedantie. De inverse
impedantie is gelijk un de normale impedantie. Het is toegepast daar waar in de schets van

het gemodelleerde net cen circuit is getekend tossen twee stations waar de lengte v.d. lijn bij

vermeld staat.

De overige lijnen zijn gemodelleerd met het gekoppelde driefasen RL model. Dit model
simuleert een getransponeerde driefasen lijn met een nonnale en een homopolaire impedantie
beide bestaande uit een serieschakeling van een weerstand en een zelfinductie. De capaciteit
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van de lijn wordt niet gemodelleerd. Ook bevat de lijn geen looptijd zoals de drie hierboven
genoemde modellen. Het is toegepast waar in de schets van het gemodelleerde net een enkele

circuit is getekend tussen twee stations mnder vermelding van de lijnlengte.
Ter modellering van kabels en steeklijnen zijn geconcentreerde capaciteiten aangebracht in
de stations waar ze beginnen.

transformatoren;

AIle transformatoren zijn gemodelleerd d.m.v. drie ~fase transformatoren, de
koppeltransformatoren als drie-wikkelings en de distributietransformatoren als twee
wikkelings transformatoren. De wikkelingen zijn overeenkomstig de werkelijkheid in ster of

in driehoek geschakeld. AIle 220 kV en 380 kV sterpunten zijn star geaard en alle 110 kV
sterpunten zijn zwevend. Uzerverliezen en hysteresis zijn niet gemodelleerd, koperverliezen
en kortsluitimpedantie weI. Dit resulteert in een lineaire trafo waarvan de homopolaire
impedantie gelijk is aan de kortsluitimpedantie. In werkelijkheid is de homopolaire

impedantie gelijk aan ongeveer 70% van de kortsluitimpedantie, hierdoor booen de

fasespanningen iets hoger uitvallen dan in de realiteit.
Om bij een aardsluiting de aardcapaciteiten van de niet gestoorde fasen sneller op te laden
zijn de distributietransformatoren in de stations Zeyerveen, Bargermeer, Kropswolde, en

Gnningen belast met 60 MW en in het station Meeden met 20 MW.

invoedin~;

Invoeding door generatoren in de centrales van Berns en Bergum en door het 380 kV-net in

Ens, Hengelo en Diele wordt elk. gemodelleerd door een ideale spanningsbron in serie met

een gekoppeld driefasen RL model met verschillende waarden voor de normale en de

homopo1aire impedantie.

De impedanties van de invoedingen via het 380 kV-net zijn gebaseerd op de invoedende
kortsluitvermogens. De impedanties van de generatorinvoedingen zijn gebaseerd op de

transiente reactanties (Xci> van de generatoren en de kortsluitimpedantie van de
machinetrafo's. De spanningen van de ideale broooen zijn gebaseerd op de nominale...
fasespanningen van de netten waarop de invoeding aansluit, 310 kV voor het 380 kV-net en...
179,5 kV voor het 220 kV-net. De fasehoeken van alle broooen zijn gelijk zodat er geen
vermogenstransport tussen de broooen plaats heeft.

blusmoelen;

In het 110 kV EOD-net zijn in vijf stations de sterpunten van distributietransformatoren

geaard via blusspoelen, dit zijn de stations in Groningen, Kropswolde, Meeden, AKU en

Marsdijk. Daar de twee laatstgenoemde stations zijn samengevoegd met Bargermeer
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respectievelijk Zeyerveen zijn de blusspoelen claar aangebracht. De blusspoelen zijn zo
afgesteld dat zij bij SO Hz de homopolaire capacitieve stromen van de netcomponenten in hun
omgeving compenseren. Om de ohmse reststroom, die altijd optreedt bij aardsluitingen in
blusspoelgeaarde netten, te modelleren zijn in serle met blusspoelen en capaciteiten steeds

ceo weerstand opgenomen.

oyerspannin~safleiders;

De in het net aanwezige overspanningsafleiders zijn op te delen in twee soorten, de
siliciumcarbide (SiC) afleiders en de zinkoxyde (ZOO) afleiders. De SiC afleiders zijn enkel
aanwezig om overspanningen t.g.v. bliksem te beperken, de spanning waarbij deze afleiders
aanspreken is erg hoog. Daar spanningen van die hoogte ongewenst zijn zal gezocht worden

naar een netconfiguratie waarbij die Diet optreden. Daarom hooven deze afleiders ook Diet
gemodelleerd te worden. .

De aanwezige zinkoxyde afleiders daarentegen gaan al in geleiding bij spanningen die
toegestaan zijn voor het 110 kV-net. Oak kunnen ze eventueel toegevoogd worden in het
model op plaatsen waar de overspanningen te hoog zijn en zij nog Diet aanwezig zijn. De
ZoO afleiders zijn in het netwerkmodel gemodelleerd als Diet lineaire weerstanden.

2.4 Afspraken.

Bij de simulatie zijn de volgende afspraken en definities gebruikt:

• Het 380 kV-net bestaat uit de fasen R,S en T.
• Het 220 kV-net bestaat uit de lasen X,Y en Z.
• Het 110 kV-net bestaat uit de fasen U,V en W.

• AIle fasehooken zijn gegeven ten opzichte van de nulpuntsdoorgang in positieve
richting van fase 'R'.

• Het klokgetal van het 220 tV-net t.o.v. bet 380 kV-net is '0'.
• Het klokgetal van het 110 tV-net t.o.v. het 380 tV-net is '2'.
• De spanningsbronnen leveren spanningen overeenkomstig de nominale spanningen.
• De overzetverhoUdingen van alle transformatoren zijn gelijk aan de verhoudingen

tossen de nominale spanningen.

• Voor de geplande lijn is het voorkeurmastbeeld gebruikt als berekend in [1].

• Het homopolaire netwerk van het 110 kV-net is d.m.v. blusspoelen resonant
afgestemd bij SO Hz.
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HOOFDSTUK3

Transienten als gevolg van het in geleiding gaan van
overspanningsafleiders.

In bet te simuleren net zijn een aantal sterpunts- en faseoverspanningsafleiders aanwezig.

Deze zeer alineaire e1ementen veroorzaken transiente spanningen en stromen bij bet in

geleiding gaan. Om hiervan een beeld te kunnen vormen is in dit hoofdstuk een theorie

opgesteld waarmee met behulp van EMTP uitspraken gedaan kunnen worden over de

gevolgen van bet in geleiding gaan van een afleider.

In deze theorie is gebruik gemaakt van het superpositiebeginsel, dit houdt in dat de stromen

en spanningen in het netwerk een optel~m is van de stromen en spanningen t.g.v. alle
bronnen apart. Het superpositiebeginsel mag slechts worden toegepast in een lineair netwerk.

Daarom moet een lineair vervangingsschema van bet klein signaal gedrag van een

overspanningsafleiders worden bedacht. Daartoe is de volgende gedachtengang gevolgd:

o vd Sparri1g Va

FIGUUR 3.1 De ideale karakteristiek van een overspanningsafleider.

• De spanning-stroom grafiek van een ideate overspanningsafleider beeft de vorm zoals in

figuur 3.1 is getekend.

• De volgende spanningen worden in dit boofdstuk gebruikt:

V. De spanning op bet afleiderknooppunt als de afleider afwezig is, a1s functie van de

tijd.

Vd De positieve drempelspanning van de afleider, deze is constant.

VI De spanning over de schakelaar als functie van de tijd.

Vx De spanning van de spanningsbron die bet sluiten van de schakelaar modelleert, als
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1

en

FIGUUR 3.2 Vervangingsschema van een overspanningsafleider.

functie van de tijd.

• De afleider kan vervangen worden door'een open schakelaar zolang er een spanning over

staat die lager is dan de drempelspanning, en een gesloten schakelaar in serle met een

gelijkspanningsbron met een spanning Vd als de spanning hoven de drempelspanning dreigt

te kamen, zie figuur 3.2.

+
( D

+
1----. +

+

FIGUUR 3.3 Vervangingsschema van een schakelhandeling.

• Een zelfde redenatie gaat op voor negatieve spanning.

• De open schakelaar kan vervangen worden door een spanningsbron die de waarde beeft

van de spanning die anders over de schakelaar zou staan. Door deze bron loopt dan geen

stroom.

• Bet sluiten van de schakelaar kan dan gezien worden als het in serle aanbrengen van een

tweede bron met spanning Vx die vanaf bet moment van sluiten een spanning levert
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tegengesteld aan die van de eerste bron, zodat de sam nul is, zie figuur 3.3.

• De transiente stromen en spanningen als gevolg van de schakelhandeling kunnen nu
berekend worden door alle bronnen nul te stellen en op de plaats van de schakelaar een

spanningsbron op te stellen met de spanning Vx:

Vz = - Va • E(t-tO>

Met V. de spanning over de schakelaar als die nooit zou sluiten, E(t) de eenheidsstapfunctie
en to het moment van sluiten.
Implementatie van het vervangingsschema uit figuur 3.2 met V8 = Va - Vd 1evert.

Vz = -(Va - Vd )

Vz = -(Va + Vd )

Y = 0z

Een voorbeeld hiervan is gegeven in figuur 3.4

Vet +---+--=----

01--------

• Vet+--------

Vet+--------

0l--_~~---

-Vet+--------

a1s Va > +Vd

a1s Va < -Vd

a1s IVai < Vd

t _

F1GUUR 3.4 Voorbeeld van een vervangende spanningsbron dieeen overspanningsaflei

der vervangt.

Daar we in het algemeen niet weten boe de functie Va emit ziet kennen we de functie Vx ook
Diet. WeI is aan bet voorbeeld uit ·figuur 3.4 te zien dat bet signaal Diet uit slechts ~n
frequentie bestut, de Fourier analyse leert ons dat in een signaal dat de waarde nul heeft
voor een bepaa1d tijdStip alle frequenties bevat.

Ret is daarom interessant om de overdrachtsfunctie

y.
HU",) = ....!!!!..

"in
(3.1)

van de knooppunten waartussen de overspanningsafleider is aangesloten naar andere

knooppunten te bepa1en als functie van de frequentie, zie figuur 3.5. De over4rachtsfunctie
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FIGUUR 3.5 Het bepalen van de overdrachtsfunctie van de overspanningsafleider naar
cen willekeurig knooppunt.

bn berekend worden met de optie 'frequency scan' in EMTP. Met deze optie wordt steeds
de stationaire toestand berekend bij verschillende frequenties van de bran. Hierbij kunnen
alleen linea.ire e1ementen meegenomen women. Dit betekent dat alle overspanningsafleiders
vervangen moeten worden door kortsluitingen of open verbinding.
Als nu in de overdrachtsfunctie 6!n piek aanwezig is za1 bij het in geleiding gaan van de
overspanningsafleider een oscillatie optreden met de frequentie waarbij de piek zijn maximum
heeft (resonantiefrequentie).
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HOOFDSTUK4

Sterpuntsbehandeling en intersysteemsluiting.

Ben bart van de geografiscbe ligging van de aanwezige en geplande boogspanningstrajecten

in bet noord-oosten van Nederland is in figuur 1.1 getekend. Van bet model dat van dit net

gemaakt is [1] is in bijlage 1.1 een scbema gegeven. In dit boofdstuk zollen enkele aspecten

van bet net besproken worden.

Als eerste zal de sterpuntsbehandeling van de netten behandeld worden. Sterpuntsbehandeling

is de manier waarop de sterpunten van de transformatoren van een net worden verbonden met

aarde. Er zijn vele mogelijkheden :wals: niet geaard, star (direct) geaard, via een !age
weerstand of inductie geaard en via een resonant afgestelde inductie geaa.rd. De keuze van
een bepaald type sterpuntsaarding beeft gevolgen voor de grootte van kortsluitstromen en

spanningen bij niet symmetriscbe kortsluitingen omdat de sterpuntsaarding een grate invloed

beeft op de impedantie van bet bomopolaire netwerk. Zo zijn in geval van een fase

aardsluiting bij starre aarding de kortsluitstroom boog en de spanningen in de niet gestoorde

fasen nagenoeg onveranderd. Daarentegen bij aarding via een resonant afgestelde spoel

(Blusspoel of Petersenspoe1) zijn in betzelfde geval de kortsluitstroom nagenoeg nul en de

spanningen van de niet gestoorde fasen gelijk aan de gekoppelde spanning. Dit laatste wordt
veroorzaakt doordat bet bomopolaire netwerk in bet geval van een fase-aardsluiting in een

perfect afgesteld blusspoelgeaa.rd net een zeer grate impedantie beeft.

Bij een intersysteemsluiting zal de stroom die de gestoorde fase van bet 380 kV-net verlaat

gelijk zijn aan de stroom die de gestoorde fase van bet 110 kV-net binnenkomt. De niet

gestoorde fasen verliezen geen stroom. Als bet contact plaatsvindt tussen fase Ten fase W

geldt (4.1).

iT = -iu
iR = is = iv = iw= 0

(4.1)

De genoemde stromen zijn geinjectterde stromen op de plaats van de sluiting, bet zijn dus

niet de stromen die door de fasen lopeno

In symmetriscbe component stromen wordt dit (4.2).

i",380 = ii,38O = ih,38O = -i",110 = -ii,110 = -ih,110 (4.2)

Als we ervan uitgaan dat alle symmetriscbe component netwerken ongekoppeld zijn betekend
dit dat alle symmetriscbe component netwerken in serie staan, zie figuur 4.1.

Als we de overspanningsafleiders buiten bescbouwing !aten is bet 110 kV-net van de EGD

een blusspoelgeaa.rd net. Het 380 kV-net is een star geaa.rd net. Dit betekend dat voor SO Hz

de bomopolaire impedantie van bet 110 kV-net ~,110 verreweg de grootste is van de zes
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FIGUUR 4.1 De schakeling van de symmetriscbe component netwerken in geval van

een intersysteemsluiting.

genoemde impedanties. Dat wi! zeggen dat de enige additionele stationaire spanningen ten
gevolg van de intersysteemsluiting bomopolaire spanningen zijn in bet 110 kV-net. Dit

betekent dat de spanning van fase W gelijk wordt aan die van fase T in ongestoorde toestand.

De spanningen van de niet gestoorde fasen van bet 110 kV-net in de stationaire toestand zijn

vectorieel af te leiden als in figuur 4.2.

V

s

FIGUUR 4.2 Vectordiagram van de spanningen tijdens de intersysteemsluiting bij

afwezigbeid van overspanningsafleiders.

Als de overspanningsafleiders aanspreken, betgeen bij een intersysteemsluiting zeker bet

geval is, vloeit de stroom van de sterpunten van bet 110 kV-net niet aIleen meer door de

blusspoelen naar aarde, maar ook door de sterpuntsafleiders. Dit betekent dat bet net dan
meer star dan blusspoelgeaard is. Hierdoor gaan opeens veel grotere stromen lopen en de

spanningen worden begrensd.



20

HOOFDSTUKS

Analyse van de overspanningen in Groningen.

5.1 PrOOleemstelling.

In boofdstuk 1 is bet doel van dit onderzoek kort beschreven. In deze paragraaf zullen in

detail de omstandigbeden aangegeven worden die hiertoe aanleiding bebben gegeven [1].

Voor een sluiting tussen de fasen T en W in Emmen bij 150° t.O.v. fase R is bet netwerk

gesimuleerd als in bijlage 1 is weergegeven.

Bij afwezigheid van overspanningsafleiders in het 110 kV-net wuden de overspanningen

ontoelaatbaar hoog zijn, zie bijlage 2.1. Het simuleren van sterpunt-overspanningsafleiders

als staat vermeld in bijlage 1.2 levert een reductie op van de overspanningen tot onder 300

kV. De resultaten hiervan staan in bijlagen 2.2 tim 2.4. Hierbij valt op dat in Groningen en

Bargermeer hogere overspanningen optreden dan elders (hoven 290 kV). Dit is te wijten aan

oscillaties die goed zichtbaar zijn in de figuren van bijlage 2.2.

Het modelleren van de in Bargermeer aanwezige fase-overspanningsafleiders reduceert de

spanning tot onder 270 kV. Dit is tevredenstellend. Het modelleren van fase-afleiders in de

buurt van Groningen (in G~oningen zelf zijn geen ZoO fase-afleiders aanwezig) geeft geen

bevredigende reductie van de overspanningen. Daar ook de oorzaak van de oscillatie niet

duidelijk was, is besloten tot een onderzoek met de volgende doelstellingen en vragen:

1 Wat is de oorzaak van de boge overspanningen in Groningen en omstreken'1

2 Nagaan of bet in detail modelleren van het net in de buurt van Groningen invloed

beeft op de overspanningen.

3 Een oplossing zoeken die de overspanningen reduceert tot acceptabele waarden.

4 Nagaan wat de gevolgen van de overspanningen zijn voor de isolatie van het net.

In dit boofdstuk wordt vraag 1 behandeld. In hoofdstuk 6 zijn de punten 2 en 3 uitgewerkt.

Het laatste punt wordt in de boofdstukken 7 tim 10 behandeld.

5.2 De oorzaak van de oscillatie.

In bijlage 2.2 staan enkele spanningen a1s functie van de tijd zoals die in [1] berekend zijn.

Hierin is te zien dat de oscillatie bij de toppen van de spanningen in alle fasen in fase zijn.

Dit betekent dat de oscillatie homopolair is en dat een analyse van het homopolaire netwerk

wenselijk is. In bijlage 3 is bet vervangingsschema van bet bomopolaire netwerk rond

Groningen weergegeven. Hierin valt op dat de sterpuntsafleiders van de drie-wikkelings-
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toppeltransformatoren tussen rail en transformator geplaatst zijn. Dit is te begrijpen door het

feit dat de afleider vooral invloed heeft op het homopolaire 110 kV-net en minder op het 220
tV-net. Deze afleider moet echter als een schakelaar gezien worden omdat niet-lineaire
elementen Diet met componentnetwerken gemodelleerd kunnen worden.
Uit de spanning-tijd grafieken van bijlage 2.2 valt af te lezen dat de frequentie van de
oscillatie ongeveer 700 Hz is. Bet zoeken is nu naar een situatie met een resonantiefrequentie
van ongeveer 700 Hz, met de mogelijkheid om geexciteerd te worden.
Voor excitatie bestaan verschillende mogelijkheden m.n. het ontstaan van de
intersysteemsluiting (gesimuleerd door het sluiten van een schakelaar tussen de betreffende
lasen) en bet in geleiding gaan van een overspanningsafleider (met in gedachte het
vervangingsschema uit figuur 3.2). In hoofdstuk 3 is afgeleid hoe een indruk tan worden
verkregen van de opgewekte transienten bij het sluiten van een schakelaar dan weI het in
geleiding gaan van een afleider. Dit is np toegepast om de oorzaak van de homopolaire
oscillatie in Groningen op te sporen.
Hiervoor is de overdrachtsfunctie van het netwerk voor verschillende situaties berekend als
in figuur 3.5. Als aansluitklemmen voor de bron zijn opeenvolgend gekozen:

• De punten waartussen de intersysteemsluiting optreedt.
• De punten waartussen de overspanningsafleiders in Meeden, Groningen en

Vierverlaten zijn aangesloten.

Als meetpunten zijn de spanningen van de drie lasen U,V en W in Groningen gekozen.
Verder is simulatie mogelijk voor verschillende toestanden. De overspanningsafleiders die
in het netwerk aanwezig zijn ]runnen gesimuleerd worden als een open verbinding (niet in
geleiding) of als een kortsluiting (in geleiding).

Van de berekende overdrachtsfuncties zijn de volgende in figuur 5.1 getoond:

bron op plaats van

a intersysteemsluiting
b sterpunt Groningen
c sterpunt Vierverlaten
d sterpunt Vierverlaten

omstandigheid

aJIe sterpuntsafleiders open
alle sterpuntsafleiders kortgesloten
alle sterpuntsafleiders open
alle sterpuntsafleiders kortgesloten

Uit de resultaten is te concluderen:

• Het ontstaan van de intersysteemsluiting (overdrachtsfunctie a) tan Diet de directe
oorzaak zijn van de oscillatie in Groningen (de transient in Groningen ten gevolg
hiervan bevat vooralll0 Hz).

• De situaties die niet in figuur 5.1 zijn afgebeeld, wals met de bron op de plaats van



22

de afleider in Meeden, kunnen ook de oorzaak van de oscillatie Diet zijn, ze vertonen
geen piek bij 700 Hz. Daar zij Diets toevoegen zijn de grafieken hiervan weggelaten.

8 8

7 7

a b
6 6

5 5

- -
~ ~-::t: ::t:-

3 3

2 2
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o1000200 400 600 eoo
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FIGUUR 5.1 Resultaten van de bepaIing van de overdrachtsfuncties in het net.

• De overdrachtsfuncties van Vierverlaten naa.r de lasen van Groningen
(overdrachtsfunctie c en d) vertonen aIleen een piek bij ongeveer 700 Hz als de
andere sterpuntsafleiders vervangen zijn door kortsluitingen (in geleiding zijn).

• De overdrachtsfunctie van het sterpunt van Groningen naa.r de fasen van Groningen
(overdrachtsfunctie b) vertoont een kleine piek bij 700 Hz vergeleken met

overdrachtsfunctie d.



23

Dit betekend dus dat het in geleiding gaan van de sterpuntsafleiders in Vierverlaten en
Groningen een oscillatie van ongeveer 700 Hz tot gevolg heeft als alle andere
sterpuntsafleiders in geleiding zijn. Daar bij de overdrachtsfunctie van Vierverlaten een 4
keer zo hoge piek aanwezig is en er een grotere stroom loopt door de afleider in Vierverlaten
dan door de afleider in Groningen, lijkt deze de hoofdoorzaak voor de waargenomen
oscillatie.
Om te begrijpen wat het mechanisme is achter de oscillatie maken we gebruik van het
schema van het homopolaire netwerk als in bijlage 3 is getekend. Het in geleiding gaan van
de sterpuntsafleider in Vierverlaten kan gezien worden als het sluiten van een schakelaar.
Berekening van de overdrachtsfunctie, van het sterpunt van Vierverlaten naar de fasen van
Groningen, m.b.v. dit eenvoudige net van geconcentreerde elementen (met in serie de
weerstanden als in het EMTP-model) geeft de overdrachtsfunctie die in figuur 5.2 is

1000200 400 eoo 800
frequentie (Hz)

FIGUUR 5.2 De overdrachtsfunctie van het homopolaire netwerk.

2

8

5

6

7

weergegeven. Deze overdrachtsfunctie lijkt erg op overdrachtsfunctie d uit figuur 5.1. Dit
betekent dat de modellering van het homopolaire netwerk correct en voldoende is. De

belangrijkste aan de oscillatie ~lnemende netwerkelementen zijn de capaciteiten in
Groningen en Vierverlaten, de koppeltransformator in Vierverlaten en de lijn tussen
Vierverlaten en Groningen.
Om wat meer inzicht te krijgen in de rol van afzonderlijke netwerkelementen zijn er vijf
simulaties gedaan waarin steeds de parameters van ~ element gewijzigd zijn. Bij deze
simulaties zijn de faseafleiders die in werkelijkheid in Vierverlaten aanwezig zijn (2 keer
MWL 117 per fase) ook gemodelleerd. De volgende situaties zijn gesimuleerd:

1 De basissituatie. Deze is bijna identiek aan de situatie die is weergegeven in bijlagen
1 en 2.2. Het enige verschil is de aanwezigheid van faseafleiders in Vierverlaten.

2 Met de 220 kV kant van de koppeltrafo in Vierverlaten ontlroppelt van het 220 kV-



24

net. Dit om de invloed van de homopolaire koppeling via dit net te achterhalen.
3 Zonder sterpuntsafleiders in Vierverlaten. Dit om te kijken wat er dan voor

frequenties optreden.
4 Zonder weerstanden in serie met de capaciteiten in Vierverlaten en Groningen, die

daar aangebracht zijn om de kwaliteitsfactor van de blusspoelaarding te modelleren.
5 Viervoudige weerstand van de bomopolaire mode van de lijnen tussen Meeden en

Vierverlaten. Dit komt overeen met de homopolaire irnpedantie bij 700 Hz.
In tabel 5.1 staan de maximale overspanningen in Groningen en Vierverlaten voor deze
sirnulaties.

TABEL 5.1 De maxirnale overspanningen voor de simulaties 1 tim 5.

simulatie 1 2 . 3 4 5

Groningen 287 284 286 291 283

Vierverlaten 267 267 291 268 266

De fasespanningen in Groningen als functie van de tijd zijn in Bijlage 4 weergegeven voor
simulatie 1,3 en 4. De simulaties 2 en 5 lijken dermate veel op simulatie 1 dat zij niet zijn
opgenomen in bijIage 4.
Aan de resultaten van simulatie 3 is te zien dat de oscillatie van 700 Hz niet meer
dominerend is. Bij de top van de fasespanningen zijn bier meerdere oscillaties met
verschillende frequenties te zien die bovendien niet homopolair zijn. Dit wordt waarschijnlijk
veroorzaakt omdat nu de faseafleiders in Vierverlaten aanspreken.
Simulatie 4 laat een sterkere oscillatie zien dan in de basissituatie. Dit komt door de kleinere
demping van de oscillatie. De maximale overspanning in Groningen is daardoor iets
toegenomen.
Daar de resultaten van simulaties 2 en 5 niet veel verschillen van de basissimulatie is aan te
nemen dat bet 220 kV-net noch de frequent:ieafhankelijkheid van de homopolaire weerstand
van de lijnen een beIangrijke rol speelt in de simulatie.
De vraag is nu of de modellering rond Groningen gedetailleerd genoeg is en of de oscillatie
in werkelijkheid ook op zal treden. Dit zal in het volgende hoofdstuk uitgewerld worden.
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HOOFDSTUK 6

Detaillering van bet net rond Groningen.

Met als doel, bet verder detailleren van bet gesimuleerde net in de buurt van Groningen om
te onderzoek:en of de waargenomen hoge- overspanningen ook aanwezig zullen zijn in het
werkelijke netwerk in geval van een intersysteemsluiting, zijn de capaciteiten die voor de
simulaties in Groningen en in Vierverlaten zijn aangebracht verder uitgewerkt naar de

netcomponenten die zij vertegenwoordigen. Hierbij zijn aIle in deze stations uitkomende
steeklijnen, te weten:

• Vierverlaten - Winsum
• Vierverlaten - Groningen (deze was eerst gemodelleerd als gekoppeld RL-model)

• Groningen - Heveskes
• Groningen - Gasselte
• Gasselte - Emmen (deze lijn is niet direct verbonden met de combinatielijn in de

buurt van Emmen)

gemodelleerd met het symmetrische driefasenmodel. De kabels die ook door de capaciteiten
in Vierverlaten en Groningen zijn gemodelleerd worden niet gedetailleerder gemodelleerd
omdat dit weinig invloed zal hebben op het elektrische gedrag. Ben overzicht van het net
zoals dat nu gemodelleerd is, is te zien in bijlage 5.1. De labellen met componentgrootheden
die niet betzelfde zijn als de tabellen uit bijlage 1.2 zijn opgenomen in bijlage 5.2 waarbij
de labelnummers voorzien zijn van een accent ., •.

Simulatie van een intersysteemsluiting bij 1500 bij Emmen in bet netwerk met deze

wijzigingen levert bet overzicht van maximale overspanningen op als is weergegeven in tabel
6.1.

TABEL 6.1 Maximale~gen bij een intersysteemsluiting in Emmen bij 1500 met
de extra steeklijnen in de buurt van Groningen.

station Vmax (kV) station Vmax (kV)

Groningen 288 Heveskes 294

Vierverlaten 275 Gasselte 316

Winsum 286 Emmen 337
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De hoogste overspanningen in deze situatie treden op aan de zwevende uiteinden (homopolair
gezien) van de steeklijnen. Bier bebben de homopolaire golven die zich over de lijnen
voortplanten bij weerkaatsing aan de uiteinden een spanningsverhogende werking (zie
pa.ragraaf 2.2). Ben voor de hand liggende oplossing is om aan de uiteinden sterpuntsafleiders
aan te brengen. Er is gekozen voor twee afleiders per station zodat bij het uit bedrijf nemen
van een transformator er altijd nog c!en afleider over is. De volgende sterpuntsoverspannings
afleiders zijn toegevoegd aan bet model:

Waar Type Aantal

• Winsum MWL06S1 2

• Heveskes EXLIM 084 2

• Gasselte EXLIM 084 2

• Emmen EXLIM 084 2

Verder zijn ook de volgende bestaande faseoverspanningsafleiders toegevoegd aan het model.

Waar

• Bargermeer
• Winsum
• Vierverlaten

• Musselkanaal
• Zeyerveen

Type
MWL 117
MWL 117
MWL 117
MWL 117
MWL 117

Aanta1lfase
3
2
2
2
2

Alle nu gemodelleerde overspanningsafleiders zijn op een rijtje gezet in bijlage 5.3. Alle
afleiders uit de 'MWL'-serie zijn reeds aanwezig, terwijl geadviseerd wordt de afleiders uit
de 'EXLIM'-serle te plaatsen. Er zijn, met deze toevoegingen een aantal simulaties verricht

TABEL 6.2 Maximale spanningen bij een intersysteemsluiting in Emmen met extra
overspanningsafleiders.

station Vmax (kV) station Vmax(kV)

Groningen 277 Heveskes 257

Vierverlaten 264 Gasselte 279

Winsum 260 Emmen 276

1 In werkelijkheid al aanwezig.
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van intersysteemsluitingen onder de volgende omstandigheden:

• Intersysteemsluiting bij 0 0
, 300

, 60 0
, 90 0

, 1200 en 1500
•

• De sterpuntsafleider in Meeden wordt overbrugd (kortgesloten) als deze vier keer z'n

nominale energie beeft gedissipeerd.

In bijIage 6 staat een grafiek van de overspanningen in de stations rond Groningen als functie

van de fasehoek van de kortsluiting. De maxima van aIle overspanning staan per station

vermeld in tabel6.2. In deze tabel zien we dat de maximale transiente overspanning bij een

intersysteemsluiting Diet hoger is dan 280 kV. Dit is een behoorlijke verbetering ten opzichte

van de resultaten uit tabel 6.1..

In bijIage 6 zijn ook de fasespanningen als functie van de tijd weergegeven in Groningen,

Gasselte en Vierverlaten voor een kortsluiting bij 90 0 en in Emmen voor een kortsluiting bij

1500
• Hierin zijn nog steeds oscillaties te 'zien. De frequentie hiervan is ongeveer 870 Hz.

De stijging van deze frequentie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het toevoegen van

overspanningsafleiders in de aan bet model toegevoegde stations.

De algemene oorzaak van de bij de top van de fasespanningen waargenomen oscillaties is de

aanwezigheid van drie elementen, de sterpuntsafleider (schakelaar) , de transformatoren

(inductie) en de lijnen en kabels (capaciteiten). In figuur 6.1 is dit heel eenvoudig

nnsfonnator

FIGUUR 6.1 Het principe van de oorzaak van de oscillaties.

weergegeven. Als deze drie elementen op deze Manier gerangschikt blijven zijn de oscillaties

onontkoombaar.

In tabel 6.3 is de maximaal in de gemodelleerde sterpuntsafleiders gedissipeerde energie, na

0.3 seconden simulatie, weergegeven als percentage van de nominale energie van deze

overspanningsafleiders. De sterpuntsafleider in Meeden is dan in aIle simulaties reeds

overbrugd. Hierna wordt amper nog energie gedissipeerd in de afleiders.

De dissipatie in de faseafleiders was nooit meer dan 3" van de nominale energie.

Er is nog nagegaan of de spanningsverhoging ook optreedt bij andere steeklijnen. Dit is Diet

bet geval betzij door goede bescherming met overspanningsafleiders (steeklijnen naar

Winschoten en Marsdijk) hetzij doordat dit uit simulatie blijkt (steeklijn van Meeden naar

Veendam).
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TABEL 6.3 De maximaal in de sterpuntsafleiders gedissipeerde energie als percentage
van de nominale energie.

afleiders energie (") afleiders energie (%)

Bargermeer 48 Emmen 31

Musselkanaal 23 Gasselte 38

Vierverlaten Koppeltr. 60 Groningen 22

Winsum 43 Heveskes 52

Zeyerveen 16 Kropswolde 35

Zeyerveen Koppeltr. 18 Stadskanaal 69

Bellen 41 Meeden 400

De in dit hoofdstuk door simulatie gevonden spanningen zullen als uitgangspunt dienen voor
de hierop volgende studie die een uitspraak moet doen over de risico's van een
intersysteemsluiting voor de isolatie van het net.
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HOOFDSTUK 7

De overspanningen en de gevaren ervan.

7.1 Karakterisering van de overspanning.

In het voorgaande hebben we gezien dat bij een intersysteemsluiting tussen bet 380 kV-net
en het 110 kV-net enorm hoge spanningen ontstaan in het 110 kV-net indien er geen
bescbermende maatregelen, in de vorm van zinkoxyde overspanningsafleiders, genomen
worden (bijlage 2). De aanwezigheid van overspanningsafleiders tussen de sterpunten van de

transformatoren en aarde beeft tot gevolg dat de overspanningen beperkt worden tot ongeveer

280 kV (bijlage 6). Als de situatie, waarin overspanningsafleiders de spanning beperken,
voortduurt totdat de beveiliging aanspreekt.worden de overspanningsafleiders door dissipatie
te beet en kunnen ze beschadigd worden. Om elit op te lossen is tussen het sterpunt van de
koppeltransformator in Meeden en aarde een sterpuntsafleider aangebracht met een nagenoeg
gelijke spanning-stroom karakteristiek maar met een kleinere nominale energie-inhoud. Dit
betekent dat deze afleider eerder dan de andere oververhit za1 raken. De afleider za1 dan ook
exploderen voordat de andere afleiders beschadigd worden. Het ontwerp van de afleider is

zo dat bij de genoemde explosie een hete gaswolk ontstaat naast de afleider. In deze wolk
za1 elektrische doorslag optreden. Hierdoor is vanaf dat moment het 110 kV-net in Meeden
star geaard waardoor de spanningen begrensd worden tot waarden veel lager dan de
bovengenoemde 280 kV.
Als we ervan uitgaan dat de kortsluiting ontstaat als de afleider in Meeden vier keer zijn

280 tV

~
~ 250tv

co co
.5 .5
= ~fa
c.. c..
v.I en

otv....l...-.L..---------'------'--------->o....

tijd =====-
otv--'-------'----------'----

tijd =====-

FIGUUR 7.1 Schets van de twee mogelijke vormen van de overspanning..
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nominale energie heeft gedissipeerd dan gebeurd dit, zo blijkt uit de simulaties, 9 tot 11

milliseconden na het ontstaan van de intersysteemsluiting. Hierdoor zijn de overspanningen
beperkt tot twee maxima van de netspanning (periode van 20 milliseconden). Zoals in bijlage
6 te zien is komt in elke niet-gestoorde fase slechts ~n keer een maximum voor in de buurt
van de 280 kV. Afhankelijk van het tijdstip van sluiting en de plaats waar gemeten wordt kan

de overspanning kort duren (circa 0,3 milliseconde) en 280 kV als maximum hebben of de
overspanning kan langer duren (circa 5 milliseconde) met 250 kV als maximum. In fig. 7.1
is hiervan een schets getekend, hierbij is gebruik gemaakt van data uit bijlage 6 (spanning
in groningen).

7.2 De mogelijke gevaren van de overspanning.

Nu we weten wat voor overspanningen. een intersysteemsluiting tot gevolg heeft is het
belangrijk ons af te vragen wat de gevolgen hiervan kuooen zijn. Daarvoor is het nodig te
weten hoe het isolatieniveau van alle onderdelen van het 110 kV-EGD-net gekozen is en met
welke spanningen de apparatuur beproefd is. In een nota van de KEMA uit 1981 [4] is
beschreven hoe voor blusspoelgeaarde netten van 110 kV de isolatie-cOOrdinatie gekozen
moet worden en op welke manier elk onderdeel beproefd moet worden.

In deze nota wordt voor een 110 kV-net een isolatieniveau voor wisselspanning aanbevolen
van 230 kV effectieve waarde, dit komt overeen met 325 kV topwaarde. Verder wordt
gesteld: 'In afwijking tot de overige apparatuur wordt bij kabel een andere waarde voor de
wisselspanningsproefgehanteerd, ,. Er wordt verwezen naar een beproevingsspanning van 170
kV effectief (240 kV top) voor 15 minuten. Ook de testrapporten [5], [6] en [7] laten dit
verschil zien tussen testspanningen van kabels en ander materieel van hetzelfde net. Dit
indiceert dat Diet geheel duidelijk is of de aanwezige kabels de in 7.1 genoemde

overspanningen kunnen houden. De rest van dit verslag is eraan gewijd hierin enige
duidelijkheid te verschaffen.
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HOOFDSTUK8

Isolatie-coordinatie.

8.1 Algemene isolatie-<:06rdinatie.

Ben elektrisch netwerk bestaat uit vele componenten en kan in vele toestanden verkeren. Uit
isolatieteehnisch perspectief gezien staan al deze componenten parallel. Het falen van de
isolatie van 6en component last dan ook de fundie van het hele netwerk aan (een
uitzondering hierop is de 6enfase aardfout in een blusspoelgeaard net). Het is dus de
bedoeling dat de isolatie van alle componenten de in het net voorkomende spanningen rowel
stationair als transient met een hoge waars:chijnlijkheid kan houden.
Om een eenduidige terminologie te bevorderen zijn in bijIage 7 de definities gegeven van een
aantal tennen als in [8], hierbij zijn de meeste verta1ingen overgenomen uit [9]. De definitie
van isolatie-cOOrdinatie is hier weI gegeven:
Iso1lltie-eoordilUltie verbindt de elektrische sterkte van apparatuur met de spanningen die op

zichzelf herstellende isolatie

statistische
overspanningen

statistische
veiligheidsfactor

statistische .
houdspanning

afronden

.,
standaard
houdspanning

zichzelf niet-herstellende isolatie

conventionele
overspanningen

conventionele
veiligheidsfactor

conventionele
houdspanning

afronden

standaard
houdspanning

FlGUUR 10.1 Blokdiagram van isolatie-<:06rdinatie strategieen.
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kunnen treden in het systeem waarvoor de apparatuur bedoeld is, hierbij rekening houdend
met de karakteristiek van beschikbare beschermende middelen, met als doel het tot een
economisch en operationeel acceptabel niveau reduceren van de kans op beschadiging van
isolatie of verstoring van de dienstverlening, door de resulterende spanningsbelastingen.

Een aantal van de in bijIage 7 gedefinieerde termen is samengevoegd tot een blokdiagrarn
(figuur 8.1). IDerin zijn twee isolatie-eoordinatie-strategieen weergegeven die gelden voor
verschillende soorten isolatie, ziehzelf herstellende isolatie bestaat doorgaans uit lueht terwijl
ziehzelf niet-herstellende isolatie bestaat uit vloeistoffen en vaste stoffen. Deze categorie is
voor ons dus de belangrijkste.
De twee veiligheidsfactoren in figuur 8.1 die ervoor zorgen ciat onzekerheden in de
berekeningen en veroudering van de isolatie verdisconteerd zijn hebben een waarde tussen
1,15 en 1,2.
De twee strategieen worden hieronder uitgewerkt.

De conventionele isolatie-eoordinatie

De conventionele isolatie-e06rdinatie is een deterministische aanpak waarbij ervan wordt
uitgegaan ciat alle mogelijke spanningen, of tenminste de bovengrens hiervan, die een
apparaat te verduren krijgt,.in het systeem waarin het geplaatst gaat worden, bekend zijn. De
spanningen worden ingedeeld in stationaire spanningen (zij overschrijden de hoogste spanning
van apparatuur niet) en drie verschillende groepen overspanningen:

• Tijdelijke overspanningen
• Sehakeloverspanningen
• Bliksemoverspanningen

De overspanning met de hoogste topwaarde in elke groep is nu de conventionele maximale
overspanning van die groep. Voor elke groep bestaat een representatieve spanning met een
standaardvorm waarvan de amplitude zo wordt gekozen ciat de invloed op het dielectricum
gelijk is aan de invloed van de conventionele maximale overspanning die hij representeert,
ze veroorzaken dezelfde dielectrische belasting. De standaardvormen zijn:

• De 50 Hz sinus met een dpur van minder dan ~n minuut voor de tijdelijke
overspanningen.

• De 2S0/2S00IlS"impuls voor de schakelspanningen.
• De l,2150IlS impuls voor de bliksemspanningen.

Om zem te zijn van een voldoende dimensionering van de isolatie wordt de amplitude van
de representatieve spanning vermenigvuldigd met de conventionele veiligheidsfaetor, het
resultaat is de conventionele boudspanning voor de betreffende groep van overspanningen.
Daar slechts voor een gestandaardiseerd aantal spanningen getest wordt moet het resultaat van
deze vermenigvuldiging naar de eerstvolgende hogere standaard houdspanning voor de
betreffende groep van overspanningen worden afgerond.
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De laatst genoemde spanning wordt gebruikt om bet apparaat te testen. Gebruik makend van
de in boofdstuk 10 te behandelen spanning-tijd grafiek voor overspanningen en doorslag in
isolatoren boeft niet altijd voor elke groep van overspanningen getest te worden, maar dekt
de test voor tijdelijke overspanningen tevens de schakeloverspanningen.
Deze methode wordt vooral daar toegepast waar de in de volgende methode gebruikte
statistiscbe data moeilijk te verkrijgen of niet definieerbaar zijn. Dit laatste is bet geval bij
ziehzelf niet-berstellende isolatie waar de dielectriscbe sterkte afhangt van bet verleden van
bet object.

De statistische isolatie-eoOrdinatie

Bij deze methode wordt ook gebruik gemaakt van de indeling van overspanningen in groepen
en standaard testspanningsvormen.D~t is kennis van volgende gegevens noodzakelijk.

• De bnsdiebtheidsfunetie van bet optreden van een dielectriscbe belasting per
tijdseenheid (figuur 8.2, de grote klokvormige eurve).

_--' 1

di61ectrilcbe belasting

FIGUUR 8.2 Voorbeeld van de afleiding van de bnsdiebtheid van doorslag in een
isolator als funetie van de grootte van de dielectriscbe belasting.

• De norm voor bet toelaatbare aanta! doorslagen per jaar.

• De bns op doorslag bij bet beproeven van bet betreffende apparaat als funetie van de
dielectriscbe belasting (figuur 8.2, de monotoon stijgende curve), dit is meetbaar voor
ziehzelf berstellende isolatie.

De vermenigvuldiging van de twee curven levert de derde in figuur 8.2 getekende eurve (de

kleine klok) die de bnsdiehtheid per tijdseenheid weergeeft van een doorslag bij een
bepaalde dielectriscbe belasting. Het gearceerde oppervlak is een maat voor de
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verwachtingswaarde van het aantal doorslagen per tijdseenheid ten gevolg van het

beschouwde type overspanningen, deze hoort onder de norm te liggen.
Het bepalen van de statistische functies is uiteraard ontzettend veel werk. Daarom is er een
eenvoudigere strategie, die werkt met:

• de aanname dat de statistische functies bestaan uit standaard functies (b.v. de Gauss
kromme).

• kengrootheden van de statistische functies (b.v. de standaarddeviatie).
De isolatie-eoordinatie stelt eisen aan de kengrootheden van de isolatie waar zij bij de

voorgeschreven beproeving op getest worden. Eerst wordt de 50% houdspanning voor een
bepaa1d groep overspanningen experimenteel bepaald. Dan wordt biervan de 90%
houdspanning afgeleid. Deze mag niet Heiner zijn dan de statistische overspanning voor de

groep overspanningen vermenigwldigd met de statistische veiligheidsfactor.

De waarden van de testsPannin~

Hoewel er verschillende methoden zijn om de waarden van de testspanningen te berekenen
voor zichzelf herstellende en zichzelf niet-herstellende isolatie, zijn de uitkomsten gelijk.
Voor het bier beschouwde blusspoelgeaarde net zijn de testspanningen 230 kV effectieve

waarde voor de test met een netfrequente sinusspanning en 550 kV voor de
bliksemimpulstest.

8.2 Isolatie-eoordinatie voor kabels.

Naast de algemene isolatie-eoordinatie zijn er ook een aantal publikaties over de isolatie
co6rdinatie van bbels. Waar in de vorige paragraaf !!en testspanning voor alle apparatuur

van een bepaa1d net gepropageerd is, za1 nu blijken dat voor kabels geheel eigen regels
gelden.
In [10] zijn de volgende definities gegeven voor spanningen die betrekking hebben op de
isolatie-eoordinatie van kabe1s:

Uo De effectieve waarde van de netfrequente spanning tussen geleider en scherm

waarvoor kabels en accessoires zijn ontworpen.

U De effectieve waarde van de netfrequente spanning tussen twee geleiders waarvoor de

kabels en accessoires zijn ontworpen.

Um De maximale effectieve waarde van de netfrequente spanning die ten alle tijde in het
net tan voorkomen tussen twee geleiders in de normale toestand waarvoor de kabel
en de accessoires zijn ontworpen.

In het bier bestudeerde net is U=110 kV, Um=123 kV en voor Uo worden doorgaans

gekozen uit de waarden UtV3=64 kV ([10], [11] en [12]) of 85 kV ([13] en [14]).
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Verder wordt in [10] onderscheid gemaakt tussen drie categorieen netwerken:

categorie A: Waar aardfouten zo snel mogelijk worden verholpen, maar in ieder geval

binnen 1 minuut.

categorie B: Waar in het geval van een aardfout het systeem gedurende een korte periode

blijft werken met een fase geaard. Deze periode hoort doorgaans niet Janger te

zijn dan ~ uur, tenzij de specifieke kabel standaard een Jangere periode

tolereert. Vaak wordt hiervoor een maximale periodetijd gekozen van 8 uur met

een maximale sam van 125 uur per jaar.

categorie C: AIle andere netwerken en systemen.

De internationale publikatie over isolatie-eoordinatie van kabels die ODze rase het dichtst

benadert is me publikatie 840 [11]. Hierin wordt echter slechts aandacht besteed aan kabels

uit categorie A. De volgende testspanningen ter verificatie van de houdspanning (bliksem

impuls is buiten beschouwing gelaten) worden hierin voorgeschreven voor ka.bels met

Um =123 kV:

• Stukproef: 160 kV/50 HzJ30 minuten.
• Typeproef: na de bliksemproef zal een spanning aangelegd worden als bij de stukproef,

maar dan voor 15 minuten.

Hiemaast zijn er nog enkele KEMA specificaties die de isolatie-eoordinatie van

hoogspanningskabels behandelen [12], [13] en [14]. Hierin zijn twee verschillende strategieen

te onderscheiden met betrekking tot de behandeling van netwerken van categorie B. In [12]

wordt geen onderscheid gemaakt tussen categorie A en B als de tijd die een aardfout duurt

TABEL 8.1 Testspanningen volgens de specificaties van de KEMA.

oliedrukkabel gascompressiekabel XLPE-kabel

typeproef 212 kV/50HzJ24 h 212 kV/50HzJ24 h 230 kV/50HzJ1 m

steekproef - - 192 kV/50HzJ24 h

stukproef 170 kV/50HzJ15 m 170 kV/50HzJ20 m 160 kV/50HzJ30 m

. of 255 kV/DC/20 m

na montage 212 kV/50HzJ15 m 260 kV/DC/15 m 1 230 kV/50HzJl m
of 255 kVIDC/15 m 2 160 kV/50HzJ10 m

3 110 kV/50HzJ2 h

4 50 keer 192 kV

ont1aden over spoel.

m = minuten

h = uur

Van aIle 50 Hz-spanningen zijn de effectieve waarden gegeven.
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korter is dan 8 uur met een maximale som van 125 uur per jaar. In [13] en [14] wordt voor

categorie B een hogere waarde van Uo(de basis voor de testspanningen) gekozen nl. 85 kV

i.p.v. 64 kV. Banteren we deze laatste strategie in de al eerder genoemde me publikatie [11]
zou dan resulteren in een testspanning van 218 kV i.p.v. 160 kV. De door de KEMA
gespecificeerde testspanningen ter verificatie van de houdspanning (niet-bliksem) zijn in tabel
8.1 samengevat. Waar in deze tabel twee mogelijkheden gegeven worden mag hieruit
gekozen worden. In het vakje rechtsonder staan 4 mogelijkheden, genummerd op volgorde
van voorkeur.
In de IEEE publikatie [15] zijn regels gegeven voor gelijkspanningstests van reeds
gemonteerde kabelsystemen, dus inc1usief moffen en eindsluitingen. Doel hiervan is het
vinden van fouten die opgetreden zijn in de processtappen tussen de test van de kabel in de

fabriek en het in gebruik nemen van de kabel. De voorkeur gaat uit naar DC hoven AC

omdat uit ervaring blijkt dat DC de bbel veel minder veroudert. Daar in deze publikatie niet
gerept word over categorieen als hierboven is niet duidelijk voor welk 800rt systemen dit
geldt (in de USA zijn blusspoelgeaarde netten niet gebruikelijk dus is de kans groot dat het
bestaan hiervan genegeerd wordt). De afnametest die wordt voorgeschreven voor 115 kV
netten bestaat uit een DC spanning van 275 KV voor 15 minuten.
De 110 kV-kabels die uitkomen in de Heemskerckstraat in Groningen zijn na montage getest

met 160 kV/50 H7J30 minuten [5] respectievelijk 192 kVIDCI15 minuten [7].
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HOOFDSTUK9

Mechanismen van doorslag en degradatie bij kabels

Over doorslag in vloeibare en vaste dieIectrica is veel minder bekend dan over doorslag in
gassen. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de vele verschillende mechanismen en de

moeilijkheid deze bij experimenten van elkaar te onderscheiden. Doorgaans worden de

volgende mechanismen onderscheiden:

intrinsieke doors1a&

Deze doorslag wordt veroorzaakt doordat bij een bepaalde veldsterkte in het zuivere materiaal

een elektron in de geleidingsband genoeg energie kan winnen tussen twee botsingen am een

ander elektron vrij te maken zodat een exponentiele groei van het elektronenaantal ontstaat.

De veldsterkte waarbij deze vorm van doo~slag optreedt is een materiaalconstante en bepaalt

de maximale veldsterkte die het materiaal in de stationaire toestand zal kuooen houden. Het

is uiterst moeilijk deze veldsterkte te meten omdat meestal andere mechanismen eerder voor

doorslag zullen wrgen.

elektromechanische doorsla&

Er zijn meerdere theorieen over elektromechanische doorslag. Een hiervan is gebaseerd op

bet Stark en Garton mechanisme [16], en is bier weergegeven.

Elektromechanische doorslag berust op het principe clat de twee ladingsdragers die aan

weerszijde van bet dielectricum aanwezig zijn een aantrekkingskracht op elkaar uitoefenen

die resulteert in een druk pop de tussenstof die gelijk is aan:

p = ~r [:r
Hierin is EO de dielectrische constante van vacuum, Er de relatieve dielectrische constante van

bet dielectricum, V de spanning en d de afstand tussen de ladingsdragers. Het elastische

dielectricum zal terugduwen als bet samengeperst wordt. De druk Pdielectricum die het op de
ladingsdragers uitoefent is:

Met Y de Young modulus en do de oorspronkelijke dikte van bet dielectricum. Het

gelijkstellen van deze twee drukken levert een fonnule met bet verband tussen de spanning

over en de dikte van de tussenstof. Voor een bepaalde spanning gaat de dikte naar nul.

Daarvoor zal doorslag optreden door beschadiging van bet dielectricum.
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thermische doorsla&
Ben isolator bevat maar weinig elektronen in de geleidingsband. Oit aantal neemt echter

exponentieel toe met de temperatuur. Als nu ergens in het de isolator een hogere temperatuur

heerst, zal daar de geleiding hoger zijn waardoor er een grotere stroom loopt als in de rest

van de stof. Door de grotere stroom zal de isolator op die plaats meer warmte toegevoerd

krijgen waardoor de temperatuur stijgt, waardoor de geleiding en de sttoom stijgen enz.. Oit

bn een instabiel proces zijn als de warmtegeleiding laag genoeg is en de aangelegde

spanning hoog genoeg; doorslag is dan bet gevolg.

Mete ontladin&en
In de meeste dielectrica zijn beschadigingen c.q. afwijkingen van de regelmatige structuur

in de vonn van holten onherroepelijk aanwezig. Doordat die holten met een gas gevuld zijn

is de permittiviteit lager dan in de omringende stof. Oit heeft tot gevolg dat in de holte een

hogere veldsterkte heerst dan in de isolator. Door de lage doorslagveldsterkte van het gas kan

in de holte een doorslag optteden, dit wordt een partiele doorslag genoemd omdat het meestal

Diet direct een doorslag van het hele dielectricum tot gevolg heeft. De holte kan echter weI

uitgroeien tot een kanaal waardoor alsnog een doorslag kan plaatsvinden.

Naast de directe doorslagmechanismen kunnen we nog twee degradatiemechanismen

onderscheiden die uiteindelijk, soms na vele jaren, doorslag kunnen veroorzaken.

etektrische bomen ~tectrica1 treein&)
Elektrische bomen ontstaan daar waar het elektrische veld erg sterk is zoals bij metalen

uitsteeksels en geleidende verontreinigingen, en bij holten waar partiele ontladingen optreden.

De bomen die ontstaan aan de elektroden worden vented trees (geventileerde bomen,

vanwege het contact met de buitenwereld) genoemd. Bomen die binnen in de isolatie ontstaan

worden bow tie (vlinderdas, omdat ore naar twee kanten uitwaaien) genoemd. Ben elektrische

boom bestaat uit scherp afgetekende holle kanalen die met elkaar in verbinding staan en

samen de structuur van een boom, struik of mengsel van deore twee hebben.

De verschillende fasen in het bestaan van een elektrische boom zijn:

Initiatie De tijd die nodig is om een zichtbare elektrische boom te laten ontstaan is

evenredig met E'" waarin E de elektrische veldsterkte en S<a <20.

Propagatie Is afbankelijk van de vertakkingsgraad van de boom. Ben weinig vertakte boom

zal het veld meer versterken en sneller groeien.

Aankomst Als een iak van de boom de overkant van de isolatie bereikt heeft bestaat er een

luchtweg tussen de twee elektroden. Oaar de wand geen (half)geleider is en de

luchtweg te smal (1 tot S I'm diameter) zal Diet direct een spark-doorslag

optreden.

Wanderosie De wand van de luchtweg erodeert doordat deze steeds opnieuw wordt aangetast

door avalanches, het kanaal wordt hierdoor steeds breder.

Doorslag Als de diameter van de luchtweg ongeveer 10 I'm groat is zal in de lucht een

spark-doorslag optreden.
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waterbomen (water treeing)

Waterbomen groeien vergeleken met elektrische bornen bij lagere spanningen. Ze ontstaan

bij holten en aIleen in de aanwezigheid van water. Net aIs bij elektrische bomen

onderscheiden we vented en bow tie trees aIs ze vanaf de rand of vanuit het midden zijn gaan

groeien. Waterbomen bestaan uit een grote dichtheid van kleine holten met een diameter

tossen 1 en 5 pm die samen de structuur van een boom vormen, deze is echter veel vager

dan de structuur van de elektrische boom.
De tijd die nodig is om een zichtbare waterboom te laten ontstaan is evenredig met E-3,S

hierin is E de elektrische veldsterkte. Vervolgens groeit de boom met afnemende snelheid

en stopt vaak na een gedeelte van de isolatie overbrugd te hebben. De verkregen structuur

is geen geleider, maar een isolator met een kleinere dielectrische sterkte dan de oorspronke

lijke isolator.

De houdspanning wordt in het geval van vented trees bepaald door de lengte van ~n enkele

boom, terwijl in het geval van bow tie trees de concentratie bomen ook heel belangrijk is,

omclat een doorslag lean worden veroorzaakt door vele kleine bomen in serie. In normw

bedrijf echter is niet te verwachten clat waterbomen de directe oorzaak zijn van doorslag. Ret

grootste gevaar schuilt in het vermogen om elektrische bomen te initieren. Dit komt doorclat

de veldversterkingsfactor in een waterboom 9,5 lean bedragen waardoor partiele doorslag lean
ontstaan met als gevolg een elektrische boom die op zijn beurt weer doorslag veroorzaakt.

In figuur 9.1 is voor aIle doorslag- en degradatiemechanismen aangegeven bij welke
veldsterkte en in welke ordegrootte van tijd zij hun schadelijke werking kunnen verrichten.
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FIGUUR 9.1 De field-time grafiek met doorslag- en degradatiemechanismen.
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HOOFDSTUK 10

De levensduur van kabels.

10.1 Inleiding.

In de voorgaande boofdstukken is een bele hoop kennis opgenomen over kabels. De vraag
is nu of we ook, gebruik makend van deze kennis, iets kunnen zeggen over de eindigheid van

de levensduur van een kabel. AIs we zeer gooetailleerde informatie hebben over de structuur

van de kabel, doorslagmechanismen en de spanning die in de loop van de tijd over de isolatie

beeft gestaan (inclusief beproevingsspanningen), kunnen we dan voorspellen wanneer de

isolatie het begeeft en er een doorslag optreedt7

Bet antwoord hierop is dat dit tot nu toe niet Jean. Dit betekent niet dat we niets mooen

zeggen over de levensduur van kabels. Echter, de benadering is niet van onderaf,

gebruikmakend van details, maar van bovenaf door te meten onder laboratoriumomstandig

bOOen en empirische relaties af te leiden. De gevonden relaties voorspellen de gemiddelde

levensduur als functie van ~n of meerdere verouderende factor(en).

De voorspelling van een gemiddelde toont al aan dat hier geen deterministisch gOOrag

voorspeld wordt. Het is de beschrijving van een stochastisch proces.

10.2 De stochastische aard van de levensduur van bbels.

Daar er een spreiding zit in de kwaliteit van kabels zal zelfs onder gelijke omstandighOOen

een verschillende levensduur voor elke kabel gelden. Zo Jean van een experiment met een

aantal kabels een histogram gemaakt worden (figuur 10.1 a) waarin voor een aantal tijds-
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FIGUUR 10.1 Histogrammen van een levensduurexperiment met kabels.
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intervallen bet aanta! of bet percentage ka.bels is weergegeven dat in dat tijdsinterval
doorgeslagen is. Een cumulatieve grafiek van hetzelfde experiment (figuur 10.1 b) geeft aan
welk aanta! of percentage in of voor bet betreffende tijdsinterval doorgeslagen is.
Uitbreiding van bet experiment tot oneindig veel kabels en verldeinen van de tijdsintervallen
Ievert continue grafieken die ecbter niet goed gedefinieerd zijn doordat er twee limieten
(aanta! kabels en tijdsintervallen) in zitten. Door op de y-as de kans op falen per tijdseenheid
(kansdicbtheidsfunctie) uit te zetten is dit probleem opgelost (figuur 10.2 a).
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FIGUUR 10.2 Kansdichtheidsfunctie van falen en cumulatieve faalkans van een ka.bel.

De integraal over de kansdichtheidsfunctie get) tot tijdstip t is gelijk aan de cumulatieve

faalkans Pp(t) (figuur 10.2 b).

t

PF(t) = Jg(t)dt
o

Als het tijdstip van doorslag (falen) van een ka.bel gelijk is aan tr, dan is de cumulatieve
faalkans van de ka.bel op tijdstip t gedefinieerd als de kans dat tr ldeiner is dan t:

PF(t) = P(tp t)
.

Deze gaat naar 1 voor t_co. A1s de overlevingskans Ps (s voor survivor) gelijk is aan:

Dan kunnen we op eenvoudige wijze de risicofunctie bet) (h van hazardfunction) definieren,
dit is de faaU,ans van een kabel die op het gegeven moment nog Diet gefaald heeft. Deze kans

is gelijk aan:

h(t) = lim p(tS~[t+~t]ltFt) _ get) __ dPs(t) 1
at-tO & - Ps(t) - dt Ps(t)
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De bij figuur 10.2 behorende risicofunetie is weergegeven in figuur 10.3.

tijd tot doonlag ~

FIGUUR 10.3 De risicofunctie behorende bij figuur 10.2.

In de literatuur wordt vaak gebruik gemaakt van de Weibull distributie om uit een beperkt

aantal metingen de hiervoor genoemde continue funeties te verkrijgen. De eumulatieve

faalkans van de Weibull distributie Iuidt als voIgt:

t~O

Voor de kansdiehtheidsfunetie van faten en de risicofunetie voIgt dan:

(l0.1)

De twee constanten die in deze vor.m van de Weibull verdeling staan bebben de volgende

funeties. De constante l'c geeft bet tijdstip aan waarbij de cumulatieve faalkans gelijk is aan

0,6321. De constante a bepaalt de vormen van de funeties. Hoe groter a hoe diehter alle

faalgebeurtenissen in de buurt van 1'c plaatsvinden, de spreiding wordt kleiner. Een andere

invioed van a is dat de risicofunctie monotoon dalend is als a kleiner is dan 1, dit boud in

dat overlevers per tijdseenheid een steeds kleinere kans op falen krijgen, in dit geval is testen

van elk exemplaar zeer gewenst. Anderzijds is de risicofunetie monotoon stijgend als a groter

is dan 1 hetgeen tot gevoig heeft dat overlevers een steeds grotere faalkans per tijdseenheid

krijgen, in dit geval zal een test alleen risicoverhogend werken.
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10.3 Levensduurmodellen van kabels.

Er zijn veel metingen gedaan aan factoren die een verouderende werking hebben op kabels.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van meerdere exemplaren van een bepaa1de configuratie
waarin zich de isolator bevindt. Meestal is dit een kabeldeel, een miniatuurkabel ofeen stukje
isolator in plaat configuratie van twee e1ektroden. De meest onderzochte factoren zijn
ve1dsterkte, temperatuur en een combinatie hiervan. In dit verslag za1 slechts de invloed van
de veIdsterkte op de levensduur van kabels behandeld worden.
Bij de bovengenoemde onderzoeken wordt vaak gebruik gemaakt van versne11ende

omstandigheden (hogere veIdsterkte, irequentie en temperatuur) met als doel bet uit een kort
durend experiment verkrijgen van een voorspelling van de levensduur van kabels in bet veld.

Deze versnellende omstandigheden bebben weI tot gevolg dat de gegevens moeilijk te

interpreteren zijn. Ret omrekenen van de resultaten van bet korte experiment naar de veel
langere verwachte 1evensduur van een echte kabel onder bedrijfsomstandigheden kan een
ordegrootte van de verwachtingswaarde van de werkelijke 1evensduur afwijken [16]. De
waarde van de experimenten zit in de vergelijking tussen nieuwe en oude isolatietypen

waarvan de 1evensduur onder omstandigheden in het veld reeds bekend zijn.

Met het doel iets te kunnen conc1uderen over de houdspanning voor overspanningen zijn de

resultaten van genoemde experimenten ook te gebruiken. Hiervoor beschouwen we figuur

10.4. In deze figuur is bQrizontaal een logaritmische tijdas aangebracht en verticaal een

logaritmische spanningsas. In dit vlak kan elke spanningsbelasting met bekende duur en
amplitude weergegeven worden. Zo zijn de topwaarden van de belangrijke isolatie-e06rdinatie
spanningstests voor 110 kV-kabels aangegeven door symbolen.

• De bliksemimpulstest 1,2/50 ps (_10-5 s) van 550 kV.

• De typeproef van XLPE-kabels van 230\12 = 325 kV gedurende 1 minuut (tabel 8.1).

• De typeproef van oliedruk- en gascompressiekabels van 212V2 = 300 kV gedurende
24 uur (-loS s) (tabel 8.1).
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FIGUUR 10.4 Spanningtijd-grafiek van test en overspanningen.
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• De steekproef van XLPE-kabels van 192V2 = 272 kV gedurende 24 uur (tabel 8.1).

• De afnameproef van 160'/2 = 226 kV gedurende 30 minuten [5].

• De afnameproef van 192 kV DC gedurende 15 minuten [7].
Ook de in 7.1 afgeleide brakteristieke spanningen en tijden van de overspanningen als

gevolg van de intersysteemsluiting zijn aangegeven. WeI is hierbij een onzekerheidsfactor van

20% van de spanning toegepast. Deze verdisconteert de onzekerheden van de modellering,

zo Un in werkelijkheid de spanning in de netten 10% hoven de nominale waarde uitkomen

en zijn de impedanties van de netwerkelementen bij hogere frequenties anders als bij 50 Hz.

• De korte overspanning van 1,2·280 = 336 kV gedurende 0,3 ms (zie paragraaf 7.1).

• De langere overspanning van 1,2·250 = 300 kV gedurende 5 ms (zie paragraaf 7.1).
De vraag is ou of we uitgaande van deze figuur kunnen stellen dat de optredende

overspanningen niet ofnauwelijks gevaar opleveren voor het isolatiemateriaal van kabels. Om

dit te beantwoorden moeteo we eerst de resultaten van het verrichte onderzoek op het gebied

van de levensduurmodellering kort op een rijtje zetten [16 en 17].

inverse power law

Dit is verreweg de meest toegepaste benadering van meetpunten van een levensduurexperi

ment met kabels. De inverse power law is in zijn eenvoudige vorm een heel inzichtelijke wet.
In een dubbel logaritmische grafiek (met assen a1s in figuur 10.4) kunnen

verwachtingswaarden van levensduren staan aangegeven voor een aantal constante sinusoidale

(of voor korte tijden impulsvormige) spanningsbelastingen. Een rechte best-fit-lijn in deze

grafiek voldoet dan aan de volgende vergelijking:

log(Tc) = log(e) - nlog(V)

T = cv-n
c

(10.2)

Hierin is Tc de karakteristieke tijd tot doorslag tr die is gedefinieerd a1s de tijd waarvoor

63,21 % van de kabels is doorges1agen (deze definitie biedt gemak bij het invoeren van de

Weibullverdeling), V de topwaarde van de spanningsbelasting en C en n zijn constanten.

Daar deze lijn vooral voor lage spanningen Diet te ver geextrapoleerd mag worden is $Oms,

a1s dit gebied belangrijk is, een drempelspanning Vo in de fonnule opgenomen waarvoor de

levensduur van de kabel naar oneindig gaat:

TC = C(V-Vo>-ft
Tc = 00

V> Vo
V S Vo

Bet komt ook voor dat in een figuur met meetpunten een best-fit-eurve bestaande uit twee

of drie rechte lijnen wordt getekend, elk stuk heeft dan zijn eigen waarden voor de

constanten C en o. Het gebruik van deze methode wordt verantwoord door te stellen dat bij

elke rechte een eigen doorslagmechanisme de boofdoorzaak van de doorslag is.
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exponential law
Deze wet benadert de meetpunten van een experiment met een van de volgende fonnules:

"c = "oe-cV

"c = "oec
/
V

eC/(V-Vo')

"c ="0 V-Vo

Hierin is "0 steeds een constante. AI deze formules zijn veellastiger anaIytisch te bewerken
dan de inverse power law die vooral gemak biedt bij het invoeren van de Weibull verdeling.

flat-z characteristic
De flat-z characteristic komt aan zijn naam door de vage gelijkenis van de kromme met een
z als hij in een dubbel log grafiek geteke~d is. De grafiek van de karakteristiek bestaat in
hoofdzaak uit drie delen. Voor spanningen die naderen tot de drempelspanning Vo wordt de
levensduur oneindig groot, voor hoge spanningen is de grafiek ook vrij vlak terwijl in het
tussenliggende gebied de stijIheid het grootst is. Ben vergelijking die hieraan voldoet is:

v> Vo

"c = 00

Hierin zijn p, q, r en s materiaalconstanten.
De drie besproken benaderingen van meetpunten resulteren elk in een curve met een eigen
karakteristieke vorm. Voorbeelden hiervan zijn gegeven in figuur 10.5. In deze figuur is bij
de exponential law de middelste van de drie gegeven formules gebruikt.
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FIGUUR 10.5 Voorbeelden van levensduurcurves in een dubbellog grafiek.
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Welke van deze curves het dichtst bij de werkelijkheid ligt is reeds lang onderwerp van
discussie. Bij sommige materialen is duidelijk welke modellering de goede is, bij andere
materialen verschillen de resultaten van verschillende metingen dusdanig dat het Diet
eenduidig vastgesteld kan worden. Voor deze studie is dat ook Diet zo belangrijk. Als Diet
het gehele in figuur 10.4 weergegeven tijdsinterval met 6!n formule gedekt hoeft te worden
(laat staan extrapolatie ervan) dan kan vaak volstaan worden met benadering door een rechte
lijn in het dubbe110garitmische vlak (inverse power law). Dit kan doordat de levenscurves
een glad verloop hebben die over verschillende decades van tijd slechts weinig krommen.
Als we de inverse power law (10.2) substitueren in de risicofunctie van de Weibullverdeling
(10.1), waarbij we gebruik maken van de definitie b II a'n, krijgen we:

h(t) = af'-I.,.-:
=af'-ICVb

Als de isolatie tussen ten t+..1t een spanning met waarde V te verduren krijgt, geldt voor
de kans van falen:

P(t<t.t<t+..1t) = $th(t»)

Met F(x) monotoon stijgend zodat geldt:

F(x) > F(y) als x > y (10.3)

We kunnen nu de kans op falen van de volgende overspanningen vergelijken:
PI: wisselspanning 160 kV (226 kV top) gedurende 30 minuten (herhaling van de

afnameproef [5]).
P2: 192 kV DC gedurende 15 minuten (herhaling van de afnameproef [7])

P3: overspanning t.g.v. de intersysteemsluiting 280*1,2=336 kV gedurende 0,3 ms.
P4: overspanning t.g.v. de intersysteemsluiting 250*1,2=300 kV Gedurende 5 ms.

Als we willen dat de kans op falen bij de intersysteemsluiting kleiner is dan de kans op falen

bij een herhaling van een van de afnameproeven (hetgeen na raparaties gebeurt) moeten PI

en P2 groter zijn dan P3 en P4' Gebruikmakend van (10.3) kunnen we voor de vergelijking
tussen PI en P3 schrijven.
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Biermee kuooen we voor b het volgende afleiden.

~:[~r < I

b < - - 39

De uitkomst van de laatste vergelijking is positief omdat het argument van de bovenste
logaritme in deze vergelijking ldeiner is dan ~n. Volledig analoog kan eenzelfde vergelijking

opgesteld worden voor het vergelijken van (PI' P~, (P2' Py en (P2' P~. Het resultaat
biervan is respectievelijk b<45, b<27 en b<27. De sterkste voorwaarde is b<27, deze zal

vanaf bier gehanteerd worden. Of in werkelijkheid aan deze voorwaarde voldaan wordt is de

vraag die in de volgende paragraaf beantwoord wordt.

10.4 Overzicht van experimentele resultaten.

In de literatuur worden resultaten gegeven van metingen aan isolatiematerialen die aan
verschillende tests onderworpen worden. Bier zijn de volgende experimenten van belang:

• De test waarbij de veldsterkte in het dielectricum verhoogd wordt totdat een doorslag

plaatsvindt. De resultaten worden uitgezet in een grafiek waarin op Weibullpapier

aangegeven wordt welk percentage is doorgeslagen bij welke spanning (figuur 10.6 a).

De stijlheid van de grafiek is een directe maat voor de constante b.

• De test waarin een dielectricum wordt belast met bepaalde constante veldsterkte totdat
doorslag plaatsvindt. Ook bier wordt het resultaat uitgezet in een grafiek op
Weibullpapier maar dan met bet percentage doorgeslagen dielectrica als functie van de
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FIGUUR 10.6 Voorbeelden van grafieken uit welke de parameters a en b afgeleid

worden.

tijd (figuur 10.6 b). De stijlheid van deze grafiek is een directe maat voor de constante

a.
• Als veel metingen van bet voorgaande type gedaan zijn kunnen de tijden met een

doorslagwaarscbijnlijk:heid van 0,632 worden uitgezet tegen de bijbehorende veldsterkte

of spanning in een spanningtijdgrafiek als we al eerder gezien bebben in figuur 10.5.

Hieruit kan n word~n afgeleid.

Het zou te ver gaan om elk experiment in detail te behandelen. Daarom zijn bier slechts de

resultaten uit twee artikelen gegeven.

Het eerste, artikel [19], geeft een spanningtijdgrafiek (figuur 10.7) waarin elk punt een

experiment voorstelt met meerdere XLPE kabels (vandaar het aangegeven onzekerheidsinter

val). De doorgetrokken lijn is een benadering met de formule van de flat-z characteristic. De

rechte stippellijn is een inverse power law met n= 15. Een benadering van de punten met een
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FIGUUR 10.7 Spanningtijdgrafiek als gepubliceerd in [19].
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'time to breakdown' van minder dan 30 minuten, Ievert 18<n<20.
De resultaten van het tweede artikel [23] die bier getoond worden staan in figuur 10.8. Ret

betreft bier onderzoek van kabelfabrikant Pirelli. Ret onderzochte materiaal wordt slechts

gekarakteriseerd als 'plastic' of 'oil filled'. In de bovenste figuur wordt wan een groot aantal
doorslagen van kunststofkabels een inverse power law afgeleid met n=14,7. De middelste
grafieken tonen experimenten met impulsspanningen ter bepaling van b voor kunststof en

oliegevulde kabels. De onderste grafiek toont een test ter bepaling van a voor
kunststofkabels.
De resultaten van metingen (inclusief die uit de figuren 10.7 en 10.8) die zijn gevonden zijn

in tabel 10.1 weergegeven. Hieruit is in hoofdlijnen af te leiden welke waarden de oonstanten

hebben.

TABEL 10.1 De in de literatuur gevonden waarden van a,b en n.

ref. a b n

[18] 3-11

[19] -20

[20] 7-14

[21] 9-12

[22] 3-7 10-14

[23] 0,34 5-18 15

[24] -10

ref. a b n

[25] 0,5-1,6 -4 7-10

[26] -4

[27] -11

[28] 5-8

[29] 0,3 12-20 13-30

[30] 28-30 12

Zowel van directe metingen van de oonstante b als vermenigvuldiging van a met n levert

waarden van b op die ruim onder de 27 liggen. Uitzonderingen hierop zijn de waarde van

b uit [30] en de oombinatie van het maximum van a uit [25] en het maximum van n uit [29].
Daar deze waarden echter ver buiten de meest voorkomende liggen wordt dit niet van belang
geacht. Ret gevolg van de waarde -van b uit publikatie [30] is een kans op falen van de

kabelisolatie die ligt tussen de twee genoemde afnameproeven, dit is ook niet alarmerend.
Concluderen kunnen we hieruit dat het herhalen van een van de afnameproeven een groter

risioo oplevert als het optreden van een intersysteemsluiting.
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HOOFDSTUK 11

Conclusies.

De waargenomen oscillaties, in Groningen, bij een intersysteemsluiting in Emmen tussen fase
T en W, wordt veroorzaakt door het in geleiding gaan van de sterpuntsafleiders in
Vierverlaten die dan een slingerkring vormen met de netwerkelementen in en tussen
Vierverlaten, Groningen, Kropswolde en Meeden.

Verder uitwerken van het model rond Groningen en Vierverlaten en aldus simuleren van een
gedetailleerder netwerk maakt duidelijk dat de overspanningen in Groningen ongewijzigd zijn
maar dat de overspanningen aan bet ei.nd van de nieuw gemodelleerde steeklijnen nog veel
hoger zijn.
Dit an voorkomen worden door het aanbrengen van sterpuntsafleiders in de nieuw
gemodelleerde stations m.n. Heveskes, Gasselte en Emmen. Ben dergelijk netwerk heeft dan
in geval van een intersysteemsluiting overspanningen van maximaal 279 kV, waarbij alle
overspanningsafleiders (uitgezonderd de op te offeren afleider in Meeden) tot maximaal 70%
van hun nominale energie worden belast. Dit bijplaatsen van overspanningsafleiders heeft tot
gevolg dat de oscillatiefrequentie 870 Hz wordt.

De optredende overspanningen als gevolg van de intersysteemsluiting kunnen
gekarakteriseerd worden als tort ( < 1 ms) en 280 kV of iets !anger ( • 5 ms) en 250 kV. Uit
een literatuuronderzoek is gebleken dat het risico van deze overspanningen vermenigvuldigd
met een onzekerheidstoeslag van 20% kleiner is dan het herhalen van de afnameproeven [5]
en [7].
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Verklaring van de gebruikte afkortingen van stationsnamen.

B. 1.1

BG

BE
BR
DI
EN
EM
GR

HG

HS/ZW

Bargenneer

Bellen

Bergum

Diele

Ens
Emmen

Groningen

Hengelo

Hessenweg/zwolle

KW

ME
MS

RB

SK
VV

WE
Zy

Kropswolde

Meeden

Musselkanaal

Robbenplaat

Stadskanaal

Vierverlaten

Weiwerd

Zeyerveen
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Componentgegevens zoals die zijn toegepast in de simulaties van [1].

Tabel AI: Gegevens verdeelde lijnen (50 Hz)

BIJLAGE 1.2

Afkortingen: N = nonnale grootheden (bedrijfs-)
I = intercircuit grootheden
H ~ homopolaire grootheden.

Verbinding lengte km type R O/km XO/km CnF/m

Ens-Zwolle 31,5 N 0,012 0,138 26,3
380kV H 0,091 0,548 11,9

Zwolle-Hengelo 59,5 N' 0,012 0,138 26,3
380kV H 0,091 0,548 11,9

Zwolle-Meeden 111 N 0,014 0,250 14,5
380kV I 0,017 0,417 9,1

H 0,171 1,068 6,4

Meeden-Diele 26,9 N 0,012 0,138 26,3
380 kV H 0,091 0,548 11,9

Meeden-Aftak- 21,0 N 0,007 0,122 29,5
punt 220/380 kV I 0,008 0,166 22,7

H 0,161 0,934 7,7

Aftakpunt-Rob- 16,0 N 0,007 0,122 29,5
benplaat I 0,008 0,166 22,7

220/380 kV H 0,161 0,934 7,7

Aftakpunt-Wei- 8,0 N 0,013 0,142 25,6
werd 220 kV I 0,013 0,193 19,3.

H 0,0275 1.083 7,4
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Tabel A2: Gegevens verdeelde lijnen (50 Hz)

B.l.2

Verbinding lengte kIn type R a/kIn XO/kIn CnF/m

Beilen-"Emmen" 33,7 N 0,050 0,357 10,31

110kV I 0,051 0,578 6,60

H 0,46 1,513 4,75

Bargenneer - 7,6 N 0,050 0,357 10,31

"Emmen" I 0,051 0,578 6,60

110kV H 0,46 1,513 4,75

"Emmen" - 39 N 0,056 0,391 9,43

Meeden" I 0,056 0,609 6,53

110 kV H' 0,22 1,51 5,44

InIussing Stads- 2,1 N 0,18 0,40 8,77

kanaa.l I 0,19 0,62 5,72

110kV H 0,59 1,66 4,44

Zeyerveen - Bei 14,6 N 0,024 0,177 21,4

len 110 kV H 0,22 0,66 10,2

Meeden - Krops- 15,8 N 0,024 0,177 21,4

wolde 110 kV H 0,22 0,66 10,2

Kropswolde-Gro- 10,0 N 0,016 0,12 31,5
ningen 110 kV H 0,17 0,45 13,5

Tabel A3: Lijnen als mutueel R-L element.

verbinding niveau normaa1 homopolair

.
R X 1) R X 1)

a a a a

Ens-Zeyerveen 220kV 2,2 13,85 10,4 52,4
Zeyerveen-Vierverlaten 220kV 0,66 3,67 2,9 14,3
Vierverlaten-Bergum 220kV 0,36 4,14 2,7 16,0

Bergum-Ens 220kV 0,95 10,5 7,0 41,0
Vierverlaten-Robbenplaat 220kV 0,26 2,94 5,66 22,0

Vierverlaten-Groningen 110kV 0,35 2,55 2,77 10,1

1) 50 Hz
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Tabel A4: Gegevens geconcentreerde capaciteiten.

station verbinding Cb Co
nF nF

Vierverlaten naar Winsum 712 516
naar Heemkerkstr 1960 1960

naar Hunze - Groningen ..l2a ~

Totaal 2970 2610

Groningen naar Emmen 1309 1011

naar Heveskes 578 293

naar Bornholmstr 245 245

naar Bloemsingel ll4Q ll4Q

Totaal 3473 2889

Meeden naar Winschoten 371 283
naar Veendam 126 83
kabel Stadskanaal ~ ZSQ

Totaal 777 646

Musselkanaal 2 x 300 meter kabel 174 174

Bargermeer kabel naar AKU 945 945

Zeyerveen naar Marsdijk 97 42

Robbenpl. 380 kabels naar Eems 1000 1000

Robbenpl. 220 kabels naar Eems 1340 1340

B. 1.2
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Tabel Bl: Gegevens koppeltransfonnatoren.
Data per transfonnator.

B. 1.2

station, vennogen MVA wikk. ~ basis R 1) X 1)

96 MVA 0 0

Ens, 2 x 500 H-M 14,3 500 1,44 41,3

380 I 220 I 50 kV M-L 22,5 500 2,24 65,0

H-L 38,7 500 1,20 112

Meeden, 1 x 750 H-M 14,3 750 0,97 27,5
Robbenplaat, 2 x 750 M-L 22,5 750 1,51 43,3
380 I 220 I 50 kV H-L 38,7 750 0,80 74,2

Meeden, 2 x 370 H-M 17,1 370 0,31 22,3
220 I 110 I 20 kV M-L 25,1 370 0,92 32,8

H-L 45,0 370 1,02 58,8

Zeyerveen, 2 x 200 H-M 16,1 200 0,58 39,1
Vierverlaten, 2 x 200 M-L 8,65 200 1,18 20,9
220 I 110 I 11 kV H-L 28,3 200 1,38 68,5

1) betrokken op hoogste spanning

Tabel B2: Gegevens distributie-transfonnatoren.
Data per transfonnator.

station (110 kV) N ~ Pic R X

MVA 96 kW 0 0

Zeyerveen 2 x 30 13.6 139 1,86 54,8
Bellen 2 x 26 10,8 77 2,34 65,6
Bargenneer 3 x 30 17,4 134 1,80 70,0
Musselkanaal 2 x 18 14,7 58 2,20 98,0
Stadskanaal 2 x 20 10,6 86 2,60 64,0
Meeden 1 x 20 9,8 70 2,10 60,0
Kropswolde 2 x 30 13,7 140 1,88 55,2
Groningen 2 x 30 17,9 122 1,64 72,2
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Tabel C1: Gegevens lijninvoedingen.

B. 1.2

Locatie I3f Ilf type R X

kA kA 0 0

Ens vanuit Diemen 10,2 7,45 N 1,66 21,4

H 6,50 45,2

Hengelo vanuit Doetinchem, 26,1 N 0421) 8,4,
Gronau 22,2 H 0641) 12,8,

Diele vanuit BRD 22,0 N 0,51) 10,0
17,4 H 0,91) 17,8

1) R = 0,05 X

Tabel C2: Gegevens generatorinvoedingen.

station Xd' ~ type R X
% % 0 0

Robbenplaat, 380kV 20 13 N 2,61) 53,0
3 x 300MVA H 1 01) 21,0,

Robbenplaat, 220kV N 0451) 9,04,
4 x 300 MVA 20 13 H o 161) 3,20,
1 x 725 MVA 27 11

Bergum, 220kV N 1,301) 26,0
2x400MVA 37,6 10,6 H 0,31 1) 6,3
4x 50MVA 22,4 15,3

1) R = 0,05 X
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Tabel D: Gegevens blusspoelinstellingen.

B.I.2

regio hom. pol. Co XL IL
capaciteit pF 0 A

Groningen I Vierverlaten 2,610

Kropswolde Groningen 2,889

Groningen-Kropswolde. ~

5,634 188,3 337

blusspoel Groningen 293,0 217

blusspoel Kropswolde 529,0 120

Meeden Meeden 0,646

Meeden-Kropswolde . 0,161
Meeden-Musselkanaal ~

1,136 934,0 68

Bargermeerl Kabel naar AKU 0,945
AKU Kabel Musselkan. 0,174

Bargermeer-Musselkanaal 0,144

deel Bargerm.-Bellen o...lli
1,379 770 82,5

Zeyerveen I Zeyerveen - Marsdijk 0,042

Marsdijk Zeyerveen - Bellen 0,149

deel Bellen - Bargermeer o..2Q2

0,393 2700 23,5

TOTAAL 511,0
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Overzicht MQ-steJ:puntsafleiders

B. 1.2

MWL-068: 2 x Zeyerveen

3 x Bargermeer

2 x Musselkanaal

2 x Zeyerveen,

2 x Vierverlaten',

EXLIM-Q-084: 2 X Beilen

2 x Stadskanaal

2 x Kropswolde

2 x Groningen

EXLIM-R-Q75: 1 x Meeden,

.koppeltransformator

Koppeltransfonnator

koppeltransformator

Tabel E: Gegevens van de MQ-overspanningsafleiders.

type MWL EXLIM-Q EXLIM-R MWL

068 084 075 117 1)

Urated 84kV 84kV 75 kV 114 kV

U cont 68 kV 68kV 60kV 117 kV

Energie 540 kJ 380 kJ 190 kJ 940 kJ

i(8/20) u u u u
kA kV kV kV kV

0,1 159 156 149 270

0,5 170 166 157 289

1,0 176 172 165 299

5,0 197 192 187 338

10,0 207 202 200 352

20,0 228 . 223 222 388

40,0 251 246 254 426

1) Fase-overspanningsafleider.
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BULAGE 2.1

Resultaten van de simulatie van de intersysteemsluiting als in [1].
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64 BIJLAGE 2.2
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De fasespanningen in Groningen tijdens een intersysteemsluiting in Emmen bij 1500 onder
verschillende omstandigheden.
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De simulatie zander sterountsafleider in Vierverlaten (simulatie 3),
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De simulatie zander weerstanden in serle met de geconcentreerde capaciteiten in Groningen
en Vierverlaten (simulatie 4).
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Verklaring van toegevoegde stationsnaa.mafkortingen:

EM Emmen (maakt geen contact met de combinatielijn)

GA Gasselte
HE Heveskes
WI Winsum

B.5.1
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De componentgrootheden zoals die zijn toegepast in de simulatie met gedetailleerd model in
de omgeving van Groningen.

De labellen AI', BI', CI', C2' en D' zijn gelijk aan de labellen AI, BI, CI, C2 en D uit
bijlage 1.2.

Tabel A2': Gegevens verdeelde lijnen (50 Hz)

Verbinding !engte kIn type R Olkm XO/kIn CnF/m

Beilen-"Emmen" 33,7 N 0,050 0,357 10,31

110kV I 0,051 0,578 6,60

H 0,46 1,513 4,75

Bargermeer - 7,6 N 0,050 0,357 10,31
"Emmen" I 0,051 0,578 6,60

110kV H 0,46 1,513 4,75

"Emmen" - 39 N 0,056 0,391 9,43
Meeden" I 0,056 0,609 6,53
110 kV H 0,22 1,51 5,44

InIussing Stads- 2,1 N 0,18 0,40 8,77
kanaal I 0,19 0,62 5,72
110kV H 0,59 1,66 4,44

Zeyerveen - Bei 14,6 N 0,024 0,177 21,4
len 110 kV H 0,22 0,66 10,2

Meeden - Krops- 15,8 N 0,024 0,177 21,4

wolde 110 kV H 0,22 0,66 10,2

Kropswolde-Gro- 10,0 N 0,016 0,12 31,5
ningen 110 kV H 0,17 0,45 13,5

Groningen-Vier- 14,4 N 0,024 0,177 20,7
verlaten 110 kV

.
H 0,193 0,703 9,31

Vierverlaten - 16,4 N 0,025 0,181 43,4
Winsum 110 kV H 0,172 0,648 31,5

Groningen - He- 29,3 N 0,024 0,178 19,7
veskes 110 kV H 0,216 0,606 9,99

Groningen - 29,4 N 0,0886 0,200 34,3
Gasselte 110 kV H 0,295 0,835 25,9

Gasselte - 22,0 N 0,202 0,447 13,6
Emmen 110 kV H 0,807 1,79 11,4
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Tabel AJ': Lijnen als mutueel R-L element.

B.5.2

verbinding niveau nonnaal homopolair

R X 1) R X

0 0 0 1)

0

Ens-Zeyerveen 220kV 2,2 13,85 10,4 52,4
Zeyerveen-Vierverlaten 220kV 0,66 3,67 2,9 14,3
Vierverlaten-Bergum 220kV 0,36 4,14 2,7 16,0
Bergum-Ens 220kV 0,95 10,5 7,0 41,0
Vierverlaten-Robbenplaat 220kV 0,26 2,94 5,66 22,0

1) 50 Hz

Tabel A4': Gegevens geconcentreerde capaciteiten.

station verbinding Cb Co
oF oF

Vierverlaten naa.r Heemkerkstr 1960 1960

Groningen naar Bornholmstr 245 245
naar Bloemsingel ~ ~

TotaaI 1585 1585

Meeden naar Winschoten 371 283
naar Veendam 126 83
kabel Stadskanaal 2SO 2SO

. TotaaI m 646

MusseIkanaa1 2 x 300 meter kabel 174 174

Bargermeer kabel naar AKU 945 945

Zeyerveen naar Marsdijk 97 42

Robbenpl. 380 kabels naar Eems 1000 1000

Robbenpl. 220 kabels naar Eems 1340 1340
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Tabel B2': Gegevens distributie-transformatoren.
Data per transformator.

B.5.2

station (110 kV) N Et Pk R X

MVA ~ kW 0 0

Zeyerveen 2 x 30 13.6 139 1,86 54,8

Beilen 2 x26 10,8 77 2,34 65,6
Bargermeer 3 x 30 17,4 134 1,80 70,0
Musselkanaal 2 x 18 14,7 58 2,20 98,0
Stadskanaal 2 x 20 10,6 86 2,60 64,0
Meeden 1 x 20 9,8 70 2,10 60,0
Kropswolde 2 x 30 13,7 140 1,88 55,2
Groningen 2 x 30 17,9 122 1,64 72,2
Winsum 2 x 30 17,7 139 1,86 71,4
Heveskes 2 x 90 10,5 255 0,38 14,1

1 x 120 13,4 342 0,29 13,5
Gasselte 2 x 30 17,7 121 1,63 71,5
Emmen 1 x 26 9,8 17 1,40 45,7

1 x 20 6,9 110 3,30 41,6
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Definitieve lijst van gemodelleerde overspanningsafleiders.

Sterpuntsoverspanningsafleiders:

BULAGE 5.3

MWL-068: 3 x Bargermeer
2 x Musselkanaal
2 x Vierverlaten,
2 x Winsum
2 x Zeyerveen
2 x Zeyerveen,

EXLIM-Q-084: 2 X Bellen
2 x Emmen
2 x Gasselte
2 x Groningen
2 x Heveskes
2 x Kropswolde
2 x Stadskanaal

EXLIM-R-075: 1 x Meeden,

Faseoverspanningsafleiders (aantal per fase):

Koppeltransfonnator

koppeltransfonnator

koppeltransformator

MWL-117 3 x Bargermeer
2 x Musselkanaal
2 x Vierverlaten
2 x Winsum
2 x Zeyerveen
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Resultaten van simulaties na detaillering van bet model rond Groningen.

290.-------------------,

BULAGE 6

280

~
00270.8
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c; 250
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::s 240

230'------------------.....J
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Fasehoek van de kortsluiting

-- Vierverlaten

+ Groningen

"'Wmsum

.... Heveskes

* Gasselte

+ Emmen

Maximale spanningen in de stations rond Groningen bij verschillende faseboeken waarbij de
intersysteemsluiting begint.
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Definities van isolatie-coardinatie-termen.

79 BULAGE 7

Nom.inak 8JHl1Ining WIll een dtie/asensysteem is de effectieve gekoppelde spanning waarvoor

bet systeem ontworpen is en waaraan bepaalde eigenschappen van bet systeem gerelateerd

zijn, in ODS geva! is dat 110 kV.

Hoogste 8JHl1Ining van een dtie/asensysteem is de boogst effectieve gekoppelde spanning die

voorkomt in de normale toestand op een willekeurig punt in bet systeem. Niet inbegrepen

zijn transienten (als veroorzaakt door schakelhandelingen) en tijdelijke spanningen te wijten

aan abnormale toestanden (als door foutsituaties of plotseling afschakelen van boge

belastingen). Voor een systeem met een nominale spanning van 110 kV is de boogste

spanning 123 kV.

Hoogste 8JHl1Ining WIll tlpparatuur U. is de boogste effectieve gekoppelde spanning
waarvoor apparatuur is ontworpen zowel met betrekking tot de isolatie als andere

eigenschappen die spanningsafhankelijk zijil. Deze spanning is meestal gelijk aan de 'boogste

spanning van een driefasen-systeem' als deze laatste 123 kV of boger is.

ZichzeU hersteUende iso1DtU! is isolatie waarvan de isolatie eigenschappen geheel berstellen

na een doorslag ten gevolg van een testspanning. Meestal is dit uitwendige isolatie.

ZichuU Niet-hersteUende iso1Dtie is isolatie die bovengenoemde eigenschap Diet bezit.

Typeproe/ is een test die wordt uitgevoerd op een deel van de apparatuur of op meerdere

delen met de bedoeling aan te tonen dat apparatuur met dezelfde specificaties en dezelfde
essentiele details eenzelfde test ook zullen doorstaan, bet is niet gebruikelijk de test bij elke

levering te berhalen.

Stukproe/ is een test die op elk apparaat uitgevoerd wordt.

AJurlfoutfactor = max. effect. spanning van een gezonde lase tijdens een aardfout
effectieve spanning op dat punt zonder deze fout

in bet geval van bet blusspoelgeaarde 110 kV-EGD-net is de aardfoutfactorV3-1,73.

Overspanning is elke tijdsafhankelijke spanning tussen fase en aarde of tussen lasen met een

topwaarde van meer dan de corresponderende top (UmV21V'3 respectievelijk UmV2) van de

boogste spanning van apparatuur.

Fase ovenpanning in per unit (p.u.) is bet quotient van de top van een overspanning tussen

lase en aarde en de top van de fasesPanning van de boogste spanning van apparatuur (dit is

UmV21V'3).

Sc1ul1celoverspanning is een spanning die voor isolatie-coardinatie doeleinden kan worden

vertegenwoordigd door een standaard impuls (2S0/2500JLs) die gebruikt wordt voor schakel

impuls tests.

BliIcsemoverspanning is als bier boven maar dan met een standaard impuls (l,2/S0JLs) die

gebruikt wordt voor bliksem impuls tests.

Statistische .chaleel (blilcsem) ovenpanning is de spanningswaarde die door de top van een

overspanning met een specifieke oorzaak (b.v. inschakelen van een lijn of blikseminslag)

slecbts met een bepaalde waarschijnlijkheid (2%) wordt overschreden.
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Conventionele maximllle 6chakel (bUksem) ovenpanning is de maximale spanningswaarde

van de top van overspanning met een bepaalde oorzaak.
1'fidelijke ovenpanning is een oscillerende overspanning van relatief lange duur.

Statistische 6chakel (bUksem) impuls houdspanning is de topwaarde van de schakel

(bliksem) impuls testspanning die door een isolatie onder specifieke omstandigheden met een

bepaa1de waarschijnlijkheid (90%) wordt gehouden. Dit concept is slechts toepasbaar op

zichzelf herstellende isolatie.

Conventionele 6chakel (bUksem) impuls houdspanning is de topwaaroe van de schakel

(bliksem) impuls testspanning die een isolatie onder specifieke omstandigheden een bepaa1d

santa! keer kan verdragen zonder clat er een destructieve ontlading optreedt. Dit concept
wordt vooral toegepast op zichzelf niet-herstellende isolatie.

StmuJaard schakel (bUksem) impuls houdspanning is de voorgeschreven topwaarde van de

schakel (bliksem) impuls houdspanning die de isolatie van apparatuur karakteriseert met

betrekking tot de testspanning.

Standaard Ieorte duur neifrequente houdspanning is de voorgeschreven effectieve waarde

van de sinusoidale netftequente spanning die de apparatuur zal houden gedurende een test van
een gespecificeerde tijd (meesta! minder dan ~n minuut) onder gespecificeerde
omstandigheden.

Statistische veiligheidsfactor = statistische schakel (bliksem) impuls houdspanning
statistische overspanning voor een bepaa1de situatie

gebaseerd op een gegeven faalrisico rekening houdend met de statistische verdeling van

houdspanning en overspanning.

Conventionele veUigheidsfactor = conventionele schakel (bliksem) houdspanning
conventionele maximale overspaning

gebaseerd op ervaring en rekening houdend met eventuele afwijki.ngen van de werkelijke

houdspanning en overspanningen van hun conventionele waarden en elke andere factor.
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