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1.1 Inleidil1g

In dit verslag wordt een ontwerp van een 150 kY-station besproken.

Een station is een sch~celinstallatiewaarin schakel-, meet-,

bedienings- en beveiligingsapparatuur staat opgesteld.

Deze apparatuur is nodig om tijdens onderhoudswerkzaamheden

bepaalde delen van het net spanningsloos te maken zonder dat

de energievoorziening aan de verbruikers stagneert en om in geval

van storingen zo mogelijk deze energievoorziening niet te onder

breken en de materiele schade tengevolge van de storing tot een

minimum te beperken.

Aan het ontwerp van het station zijn voor deze afstudeeropdracht

de volgende eisen gesteJd:

1. Twee railsystemen,
2. Twee afgaande circuits voor elk tenminste 1200 A (lijn Oost-50 km)

3. Twee afgaande circuits voor elk tenminste 800 A (lijn West-60 km)

4. Twee generatorvelden, generatorgegevens volgens fig 1.1

5. ~lee transformatorvelden, transformatorgegevens:

150 kV .:t 10%/10 kV/40 HVA/Ek =12%

6. Een koppelveld

7. Twee reservevelden

8. Een Petersenspoel (regelbaar) max. 120 A

In het eerste gedeelte van het verslag zal, rekening houdend

met de gestelde eisen, de eerste opzet van het station behandeld

worden, waarin ondermeer de keuze van het hoofdrailsysteem, de

fig 1.1
kY
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veldvolgorde en de plaatsing van de apparaten.

In het tvleede gedeelte van het verslag zullen, aan de hand van

de gemaakte keuzes en de gestelde eisen, de hoofdrails, circuit

geleiders en bliksembeveiliging gedimensioneerd worden.

In het derde gedeelte wordt aandacht besteed aan de beveiliging

en schakelvergrendelingen in het station.

In het vierde gedeelte zullen een tweetal gevallen van bedrijfs

behandeld worden.
Xd=200%
X' d=257~

I t '_ 01

(
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1.2 Keuze uit dubbel-I of l-U hoofdrailsysteem (zie fig 1.2 en 1.3)

In het dubbel-I railsysteem is het niet mogelijk op een veld

breedte aansluitingen aan weerszijden van de rails te maken.

In het I-U systeem is dit wel mogelijk. Voor het I-U systeem

zal dus een kleinere lengte maar wel een grot ere breedte in

vergelijking met het dubbel-I systeem nodig zijn. In hoeverre

dit een oppervlaktebesparing oplevert vinden we uit de volgende

berekening:

Eis: 10 velden en 1 koppelveld

Voor het I-U systeem vinden we bij een veldbreedte van 12 meter

en een op de kop van het railsysteem geplaatst koppelveld van

20 meter lang, een lengte van (5x12)+20 = 80 meter.
~

Voor het dubbel-I systeem is de lengte 12)(12 = 144 meter.

Indien de afstand tussen de fasegeleiders 3 meter, de afst<!nd

tussen de railsystemen 6 meter en de lengte vo.u ue velden 14

meter bedraagt, is de breedte van het I-U systeem (6x3) + (2x6) +

+ (2x14) = 58 meter en van:' het dubbel-I systeem (4)<3) + (1 x 6) +

+ (2x14) = 46 meter.

Voor het dubbel-I is dus een grondoppervlakte van (46x144) - (58x80)=

1980 m2 = 42,5 %meer benodigd dan voor het I-U systeem.

Voor de eventuele uitwisseling van een schakelaar dient naast

ieder veld plaats te zijn voor een kraan. Bij het I-U systeem

liggen de velden direkt naast elkaar zodat slechts weinig ruimte

tussen de opgestelde vermogensschakelaars beschikbaar is. Voor

de uitwisseling van apparatuur uit een bepaald veld kan slechts

een smal gebouwde kraan gebruikt worden en bovendien zal het

naastliggende veld uit bedrijf moeten worden genomen.

Dit nadeel treedt niet op bij het dubbel-I systeem. omdat men

hierbij de velden z~ kan aansluiten dat er telkens een veld

breedte om de twee veldaansluitingen als plaats voor de kraan

dienst kan doen.

Een ander nadeel van het I-U systeem is dat, in geval er in

ee~eld de fasevolgorde veranderd dient te worden,( bijvoor

beeld bij het vervangen van een transformator door een trans

formator met ander klokgetal) de fasevolgorde van het tegen

overliggende veld ook mee moet veranderen doordat in dit systeem

tegenoverliggende velden een, via railscheiders, gemeenschappe-
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, lijke aansluiting hebben op de I-rail. Dit noodzakelijk moeten

wijzigen van het tegenoverliggende veld zal dan extra kosten

met zich mee brengen doch een verandering van de fasevolgorde

zal te zelden optreden om keuzebepalend te zijn.

Uit de hierboven genoemde voor- en nadelen blijkt dat aan het

I-U systeem de voorkeur moet worden gegeven boven het dubbel-I

systeem in het.geval dat er aan beide zijden van het railsysteem

evenveel afgaande velden nodig zijn, omdat dan de bouw van het

station c.oor besparing op de grondaankoop goedkoper zal zi jn.

Er dient nog wel opgemerkt te worden dat bij een I-U systeem

de aansluitingen aan weerszijden van de I-rail slechts kan

geschieden door draaischeiders. De keuze van descheiders voor

de U-rail is vrij. Er is gekozen voor pantograafscheiders als

U-railscheiders.

I I

---./--[]---/

, koppelveld I I

rail A

rail B

fig 1.2 Hoofdrailsysteem
volgens I-U

rail A

rail B- w
koppelveld

fig 1.3 Hoofdrailsysteem
volgens dubbel-I
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1.3 Keuze uit onderlig~end of bovenliggend hoofdrailsysteem

Er wordt verondersteld dat de hoofdrails continu onder spanning

staat.

Onderliggende hoofdrails:

Indien er een veld wordt uitgeschakeld, blijft in dat veld op

het niveau van de hoofdrails de spanning aanwezig. Er kan in

dit geval niet veilig in het gehele veld gewerkt worden, omdat

men zich dan boven deonder spanning staande geleiders van de in

bedrijf zijnde rail kan bevinden.

Zelfs indien er pantograafscheiders als U-railscheide~s worden

gekozen, zal er geen onderhoud,aan deze scheiders mogelijk zijn

zonder de gehel~ U-rail uit bedrijf te nemen.

De draaischeiders, die als railscheiders voor ~G I-rail dienst

doen, staan opgesteld in een niveau boven de beide hoofdrails en

vereisen dus een hoge ondersteuningsconstructie die geplaatst

is tussen de beide hoofdrails, waardoor de afstand tussen beide

hoofdrails i.v.m. de vereiste isolatieafstand groter dient te

worden.

Een voordeel van het onderliggende systeem t.o.v. het boven

liggende systeem is echter dat in een lijnveld en transformator

veld op een relatief simpele'wijze de vermogensschakelaar kan

worden overbrugd. Dit is mogelijk door boven elke fase van het

veld een extra kabel af te spannen tussen de reeds bestaande

jukken van de afgaande lijn en van het bovenliggende veld.

(Zie fig 1.4)

fig 1.4 Mogelijkheid tot overbrugging van de vermogensschakelaar

bij het onderliggende hoofdrailsysteem( gestreept)
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In geval van een tijdelijk uit bedrijf nemen van de vermogensscha

kelaar wordt d.m.v. deze overbrugging de lijn met een vrij hoofd

railsysteem verbonden. De koppelschakelaar doet in dit geval dienst

als lijnschaki:daar en wordt als zodanig ook gecommandeerd door de

beveiligingen. AIle andere velden dienen op de andere hoofdrail

te zijn geschakeld.

Eovenlig~ende hoofdrails:

Indien een veld wordt uitgeschakeld, schuift het niveau waarop

spanning aamvezig is naar een grot ere waarde ten opzichte vall de

aarde.

Er kan veilig in het gehele veld gewcrkt worden, omdat men zich

dan niet boven de onde~ spanning staande railgeleiders bevindt.

Worden er pantograafscheiders als U-railscheiders gekozen, dan zal,
voor het onderhoud van een scheider de er boven liggende hoofd-

rail in bedrijf kunnen blijven. Voor de tegencontacten van de pan

tograafscheiders geldt dit uiteraard niet.

De draaischeiders van de I-rail staan opgesteld onder het niveau

van de hoofdrails. Het nadeel van een grotere afstand tussen de

beide hoofdrails, zoals bij de onderliggende hoofdrails" treedt

hierbij dus niet Ope

Zoahhet bij het onderliggende railsysteem moeilijk is om aan de

veldgeleiders te werken, is het bij het bovenlig-gende systeem

moeilijk om aan de hoofdrails te werken. Omdat echter de hoofdrails

minder onderhoud vergen en ook minder vaak betrokken zijn bij

storingen is dit punt nauwelijks als een nadeel aan te merken.

Conclusie

Uit de hierboven besproken punten spreekt een duidelijke voorkeur

voor bovenliggende hoofdrails, omdat de rnogelijkheid tot overbrUgging

van de vermogensschakelaar in de'practijk slechts weinig benut

~al worden. Voor het te ontwerpen 150 kV station is dan ook een

hoofdrailsysteem met bovenliggende rails gekozen.-
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I.4 Keuze uit buisrail of afgespannen rail.

Voor het hoofdrailsysteem kan cen keuze gemaakt worden tussen

aluminium bUis~eleiders en afgespannen kabelgeleiders.

De buizen worden door middel van steunisolatoren op de portalen

bevestigd.

In verband met de lengteverandering ten gevolge van temperatuurs

wisseling zal tenminste e~n zijde van de buis schuifbaar opgelcgd

moeten zijn.

Bij die opleggingen die de lengteverandering van de buis opvangen

wordt een expansieklem toegepast.

De stroomdoorgang wordt verzekerd door soepele verbindingen tussen

de opgelegde buiseinde~.

De optredende kvachten bij een kortsluiting werken aIleen dwars

op de buis zodat op de portalen geen krachten in de langsrichting

van de buis worden uitgeoefend. Bij deze krachten zijn sl~ohts de

steunisolatoren en de dwarsligger van het portaal betrokken.

In het geval er voor het hoofdrailsysteem afgespannen kabels

worden toegepast, worden deze door middel van kettingisolatoren

aan de portalen bevestigd.

Door de lengte van de kettingisolatoren zal bij de hoofdrails met

afgespannen kabel de veldbreedte grater moeten zijn. De elektrische

verbinding bij deze portalen wordt gemaakt door bretels.

De in de kabels reeds aanwezige trekkracht wordt bij kortsluitingen

aanzienlijk vergroot. De portalen zullen deze krachten in hun volle

hoogte moeten kunnen opvangen, waardoor de portalen aanzienlijk

zwaarder moeten worden uitgevoerd dan de portalen in een buisrail

station.

Op grond van d~ hierboven genoemde voordelen van een buisrailstation

boven een station met afgespannen kabels is besloten het te

ontv~pen station met buisrails uit te voeren.
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1.5 Plaatsiry; van de transformatoren.

In het te ontwerpen 150 kV station worden twee 150/10 kV-vermogens

transformatoren geplaatst. Tevens dient er ruimte gereserveerd te

blijven voor een derde transformator, odie pas geplaatst zal 'Vwrden

in geval de belasting het vermogen van ~en transformator te boven

gaat.

Bij di t ontwerp 'Vwrdt daarom van drie transformatorboxen ui tgegaan.

De kosten van de te bouwen boxen en het aan te leggen 10 kV rail

systeem zijn zo gering mogelijk indien de transformatorboxen direct

naast elkaar gebouwd worden met gemeenschappelijke tussenmuren.

Voor de transformatorboxen lange dient een transportweg te worden

aangelegd die zo breed ~s dat een trans format or vanaf een diep

lader in zijn b9x geschoven kan worden. Om verzekerd te zijn van

een vold0ende vrije hoogte boven deze weg, dient de aansluiting

van een transformator op het desbetreffende transformatorveld

uitgevoerd te worden met een hoog liggende lijnverbinding.

-



-8-

I.6 Bepaling van de veldvolRorde.

Bij de bepaling van de rangschikking van de velden dient rekening

te worden gehouden met een koppelveld, drie transformatorvelden,

waarvan een reserve, twee generatorvelcten en vijf lijnvelden,

waarvan een reserve, in totaal dus~ afgaande velden.

Bij het ontwerpen van de veldverdeling wordt er naar gestreefd het

railsysteem zo kort mogelijk te houden, zodat het openlucht

gedeelte van het station zo min mogelijk oppervlakte beslaat.

Om niet afhankelijk te zijn van de ligging van de centrale ten

opzichte van dit station, worden de generatorvelden als kabelveld

uitgevoerd. Dit betekent voor deze afstudeeropdracht tevens een

orH3ntatie op het gebied van kabelverbindingen.
,#

Ook is bekend ~at twee afgaande lijnen in de richting oost gaan

en twee andere'in de richting west.

Uit hoofdstuk I.5 Dleek dat de drie transformatoren naast elkaar

geplaatst worden.

In verband hiermee zijn er in principe twee verschillende

ori~ntaties van de hoofdrails in het station mogelijk, namelijk

een ligging noord-zuid en een ligging oost-west, die in de figuren

I.5 en I.6 weergegev,en zijn.

Indien de hoofdrails in de r~chtine noord-zuid liggen, betekent

dit dat de lijnen uit oostel~jke richting en de lijnen uit

westelijke richting aan weerszijde van het station binnenkomen.

Omdat aan een zijde al drie transformatorvelden moeten komen,

betekent dit dat aan deze zijde van het railsysteem vijf veld

breedten reeds bezeG zijn en de generatorvelden aan de tegenover

liggende zijde aangesloten moeten worden.

Als de hoofdrails in de richting oost-west liggen, betekent dit

dat de vier binneru~omende lijnen aIle aan een zijde van het station

worden gesitueerd. De transformator- en generai:torvelden dienen dan

aa~de tegenoverliggende zijde aangesloten te worden.
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Qkoppel-

veld
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transf. ________:c.es.e- - - - - -
I
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gen.veld
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1------ -- - - -~- gen.veld

,. .
fig 1.5 Veldrangschikking bij ligging Noord-Zuid van het hoofdrailsysteem.
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veld
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transf trans res.
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fig 1.6 Veldrangschikking bij ligging Oost-West van het hoofdrailsysteem.
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De oveTI1egingen die geleid hebben tot de keuze van de uitvoering

weergegeven in figuur 1.6, zijn:

a. Het station ligt niet in het trac~ van de oost-west hoogspan

ningslijn.

b~ Om een toekomstige uitbreidillg van het transformator-vermogen

van 40 ~WA tot 66 MVA per transformator mogelijk te maken, dienen

de boxen minstens 14 meter breed te zijn. In de oplossing vol

gens figuur·I.5 ontstaat daarbij een te geringe afstand tussen

transformatorbox I en de fasegeleiders van het naastliggende

lijnveld~·. Bij de oplossing van figuur 1.6 speelt dit probleem

niet, omdat de generatorvelden niet langer zijn dan tot aan de

transportweg.

c. Zo mogelijk worden generatorvelden niet naast elkaar gelegd

vanwege een zo gunstig mogelijke railbelasting.
"

-
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1.7 Plaatsin<; van de sterpuntsrail.

De sterpunten van de vermogenstransformatoren worden door middel

van een Petersenspoel met aarde verbonden.

De sterpunten van de transformatoren zijn aan de bovenzijde uit

gevoerd. Voor de hand ligt dus een sterpuntsrail langs de boven

,zijde van de transformatorboxen.

De sterpunten van de transformatoren worden hierop door middel van

scheiders aangesloten. De sterpuntsrail wordt uitgevoerd als buis

rail en gedragen door steunisolatoren. Het sterpunt kan bij een

eenfasesluiting in het 150 kV-net een spanning verkrijgen van

~ = 86,5 kV. De isolatiewaarde van het systeem dient op deze

spanning te zijn ge~aseerd.·

Omdat de toegepaste Petersenspoel door middel van een beweegbare

kern onder belasting regelbaar is, is het niet nodig deze met een

scheider aan de sterpuntsrail te bevestigen.

Om deze reden is de Petersenspoel door middel van een vaste

aWlsluiting met de sterpuntsrail verbonden.

-

"



-12-

I.8 Plaatsin0 van de Petersenspoel.

Omdat de Petersenspoel aan de sterpunten van de vermogenstrans

formatoren wordt verbonden, is het, met het oog op de lengte van

de sterpuntsrail, voor de hand liggend deze spoel zo dicht mogelijk

bij de transformatorboxen onder te brengen. Ook om op de bouw

kosten te besparen, is het aan te bevelen de box, waarin de spoel

ondergebracht wordt, tegen de transformatorboxen aan te bouwen.

Plaatsing aan de twee lange zijden van het transformatorgebouw is

niet mogelijk, aan ~~n zijde vanwege de transportweg en aan de

andere zijde vanwege het aan te leggen 10 kV-railsysteem. Van de

twee korte zijden komt de zijde, grenzend aan de reserve-transfor

matorbox, niet in aanmerking vanwege de in de eerste stationsopzet
~

onnodig lange ~terpuntsrail.

De spoelbox za1 dus gebouwd l'10rden aan de westelijke korte zijde

en de sterpuntsrail hoeft dan slechts over twee transformator

boxen te worden aangelegd.

-
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1.9 Plaatsin~ van het bedieningsgebouw.

In het bedieningsgebouw bevinden zich in de eerste plaats de

bedieningsapparaten van het 150 kV-station.

Voor de plaating van de meet- en beveiligingsapparatuur zijn in

principe twee mogelijkheden.

Plaatsing per veld of per twee velden in e~n veldhuisje heeft het

grote voordeel van korte stroom- en spanningscircuits van de meet

transformatoren. Hierdoor vermindert het risico van kabelbeschadiging

en het vermogen,dat de kabels zelf dissipieren, wordt zodoende

zo gering mogelijk.

Ret nadeel is echter dat.het bouwen van veldhuisjes bijzonder duur
~

is ( F 18.000,- tot F 20.000,- per huisje) en dus aIleen loont bij,
zeer grote afstanden in het station.

Het te ontwerpen station is niet van een zodanig formaat dat het

bouwen van veldhuisjes in aanmerking komt. De meet- en beveiligings

apparatuur wordt daarom ondergebracht in hetzelfde gebouw waarin

zich ook de bedieningruimte van het openluchtgedeelte bevindt.

Ook de schakelapparatuur van het 10 kV distributienet wordt bij

voorkeur in hetzelfde gebouw ondergebracht.

Ret ligt voor de hand dit bedieningsgebouw, waarin nu immers ook

de 10 kV rails zijn ondergebracht, tegen de lange zijde van de

transformatorboxen te situeren, zodat daar geen lange 10 kV

verbindingen naar de transformatoren nodig zijn.

-
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1.10 Plaatsing van de meettransformatoren (Zie ook hoofdstuk III).

_ __..----J/ -----0----.....,/----1
3 Sch. 2 S 1 Sch.

V••

rail

fig. 1.7 Mogelijke plaatsing van de meettransformatoren in een

veld.

Voor de plaatsing van stroam- en spanningstransformatoren in een

veld bestaan er drie op1ossingen (zie fig. 1.7).

1. Tussen de raalscheider en de vermogensschakelaar

2. Tussen de vermogensschakelaar en de lijn-, kabel- of transformator-

scheider.

3. In de afgaande lijn, direct achter de scheider_

De stroomtransformator wordt op plaats 1 gesitueerd omdat in dit

geval de vermogensschakelaar niet tot het meetgebied van het

railbeveiligingssysteem behoort. Eovendien kan een fout, aptredend

tussen plaats 2 en de vermogensschakelaar nu terecht als een

lijnfout worden gemeten (zie Appendix V.1).

Een uitzondering treedt op in het geval het een kabelveld betreft.

Hierin is het, gezien de bouw- en apparaatkosten veel voordeliger

de stroomtransformator direct om de uitgaande kabel te steken,

zodat dan de stroomtransformator op plaats 3 komt te staan. Voor

de railbeveiliging Nordt oak in het koppelveld een stroomtrans

formator ondergebracht.

De spanningstransformator moet gesitueerd worden aan de lijnzijde

van de vermogensschakelaar, omdat op plaats 1 de spanningstrans

slechts een indicatie geeft over de railspanning en niet over de

spanning in het afgaande veld.

In'-et te ontwerpen station is plaats 3 gekozen omdat zelfs bij een

uitgeschakeld en vrijgezet veld de spanning van het afgaande veld

in het station gemeten kan worden.
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Een uitzondering treedt op in het geval van een transformatorveld.

Omdat er meestal in een transformatorveld nog geen distant ie

beveiliging wordt toegepast, is in dat veld geen spanningstrans

formator nodig; Bij het opstellen van de transformatorscheiders

is echter wel rekening gehouden met een eventueel in de toekomst

te plaatsen spanningstransformator.
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1.11 Plaatsinra van de aardim','sschakelaars.

Om zo veilig mogelijk aan een afgeschakeld gedeelte van het station

te kunnen werken, dient ieder onderdeel van een veld of van de

hoofdrails, dat door middel van scheiders en schakelaars spannings

loos gemaakt kan worden, door een aardingsschakelaar geaard te

kunnen worden.

In een veld moeten daarom drie aardingsschakelaars geplaatst

worden en weI e~n tUBsen de railscheider en de vermogensschakelaar,

een tussen de vermogensschakelaar en de lijn-, kabel- of trans

formatorscheider en een in de afgaande lijn.

Ook de hoofdrails dienen geaard te kunnen worden.

Indien de U-rail aan een zijde geaard wordt en er zou ondanks de

vergrendelingen door ee~ foutieve schakelhandeling toch nog op

deze rail worden ingeschakeld, dan kan dit onder bepaalde omstan

digheden levensgevaarlijke spanningen veroorzaken.

De lengte van de

weerstand bij 80

weerstand is dan

U-rail is totaal 175,5 meter en de wisselstroom

°c is 11,3.10-61t/m (zie 11.1.3). De totale
-3 r'l2.10 -'I...

Wordt er nu aan de andere uiterste zijde van de U-rail ten opzichte

van de aardingsschakelaar ingeschakeld, dan zal er daar bij een

kortsluitstroom van b.v. 50 kA een spanning van 100 Volt ontstaan.

Indien de U-rail aan beide uiteinden geaard wordt, is deze

...spanning nooit .h.oger dan 25 Volt.

Voor de I-rail geldt onder deze omstandigheden een spanning van

50 V~lt, indien deze rail aan een zijde wordt geaard.

Om bovenstaande redenen is de U-rail aan twee zijden en de

I-rail aan ~en zijde geaard.

In de sterpuntsrail worden een drietal aardingsschakelaars geplaatst

en weI twee aan de transformatorzijde van de sterpuntsscheiders en

een aan de zijda van de Petersen-spoel.

-
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1.12 Plaatsing van de oversDannin~Gafleiders.

De hoge spanningen ten gevolge van een blikseminslag of van

schakeloverspanningen in een lijn of in het 150 kV-station zelf,

worden door overspanningsafleiders naar aarde afgeleid om de in

het station opgestelde apparatuur te beschermen tegen doorslag

van de isolatie. .

Voor dit doel worden er afleiders opgesteld die direct verbonden

zijn met de fasegeleiders van de binnenkomende lijnen.

De aanspreekspanning van de overspanningsafleider dient kleiner

te zijn dan de houdspanning van de opgestelde apparatuur.

Omdat een transformator een grot ere karakteristieke impedantie

heeft dan een kabel treedt er bij een binnenkomend steil spannings

front positieve reflectie~op aan de transformator. Hierdoor is de

afstand afleider ~ transformator gelimiteerd.

Uit de berekening in de Appendix, hoofdstuk V.2 voIgt, dat er voor

de transformatoren nog extra overspanningsafleiders dienen te

worden geplaatst, die op minder dan 57 meter voor de transformatoren

in de 150 kV-verbindingen moeten worden opgenomen. De afstand van

de afleiders tot de transformatoren mag echter niet zo klein zijn

dat er gevaar bestaat voor beschadiging van de transformator in

geval een afleider explodeert.

De afleiders worden daarom geplaatst direct achter de transformator

aardingsschakelaar en voordat de transformatorlijn omhoog en over

de transportweg gaat. De afstand van afleider tot tranformator

bedraagt dan 26 meter, hetgeen ruimschoots voldoet aan de in

V~ gestelde eis.

Omdat tijdens een-faseGluitingen in het net ook op de sterpunten

van de vermogenstransformatoren hoge spanningen zullen voorkomen,

worden in de sterpuntsverbindingen eveneens overspanningsafleiders

opgenomen.
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11.1 Berekening_van de hoofdrails.

11.1.1 Berekening van het kortsluitvermogen en de kortsluitstroom.

amplitude met tegengesteld

v66r de storing. I

De grootste kortsJuitstroom

In dit hoofdstuk wordt de 3-fasen kortsluitstroom en het daarbij

behorende kortsluitvermogen van de hoofdrails berekend.

Omdat bij een 3-fasensluiting slechts symmetrische componenten van

de stromen en spanningen optreden (dus geen inverse en homopolaire

component en) 1), is het mogelijk dit kortsluitgeval tot een 1-fasig

systeem te reduceren. De kortsluitstroom wordt berekend door op de

plaats van de storing een spanning te injecteren met een even gro~e

teken, als de spanning op die plaats

I in een railsectie zal optredenk,max
wanneer in deze sectie vanaf slechts een zijde de bronnen op het

kortsluitpunt invoeden (bijvoorbeeld in het geval dat er bedrijf

gevoerd wordt op de U~rail, het koppelveld in staat en een 3-fasen

sluiting optreedt in de I-rail. Zie fig. 11.1).

3-fasen

d

~ lijn ,I / lijn w

west oost

K.V:" ) 1I k,max

I' gen.veld I gen.vel

fig 1.1 3-fasen sluiting in de I-rail-
1) Literatuur: fymmetrische componenten van Prof. Dr. D.Th.J. ter

Horst. Collegediktaat no. 599 TIm
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In principe zullen er in de. railsystemen bepaalde secties zijn,

waarin nooit de hierboven genoemde I~ zal kunnen vloeien,
K,max

omdat er altijd invoeding vanaf twee zijden optreedt, maar vanwege

de uniformiteit is het gehele hoofdrailsysteem op deze I
k,max

Ztransf.

Zgen
Z.J.nv

Zl' . tJ. In, vIesZl' , tJ.Jn,oos

Z.J.nv

gedimensioneerd.

Fig. 11.2: Vervangingsschema buisrailstation bij een 3-fasen

sluiting, gereduceerct tot "1 fase.'

In fig. 11.2 is het eenfasig vervangingsschema Ve',Xl de sluiting

getekend. In deze figuur zijn de impedanties als voIgt te berekenen:

(Zie voor gegevens de hoofdstukken 1.1 en 11.2).

He~ invoedend kortsluitvermogen aan de andere zijden van de lijnen

wordt in ieder station daar op 1500 ~WA gesteld. Hieruit wordt de

v:ervangende impedantie Z. berekend, waarbij aangenemen wordt dat:
J.nv

deze impedantie zuiver reactief is.

= U2 = 1t>0 2
Zinv P 15Eo = j.311 (U = gekoppelde spanning)

Veor de lijnen worden de vervangende impedanties als voIgt berekend:

Zl'J.·J·n t 1 . 't = 50(0,062~0,310) = 3,1+j~15,5Jloos, cJ.rcuJ. J

Zlijn

Zl' .J.Jn

3,1+j.15,5 - 1 55+' 1 15 ~
oost, 2 circuits parallel = 2 -, J., JL.,

= 60(0,062~0,401) = 3,12+j.24,42Jlwest, 1 circuit J

Z = 3,12+j.24,42 = 1 86+j ..12 21...n
lijn west, 2 circuits parallel 2 "

Bij de berekening van het kortsluitvermogen van de hoofdrails is

het n~dig voor de generator te rekenen met de subtransi toire

reactantie.

"
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Voor de step-up transformatoren Horden de vervangende impedanties:

uf _ . ~
Ztransf. = j.ek • P - J.O,15 • 300 = j.11,25Sl

Voor de step-dovm transformatoren en het 10 kV net zijn de ver

vangende impedanties zo groot ten opzichte van de hieraan parallel

geschakelde impedanties van (Zl' . +Z. ) en (Z + ZOt f) dat2Jn 2nv gen rans
doze ver~'laarloosd kunnen worden in de tekening van fig. 11.2.

De parallelschakeling van de .impedanties in fig. 11.2 kan gere

duceerd worden tot een enkele impedantie Ztotaal·
Een eenvoudige berekening levert op dat

Zt" t l:: 0,3755.0.+ j.4,2055Slo aa
Hieruit volgt dat'~Ztotaall= 4,,2222.0.

Da kortsluitstroom I, wordt dan als volgt berekend:
~<., max

U/Vj
~,max :: jZ/ 0: 20,62 kAeff

Ket to~ale 3-fasige kortsluitvermogeru:

Pk :: 3.TL • & 0: 5357 MVA :: 5,4 GVA,max lc,max v 5

]n verband met eventuele toekomstige uitbreiding van het station

wordt de mechanische sterkte van de hoofdrails gedimensioneerd op

een maximaal kortsluitvermogen van 1~GVA, een waarde die heden

ten dage bij de bouw van 150 kV stations gebruikelijk is. ffierbij

behoort een 3-fasen kortsluitstroom van 58 kAeff• Door het optrederu

van een gelijkstroomlid in de kortsluitstroom zal de kortsluit

stroom gedurende de eerste pericdes na de kortsluiting asymmetrisch

verlopen. Het gelijkstroomlid dempt weg met een dempingsconstanteO<.

Voor 150 - 220 kV netten is deze dempingsconstante 0<. 0: 35,8(2) •

De eerste asymetrische top treedt op na een halve periode, dus
1 1

na '2. 50 Hz:: 0,015..

De eerste asymetrische top van de kortsluitstroom zal dan de waarde

( _o't)
I t - =1+e •k, op,asymm.

140 kAt hebben.op
Het hoofdrailsysteem dient een stroom van deze grootte mechanisch

te kunnen verwerken.

(2) Prof. K.J.H. Stigter: collegediktaat, Krachten op stroomvoerende
geleiders.
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11.1.2 Meehanisehe belastbaarheid.

Buis 120/100 mm, materiaal AUIgSi.

Gegevens: buitendiameter D ==u
binnendiameter D. =2

wanddikte t =
profieldoorsnede Ad =

eIastieiteitsmodulus E :::

0,2 %- rekgrens
GO,2 =

soorteIijke massa S .1-1 =

massa per Iengte-eenheid G =

120 mm

100 mm

10 rom
'2.

34,55: rom

1.104 N/mm
2

180 N/mm
2

2,1 kg/dm3

0,0934 kg/em

Ret Iineair traagheidsmoment 1
1

1 1 4 4 ~
I - - - 1T(D - D ) - 521I - 4 • 16 u ., i -

volgt-"uit:

'4
em ."

Het weerstandsmoment WvoIgt uit:
2·:rrl 3

w ==~ = 81,8 em ._
u

De ijsbelasting per lengte-eenheid F .. wordt berekend voor een aan-
. 2J

wezig~ ijsIaag van 0,5 ineh dik over de gehele omtrek:

0,5 inch = 12,,1 mm. ]

Doorsnede ijslaag ::: IT [(~ Du +.12,1)2 - *Du
2

= 0,5 dm
2

•

1nhoud ijsIaag per meter = 5 dm3/m.

Massa van ijs = 0,92 kg/dm3•

g; ... versneIIing van de zVv'aartekraoht = 10 m/s 2•

De ijsbelasting per meter F .. = m.g == 5.0,92.10 == 46 Him.
J.J

1,2 - 6250 _ 2350 • 0,1 = 1,052.

De windbelasting per meter Fw = 100 • 1,052 • 0,12 = 88 Njm

2
De windbelastipg per meter F gaat uit van een stuwdruk van 100 Himw
en een windriehting Ioodreoht op de buis.

De effectieve oppervlakte van de buis, loodreoht op de windriohting =
20,12 m per meter buislengte.

f w = de windfaotor = (volgens NEN 1060, DDt 43610)..
D ~- 2350u
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Het gewicht van de buis per lengte-eenheid:

F = G.g = 0,0934.10 = 0,934 N/cm = 93,4 Himg

De kortsluitkracht per lengte-eenheid F
1

)A. = )-Lo.lAr = 4lT 10-1 V .s/A.ro

a = afstand tussen geleiders h.o.h = 3m

Fi = 1301 IT/m.

Mechanische belasting van de buis zonder kortsluitkrachten.

Horizontaal: F' = 88 N/mw
Vertikaal: (F + F .. ) = 139 H/m.

g ~J

(U/m)

Mechanische belasting van de buis met kortsluitkrachten.

Horizontaal:(Fw + F1 ) =
Vert ikaal : (F +, F. .) =

g ~J,

Vektori~le SOITi

1~95 H/m
139 N/m

1402 H/m

1 = veldbreedte = 12m.

Fli = totale kracht op de buis tussen twee steunpunten =
1402 • 12 = 16824 N = 16,8'kN.,

i

li li l\ li'D li
schuivend ingeklemd schuivend expansie schuivend ingelclemd

Fig. II.3 Buisbevestiging

De eigenfrekwentie f van een buissectie tussen twee steunpunten
o

is afhankelijk van de bevestiging aan beide zijden van de buis.

De optredende spanning in de buis en de kracht, uitgeoefend op de

steunpunten is afhankelijk van deze eigenfrekwentie.

In het buisrailstation zijn twee verschillende soorten bevestiging

van een buissectie te onderscheiden, n.l. :

a) een zijde ingeklemd, een zijde opgelegd

ill) 2 -:ijden opgelegd.
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3,40 Hz

2,11 Hz.
a) 6 = 246 --7 f 0 =
b;) 6= 151-7~o =

De eYgen~reb'lentie van een buissectie wordt berekend met de ~ormule

f
o

• ~VE~Il' • waarin If een factor is, die afhankelijk is van

d b . b t·· 1)e U1S eves 19lng •

Geval

De grootste spanning in de buis () lli is a~hankelijk van de eigen

~rekwentie en wordt berekend volgens de ~ormule

FII ·1 -2
°H' = Va .(3. 8.\'1 .10

V() = een reductie factor, a~hankelijk van de eigen~rekjlentie.

~ = een ~actor, a~hankelijk van de buisbevestiging.1)

waaruit voIgt:

= 0,41)
1)

= 0,13 ,

84 N/mm
2

•=

~

= 0,068

50Hz = 0,043

~o-50Hz.,

GlH = 0,84 N/cm
2

f o Va- 0,351)

(3 = 1,0 1), waaruit voIgt:

/ 2 / 2U H = 1,00 N cm = 100 N mm •

het gehele hoo~drailsysteem een zel~de soort buisOmdat voor

In geval b)

In geval a)

met gelijke mechanische eigenschappen wordt toegepast, zal deze

buis bestand moeten zijn tegen een maxima1e spanning van 100 N/mm2•

Het is gebruikelijk de 0,2 %r~kgrens te hanteren als de maximaal

toelaatbare spanning van het materiaal. Treedt er in het materiaal

een spanning op tot deze grens, dan zullen de mechanische eigen

schappen niet veranderen.

Voor de gebruikte legering AHTgSi is deze 0,2 %rekgrens 1t~O N/mm
2

•

Hieruit voIgt dus een veiligheids~actorvan ~~g = 1,80.

1) VDE handboek 0103/1912

-
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Maximale topdwarskracht op de steunisolatoren.

voor steunpunt. A

voor steunpunt B

VF = 0,4
a = 0,625

a = 0,375
t
B{8chuivend of expansie)

i
A( ingeklemd)

Mechanische belasting van de buis in horizontale richting door

Flen E': = l(E + ]1'1) = 16740 N.w w '
De totale topm1arskracht Ed ten gevolge van een kortsluitkracht aan

een zijde van de steunisolator is dan volgens het VDE handboek:

Fd :::. VF .a .(Fl ~ Fw) .1

VF is een reduktiefactor die afhangt van de eigenfrakwentie van

de buissectie en a is een factor die betrekking heeft op de ver

deling van de kortsluitkracht over de steunisolatoren.

a)

b)

V
F

:::. 0,35
a = 0,5 voor beide steunpunten

Omdat op iedere steunisolator krachten t.g.v. kortsluitkrachten

aan weerszijden van de isolator werken, kunnen deze krachten op

verschillende wijzen vlOrden sarpengesteld tot een totale kracht

op een steunisolator.

De maximale tondwarskracht Fd op een steunisolator werkt op• ,max
een steunisolator waarop de buis vast ingeklemd is (factor a = 0,625,

VF, :::. 0,4).
Deze kracht is dan: F = 2 .0,625 .0,4 .16740 = 8370 M.

d,max
Steunisolatoren tot een topdwarskracht van 15 kN zijn tegenwoordig

verkrijgbaar.

-
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II.1.3 Elelctrische belasibaarheid.

De berekening van de elekirische belasibaarheid van siroomgeleiders

is een uiisluiiend ihermische aangelegenheid. Ret belangrijksie

aspec~ daarbij is ioi welke temperaiuur hei maieriaal verwarmd mag

worden, voordai he~ zijn mechanische eigenschappen definitief gaat

verliezen. Er dient in deze berekening uiteraard rekening gehouden

te worden met de omgevings- of begintemperatuur. In Nederland zijn

er gemiddeld per jaar slechts 3,84 uur met een luchttemperatuur van

32°C of hoger.

Onder stationaire omstandigheden is de in de geleider opgewekie

warmte door stroomgeleiding en door zonnestraling gelijk aan de

afgestane warmte door str~ing en door konvektie. De warmtebalans

ziet er dan uit als volgt:

1
2

.RVl + W = Wk + W de zon on ra

met I = de toelaatbare belastingstroom

RlIl e = de wisselstroomweerstand bij de eindtemperatuur

W = de opgenomen warmte door zonne-instralingzon
W = de afgestane ,~armte door konvektie

kon
Wrad: = de afgestane "\'Jarmte door uitstraling.

Hieruit volgt dan voor de toelaatbare belastingsstroom:

Wzon1'1 + Wkon rad
I =

RV} e

Uitgangspunten bij de berekening:

120 mm

100 mm

=buitendiameter van de buis.

binnendiameter van de buis.

D
u;

D. =
~

wanddikt e van de buis • t ::I 10 mm

profieldoorsnede van de buis. • • • • Ad = 3455 mm
2

Boortelijk geleidingsvermogen bij 200 C. 't..
20

= 32 m/fl. mm
2

soortelijde weerstand bij 20 °C ••• P20=0,031..f2mm2/m

tBmperatuurco'~ffici~ntvan'p 0(. =0,004 °K-1-omgevirigstemperatuur • • • T1 = 35°C =
. T

2
80°Cmax~mum geleidertemperatuur ••• = =

windsnelheid. • • • • • • • • • • • • v' = 0,6 m/s
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a) De soortelijke weerstand is afhankelijk van de temperatuur

volgens de formule: p '1'2 =jJ '11
1

{ 1 +0< ('1'2 - 'II1~

Hieruit voIgt ~oor de soortelijke weerstand bij 80 o~:

P80 =j)20{1 +0«80 - 20)J = 0,038Jlmm
2
/m

De invloed van het skineffect op de soortelijke weerstand voIgt

uit de formule:

1 ...!.. (t VGJ.)/ ~.4 {1 - (...:L) - 11. (.L)2 + •••••J
= + 45 2:P ). D 14 D

u u

Vanwege t ~Du kunnen de derde en hogere machten in de reeksont

wikkeling worden yerwaarloosd.

Hieruit voIgt voor de soortelijke l'1eerstand bij 80°C enW= 100Tr:'. .
~V) =(1 + 0,089 ~0,405 .0,911)~~"" 1,033~~

PVt,80 = 1,,033 .0,038 = 0,039 -12 mm
2
/ m ,

zodat de wisselstroomweerstand per meter buislengte bij 80°C de

waarde krijgt van:

R "" 0,039 = 11,3 .10-6-.f2/rn
\II e 3455

is gedefinieerd door de

waarin:
""Re

formule

b) De door konvektie afgestane warmte~

Het hierbij benodigde getalvan Reynolds
P.I.v l.v

=-
Y[

I "" de kenmerkende lengte m

p= de dichtheid van het medium kg/m3

1£= de dynamische viskositeit kg/m.s

"'V =
2

de kinematische viskositeit m /s

V'oor lucht gedefinieerd door)) 0,0475=

o 0
dus voor '1'2 = 80 C en T:'1 = 35 C voIgt

Met v = 0,6 m/s en I = 0,12 m voIgt dat

R "" 3829,8.e

3600
-6 2/lV = 18,8 .10 rns

-
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VO'Jr 1000 <Re<50.000 kan gebruik gemaakt \'lorden van de formule:

likon = 0,75 .(He )0,6 .kf .(T2 - T1)

waarin k f = de thermische geleidbaarheid van Iucht.

Uit k
f

= 0,0242 + 7.10-5 .0,5 (T2 + T1) W/m.oK

voIgt dat;

. ° 6 -3dus Wk = 0,75 .(3829,8)' .28,225 .10 .45 = 134,5 W/mon

c) De door straling af~estane wermte.

We hanteren hiervoor de formule:

w =rad

waarin

5.68 • IT .£ oDu • [l [c~~o)4 - c~6o)~ + i f ~~)4 - C ~~o)~]
E = de emissie-cotffici~nt van het geIeideroppervlak = 0,6
~ = de temperatuur Van de buitenste atmosfeerlagen = 217 oK

s

Rierdoor wordt de uitdr~~ing voor W d:ra

Jr [ T2 4 3 1Jr1 4 ,)
Wrad = 5,68 • II .0,6 .Du " (100) - '4 (100) - 5,5~

waaruit voIgt dat W d = 106 W/mra

d) De door de zon ingestraalde warmte.

In formule 1'1 = o<. ..D .\"1zon· u n'

is 0(= de absorptie-co~ffici~ntvan het geIeideroppervl~c= 0,4

Hieruit

W
n

= de opgenomen warmte door

stralen = 1 kW/m2

voIgt dai; rl = 48 w/mzon

een vIak Ioodrecht op de zonne-

Uit de gevonden waarden voor R II) ,rlk ,W den W en de formulee on ra zon
voor de toelaatbare belastingsstroom vinden we voor deze stroom:

I = 4127 A
e=========-
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J?.erekening van de maximale nominale stroom in een buisrailsectie.

De maximale nominale stroom die door een generator op het hoofd

railsysteem vlOrdt ingevoed is U~ = 150:~- = 1058 A

De maximale nominale stroom die door een vermogenstransformator varf

het hoofdrailsysteem wordt afgenomer- is WPVj = 156~\lj = 154 A.

De maximale nominale stroom in ~~n circuit van de lijn oost is 1200 A.

De maximale nominale stroom in 6en circuit van de lijn west is 800 A,

(Zie gegevens in 1.1).

De maximale nominale stroom in een buisrailscctie van de hoofd

rail wordt bepaald door de schakeling van de velden op de hoofd

rail en het feit of de lijnvelden voeden op, resp. afnemen van de

hoofdrails.

In het meest ongunstige geval zullen alle voedende velden op ~~n

railsysteem (b.v. de I-rail) geschakeld zijn en de afnemende velden

op het andere railsysteem (de U-rail).

Door het koppelveld en een gedeelte van de buisrails zal dan de

stroom I vloeien.nom,max

Omdat in dit geval op de I-rail door de generatoren met 2 ~1058 =
2116 A wordt ingevoed, dient deze stroom ook aan de U-rail te worden

afgenomen. Daartoe werden op de U-rail, behalve de transformauor

velden, ook de twee lijncircuits \vest geschakeld. De afgaande

stroom is dan 2 .800 + 2.154 = 1908 A.

Wordt er op deze ~rail nog ~~n circuit van de lijn Oost met

vollast aangesloten dan wordt de tot ale afgaande stroom

1908 + 1200 = 3108 A. 0p de I-rail wordt dan door het andere Oost

circuit met 3108 - 2116 = 992 A ingevoed. De maximale nominale

stroom door een buissectie is dus: ] = 3108 Anom ,max

De bijbehorende schakeling van de velden is weergegeven in

fig. 11.4-De waarde van I nom,max
stroom van 4127 A (zie
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In het geval er in de toekomst nog een uitbreiding van het station

zou volgen is hiervoor voldoende capaciteit aanwezig.'

Opgemerkt dient nog te worden dat bovenstaande berekening van

I betrekking heeft op de meest ongunstige schakeling in
nom,max

het station. In de praktijk zal de nominale stroom ver beneden

dezewaarde liggen •

, i

'800A'' ," 800A ~

,
1200A I 992A

lijn lijn
west oost

.I

K.V.
,

1

<
3108A

gen. transf. gen.

1058A 154A , 154A, 1058A -
I I\.

I-rail

U-rail

Fig. 11.4 Verdeling van de invoedende en afgaande velden in geval

van de grootste nominale stroom in een buissectie.

-
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1].1,",4 p'e verwarming van de buis bij kortsluiting.

Uitgegaan wordt van een kortsluitstroom 1k van 58 kAeff (zie 11.1.1)

die gedurende t k = 3 s door een buisrailsectie vloeit. Veron

dersteld wordt, dat voor de kortsluiting de maximaal toelaatba~e

belastingsstroom door de betreffende sectie loopt. Deze bedraag~
. 0

4127 A. De aanvangstemperatuur If' zal dan 80 C' bedragen (zie
a

11..1.3). Ive nemen vervolgens aan dat de totale kortslui tenergie

in warmte wordt omgezet en in de geleiders wordt opgeslagen.

De 11armtebalans:

-tr 0( ( 'TI - 20)]

~d1 ~
• !J. it = Ad • t.o .D, T

waarin:

920 ==

oZ =

6. t =

de soortelijke weerstand bij T = 20°C = 0,031 .n mm
2
/m

de temperatuursco~ffici~ntvan de weerstand == 0,004/
o
K

een korte tijdspanne

=
==

de geleiderdoorsnede

de soortelijke massa

de specifieke warmte

2
3455 mm

= 2,7 kg/dIn3

= 0,91 ~oule/g.oK

de eindtemperatuur•.

~ T == de temperatuurverhoging

Te
nit de bovenstaande warmtebalans kunnen we de integraal opstellen:

Hieruit volgt:

1 + 0< (T~ - 20)

1 + o<,.(T 20)
a
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']
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teA [>20
exp

(( • c
- 1

+ 20

']
e

= 1,24 exp (0,043) - 1 + 20
0,0004

De maximaal, gedurende lange tijd toelaatbare temperatuur was.

gesteld op 80°C.
0'

Omdat deze verhoogde temperatuur van 94 C slechts gedurende korte

tijd (minder dan 3 s.) in het materiaal van de buis heer2t,

waarna direct volledige afschakeling van de hoofdrail voIgt"

zal er slechts een geringe momentane verandering en zeker geen

blijvende verandering van de mechanische eigenschappen van de

buis optreden.

-
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11.2 Keuze van de circuitgeleiders.

a) Li jn .Oost.

Volgens de gegevens uit hoofdstuk 1.1 dient de lijn Oost opge

bouwd te zijn uit twee circuits van elk tenminste 1200 Amp~re.

Om,deze transportcapaciteit te verkrijgen, bestaat de keuze tussen

een enkelvoudige geleider of een 2-bundel geleider.

Ten gevolge van het skin-effec~ en door het grot ere koelend

oppervlak van de 2-bundel geleider zal deze geleider een kleinere

totale doorsnede hebben en hierdoor met minder materiaal kunnen

volstaan.

Een,enkelvoudige geleider (b.v. Bobolink SU/Al 50/725 mm2 ) heeft

een Al doorsnede van 725 mm2 en een 2-bundel geleider (b.v. ffawk
2 . ' 2

S~tt/n 39/242 mm ): een doorsnede van 2 x 242 = 484 mm •,
Naast dp-ze verhoogde materiaalkosten zullen door het hogere gewicht;

van de lijn ook de masten zwaarder moeten 'omrden geconstrueerd.

De bevestiging van een 2-bundelgeleider is echter minder een

voudig dan de bevestiging van een enkelvoudige geleider. Bovendien

bestaan tijdens het "'dansen'" van de lijn bij een 2-bundel geleider

de kans op het kantelen van de bundel.

Voor de lijn.oost is besloten de 2-bundel geleider van het type

Hawk te gebruiken waarvan elke kabel een transportcapaciteit van

645 A heeft. Dit komt voor de 2-bundel geleider dus neer op een

transportcapaciteit van 1290 A.

De elektrische grootheden van deze geleiders, ondergebracht in

twee circuits, staan in onderstaand overzicht:

SlGegevens Impedantie in Ikm Homopolaire impedantie Capaciteiten
per' fase in Jl/km in nF

2e cir- 2e cir- paral-
R X z: cuiii' cui1;:, lel C

b
C

1-zijdig 2-zijdig
a

. geaard geaard

0,062 0,.310 0,316 0,775 0,607 1,142 11,773 7,199

GE~~ens volgens computerprogramma INCA van de :NV KEl>iA te Arnhem

van de lijn Breda - Roosendaal, aftakking Etten. Geleider: Sit/AI

39/242 mm2 , masitbeeld' volgens fig. 11.2.2
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b,) Lijn I"lest.

Volgens de gegevens uit hoofdstuk 1.1 dient deze lijn samengesteld

te zijn uit t\·lee circuits voor elk tenminste 800 Amp~re.

Een enkelvoudige geleider die deze transportcapaciteit bezit is

de St/~l kabel met een doorsnede van 40/457 mm
2

•

De transportcapaciteit van deze kabel is 900 A.

Ee~ 2-bundel geleider, waarvan de transportcapaciteit deze 800 A

het dichtst benaderd, zou samengesteld zi jn uit hlee St/Al kabels

van 32/185 mm2 met een totale transportcapaciteit van 2 x 535 =
1070 ~. Omdat dan de totale geleiderdoorsnede slechta weinig ver

schilt van die van de enkelvoudige geleider is uit oogpunt van een

eenvoudiger montage de 1-bundel geleider gekozen.

De elektrische grootheden van deze geleider, ondergebracht in

twee circuits, staan vermeld in onderstaand overzicht.

S>./Gegevens 1mpedantie in km Homopolaire impedantie Capacitei ten
per fase in Jl/km in nF/km

2e c~r- 2e c~r- paral.-
R X. Z. cuit cuit leI Cb

C
2-zijdig 1-zijdig a

geaard geaard:

0,062 0,407 0,409 0,754 0,834 1,086 8,30 4,96

Gegevens volgens meetrapport nr. 10850-72 van de NV Km~A te Arnhem

voor de lijn Oterleek - Westwoud. Geleider S~/Al 40/457 mm
2

,

mastbeeld volgens fig. 11.2.1.

-
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11.3 I3erekening van de bliksembeveiliging.

Voor de beveiliging van het station tegen blikseminslag in de

opgestelde apparatuur en fasegeleiders bestaat de keuze tussen

blD:semdraden en bliksemspitsen.

I3~ksemdraden hebben, tegenover het voordeel van lagere aanschaf

kosten, het nadeel dat in geval van een bliksemdraadbreuk de kans

op een sluiting in het station zeer groot is.

In het te ontwerpen 150 kV station is om deze reden gekozen voor

een bliksembeveiliging met bliksemspitsen.

Uit modelproeven (Schwaiger 1937, Matthias ,en Rurkhardsmayer 1939)
enberekeningen (Golde 1945, Gridley 1958) volgt dat in een ver

tikaal vlak door de bliksemsp~ts het beschermingsgebied wordt

begrensd door ~wee cirkelbogen, die aan de ene zijde de top van

de spits snijden en aan de aarde raken. De hoobte boven aarde

van de middelpunten van deze cirkelbogen hangt af van het gewenste

beschermingsniveau. De meetkundige plaats van deze middelpunten

is een parabool die de top van de spits als brandpunt en de aarde

als richtlijn heeft.

Indien er sprake is van twee of meer bliksemspitsen dan wordt

het beschermingsgebied tussen de spitsen eveneens gevormd door ee~

cirkelboog door de toppen van de spitsen. Ook hier is de hoogte

van het middelpunt boven aarde maatgevend voor het beschermings

niveau, d.w.z. dat, bij gelijke hoogtes enerzijds van de middel

punten van de beschermingscirkel tussen twee spitsen en anderzijds

van deze cirkel bij een enkele spits, een even groot beschermings

niveau verkregen wordt.

De beschermingshoek 0< bij een enkele spits is de hoek tussen de

raaklijn van de cirkelboog in de top van de spits en de bliksem

spits zelf.,

Uit fig. 11.5 volgt dat het verband tussen h eno(, waarin

h.= de hoogte van de bliksemspits enc(= de beschermingshoek,

c.h = de hoogte van het middelpunt van de cirkelboog, is:-
...:.c..:..~h..., ~---..hsino<.. = - c.h

c - 1= c
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I

F2g. 11.5 : B~schermingsgebied van een bliksemspits wordt gevormd

door een cirkelboog in een vertikaal vlak, door B en

rakend aan de aarde.

E, = top bliksemspits

0(= beschermingshoek

~ = middelpunt beschermingscirkelboog.

Uit statistische onderzoekingen (Baatz 1951 en Burgsdorf 1958)
is een verband gevonden tussen de beschermingshoek en de

minimale bliksemstroom waartegen de betreffende spits bescherming

biedt. Dit verband is weergegeven in fig. L1.6.

11,0

120

100

-<..
1

80

60

40

20-
0

0 10 20 30 1,0 50 60 70 80 90--- GRADEN

Fig. 11.6 De beschermingshoek bij verschillende stromen.
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In een 150 kV-net z~Jn stroomsterkten tot 7 k~ ongevaarlijk voor

de opgestelde apparatuur 1). Om echter een grotere rust in hot

ne~ te verkrijgen is de maximale stroomsterkte van 3 kA. aangehou

den. Uit fig. II.6 lezen we dan af een beschermingshoek van 180
•

Volgens bovenstaande formule is dan c' = 11 . 0( " = 1,.4.
- s~n

Dit wil dus zeg~en dat de middelpunten van de beschermihgscirkel-

bngen op een hoogte geIijk aan 1,4 x de hoogte van de bliksem

spits moeten liggen indien er geen. grotere stroom dan 3 leA door

gelaten mag worden~

Plaatsing van de bliksemspitsen op de bestaande staalconstructies
.-

is wat de kosten van deze spitsen betreft aantrekkeIijk. In het

te ontwerpen station is om deze reden zo veel mogelijk van de

aanwezige staalconstructies gebruik gemaakt. De andere spitsen

worden ten opziehte van deze spitsen zodanig geplaatst dat het

gehele patroon zo symmetrisch mogelijk is en het beschermings

gebied steeds boven de apparatuur en fasegeleiders Iigt. Hierbij

dient met de minimum overslag-afstand tussen fasegeleiders err de

geaarde bliksemmasten rekening te worden gehouden.

De bliksemspitsen vormen rechthoeken, waarbij het beschermings

gebied in het midden van deze rechthoeken het Iaagst zal zijn en

bepaald wordt door een diagonaal geconstrueerde cirkeliboog.

In het station is de hoogte van de objecten nooit groter dan 8 meter.

Om de gren~~et beschermingsgebied steeds boven deze 8 meter te

Ieggen" is het nodig bliksemspitsen met een hoogte van 19 meter

te plaatsen (zie fig. II ..7).

Omdat de objecten Van 8 meter hoogte in het 150 kV station steeds

~nkele meters vanaf het midden van de rechthoek blijken te Iiggen~

zal het beschermingsgebied in het gehele station steeds boven de

opgestelde apparatuur en fasegeReiders Iiggen.

Voor de bescherming van de sterpuntsrail tegen bIikseminsIag zijn

ook hier bliksemspitsen op de bestaande staalconstructies

boven de transformatorboxen geplaatst. De hoogte van deze

sp~sen boven aarde moet ook hier 19 meter zijn.

1) Dr.lir. P.G. Provoost, Hoogspanningslaboratorium N.V. KmijA

te Arnhem.

Tijdschrift Electro-Techniek 12 maart 1964, page 119 - 142.
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Fig.II.7~ H£schermingscirkel

tussen twee bliksemspitsen B.

B~schermingsniveau:3 kk.

Diagonaal.

Fig.TI.Tb Beschermingscirke1l

tussen twee bliksemspitsen B.

Beschermingsniveau 3 kA.

Korte rechthoekszijde.

Berekening van het aantal inslagen.

Ret totale aantal treffers op de bliksemspitsen en de te beveiligen

objecten is afhankelijk van het isokeraunisch niveau 2) en van

het aantrekkingsgebied.

Het aantrekkingsgebied.van het station vinden we uit de formule:

(1 + ~ .a .h) .(~ + 2 .a .h)
waarin 1 = lengte van het station = 88 meter

b = breedte van het station = 60 meter

h = hoogte van de bliksemspitsen

a = beschermingsfactor die aangeeft op welke afstand Ben

- gerniddelde bliksemontlading nog naar het beschermde
1)

gebied wordt getrolcken = 2,15

Eet aantrekkingsgebied van het openluchtgedeelte van het station

is: 24 .103 m2 = 0,024 km
2•

2} Aangevende het aantal dagen per jaar waarop het onweert.
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Een gebied van 1 km
2

wordt bij een isokeraunisch niveau van 30

t ff d 6 · 1 . 1),ge ro en oor 1ns agen per Jaar. ,

Een gebied van 0,024 km
2 zal dus gemiddeld door

6 x 0,024 = 0,144 inslagen per jaar worden getroffen.

7"

-.0

!

6°5°
I

4°

5'or-----+-------1i----~J__T-----H- 51"

I J

hissen 20 f'r; 2S'
i ;~

53O'-l-- +I -iw'S&'~y--:.---1_2-5-'(--',e.,..-n-3-'o-' _\.:..'t-t-t- 53"

~ig. 11.8 Isokeraunisch niveau volgens NEN 1014.

Uit de hierboven genoemde statistische onderzoekingen (Baatz en

Burgsdorf) is ook een verband bekend tussen de beschermingshoek

en het procentueel aantal inslagen in de beschermde object en.

Dit-werband is aangegeven in fig 11.9.
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Fig. 11.9 Ret procentuele aantal inslagen bij verschiIIende

beschermingshoeken.

Bij een bescherminp"shoek van 180 voIgt dat het aantal inslagen in

de beschermde objecten minder dan 2 %bedraagt van het totale

aantal inslagen, dus gemiddeld minder dan 0,02 • 0,144 = 29 • 10-4

inslagen per jaar.

Dit betekent dus dat de beschermde objecten in het station minder

dan eenmaal in de 345 jaar worden getroffen door een bIikseminsIeg

met een stroomsterkte die kleiner is dan 3 kA.

1): Dr.]r. P .G. Provoost, Roogspanningslaboratorium N.Y. I00111

te Arnhem.

':ijdschrift Electro-Techniek 12 maart 1964, page 119 - 142.
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11.4
1)

,qverzicht van de sDannin,,;;sniveaus.

a) Het net

Nominale spanning 150 kV

Hoogste bedrijfsspanning 165 kV

650 kVt,

275 kV

b) De vermogenstransformatoren

:Bliksemhoudspanning 1,2/5:0p.s
50 Hz-houdspanning over 1 min.

c') Scheiders

Tussen open contacten: J31iksemhoudspanning 1,2/50#s 850 kVt

50 Hz-houdspanning over 1 min. 360 kV

370 kVt

200 kV50 Hz-aanspreekspanning

dl). Overige apnaratuur.·
~ ,

:Bliksemhoudspa~ing 1,2/50jU~ 750 kVt

50 Hz-houdspanning over 1 min. 325 kV

e) Heavy-duty-fase-oversnanningsafleiders

Nominal e spanning 180 kV

B:liksemaanspreekspanning 1,2/50ps 460 kVit

50 Hz-aanspreekspanning 250 kV

f) ffeavy-duty-sternunt-overspanniTh~safleiders

Nominale spanning 132 kV

Bliksemaanspreekspanning 1,2/50;Us

1) Rapport N.V. SEP Co~rdinatie van de isolatie in stations voor

15P kV en 110 kV d.d. 10-12-1971.

-
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III Beveili~in0 van het statioE.

111.1 Inleiding.

De beveiliging van een 150 kV-station·heeft tot doel het voor

komen van schade in het station en in het net, die kan ontstaan

door storingen zoals bijvoorbeeld kortsluitingen, aardsluitingen

en overbelasting. Ook Nordt hiermee getracht een zo groot

mogelijke bedrijfsvaardigheid te behouden. Dit laatste wordt

bereikt door snel en selectief uitschakelen, namelijk het uit

schakelen van slechts dat netgedeelte waarin de fout aanwezig

is. De hiertoe noodzakelijke elektrische gegevens worden ontleend

aan de meettransformatoren (zie 111.10).
~

De in de navolgende paragrafen besproken beveiligingen hebben
, 1 )

betrekki~g op cen geblust net •

III.2 De lijnbeveiliging. (zie ook 111.8: Blokschema van de

lijnbeveiliging).

De bcveiliging van een hoogspanningslijn is samengesteld uit een

distantiebeveiliging, cen automatische wederinschakeling, een

meeneemschakeling en een maximum-stroombeveiliging.

Distantiebeveili~ing.

Het distantierelais maakt het mogelijk de afstand tot de sluiting

te bepalen door de foutimpedantie te vergelijken met de nage

bootste impedantie van de hoogspanningslijn tot het volgende

station.

De voor het meten Van de foutimpedantie benodigde stromen en

spanningen worden ontleend aan de stroom-en spanningstransformatoren

die in het lijnveld staan opgesteld.

-1) Ingeval er sprake is van een direct geaard net treden er enkele

verschillen op met de hier beschreven beveiliging, en Nel in het

bijzonder betreffende de z.g. verlengde sneltrap.
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Afhankelijk van de plaats van de fout in de lijn voIgt een af

schakcling door de verrnogensschakelaar direct (in de "sneltrap)

of in een van de voIgt rappen, met de volgende vertragingstijden:

sneltrap 1e volgtrap 2e voIgtrap 3e voIgt rap eindtrap

40-75 rns 535 rns 815 rns 1100 rns 7400 rns

Fig •. III.1 Afschakel tijden van het distantierelais in de ver

schillende trappen.

In'de sneltrap worden sluitingen op plaatsen tot 85 %van de lengte

van de lijn afgeschakeld.

In de eerste voIgt rap wordt een irnpedantievergelijking gernaakt

met 115 %van de lijnlengte.,
De overige volgtrappen worden ingesteld afhankelijk van de situatie

van het overige net.

Dit afschakelen in de volgtrappen is de zogenaama.e "reservebe

veiliging op afstand"', die in "lerking treedt in geval van lIeigerende

distantierelais in een ander 150 kV station. Hierdoor wordt dus

weI een veel groter netgedeelte spanningsloos, waardoor de selec~

tiviteit in de afschakeling sterk verminderd is.

Uit oogpunt van de selectiviteit geeft het distantierelais geen

uitschakelbevel bij fouten aan de stationszijde van de stroorn

transforrnator. Deze blokkering wordt echter in de eindtrap opge-

heven.

Verlengde sneltrap (Uitlopersneltrap).

Wanneer de verrnogensschakelaar aan de andere zijde van de lijn

uit staat en er treedt een sluiting op tussen 85 %en 100 %van

de lijnlengte dan zal, in bovenstaande opzet, het distantie

relais wachten met uitschakelen tot de 1e volgtrap.

Deze vert raging is niet nodig omdat door het aanspreken van het

distantierelais en hetuiigeschakeld staan van de verrnogensscha

kelaar aan de andere zijde duidelijk is dat de sluiting zich in-deze lijn bevindt. In de "verlengde sneltrap" wordt daarom een

irnpedantievergelijking gemaakt tot 115 %van de lijnlengte

waardoor vaststaat dat tot in het volgende station wo~dt gerneten~
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De sluiting wordt hierdoor toch in de sneltrap afgeschakeld.

Meeneemschakeling.

Bcvindt een sluiting zich op een plaats binnen 15 %van de Iijn

Iengte dan zal in het 150 kV station aan de andere zijde van de

Iijn het distantierelais pas in de eerste volgtrap uitschakeIen,

tcrvlijl aan dez~ zijdc van de Iijn in de sneltrap wordt afge

schakeld.

Omdat het ene relais in de sneltrap uitschakelt, bevindt de fout

zich op de betreffende Iijn. Het is daarom niet nodig dat het

distantierelais aan de andere zijde van de Iijn met uitschakelen

wacht tot de eerste voIgt rap.

Door de meeneemschakeling wordt, onder deze omstandigheden en

op voorwaarde dat de di~tantiebeveiliging aan de andere zijde van

de Iijn aangesproken is, automatisch een uitschakeIbevel aan de

vermogensschakelaar daar gegeven, zodat deze n~ 'binnen 90 ms zal

uitschakelen. Dit betekent dus een aanzienIijke verkorting van

de uitschakelprocedure.

Automatische onver\·lijlde \lederinschakeling.

Aaru de lijnbeveiIiginG is verder toegevoegd een automatische

wederinschakeling die, na het uitschakelen van een Iijn.aan beide

einden door de distantiebeveiligingen, deze lijn aan ~~n zijde

-weer onder spanning brengt. De bedoeling hiervan is om te zien of

de Iijn na een storing weer bedrijfsklaar kan worden geacht.

Mocht de fout dan nag aanwezig zijn, voIgt een - definitieve

uitschakeling, maar de automatische wederinsch~celingwordt ge-

blokkeerd. Voorwaarde voor de wederinschakeling is dat e:' geen

aardsluiting in het overige net aanwezig is, i.v.m. de kans op een

dubbele aardsluiting.

Maximum-stroom-beveiliging.

Het distantierelais kan niet meer functioneren indien er een

storing optreedt in het secundaire circuit van de spanningstrans

fo:.ator, \'1aardoor de NHS aut'omaat (een automatische uitschakeling

van het secundaire circuit) uitvaIt, of indien de gelijkstroom-
•

voeding van L3t distantierelais wegvalt.
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Om onder dorgelijke omstandigheden toch enigszins beveiligd

te zijn, wordt automatisch overgeschakeld naar een ma~imum

stroomtijdrelais dat, zij het zeer onselectief, de uitschakcling

in geval van storingen in de lijn, zal overnemen.

Uitschakeltijd: 700 ms

Aanspreken bij een stroom die groter is dan 1,4 x I •nom

..
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111.3 Generatorveldbeveiligin~.

De generatorbeveiliging wordt niet in het station zelf onderge

bracht. omdat er een niet los te denken vcrband bestaat met de

turbinebeveiliging. WeI wordt in het station de beveiliging van

de kabel tUGsen. centrale en station ondergebracht.

Deze beveiliging omvat een distantiebeveiliging, zoals hierboven

voor de lijnbeveiliging is beschreven.

Een verschil met de lijnbeveiliging is echter dat dit distantie

relais ZQ is geschakeld dat het in de sneltrap in de richtine van,

en tot en met de generator meet en in de volgtrappen in de richting

van het station. In de volgtrappen functioneert het relais dus

als een reservebeveiliging van de afgaande lijnen en bovendien

als een reserve~railbeveiliging.De eindtrap van hot distantie

relais kan dusdanJG geschakeld worden dat het relais als

maximum stroom-tijdrelais functioneert en dan bij stromen groter

dan 1,4 maal de nominale stroom de vermogenssch~celaareen

uit-commando geeft.

Vanwege de distantiebeveiliging dient in het generatorveld naast

een stroomtransformator ook een spanningstransformator te worden

opgesteld•

..
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111.4 Transformatorveldbeveiliginrr.

De vermogenstransformatoren van 40 r.WA worden beveiligd door een

differentiaalbeveiliging, een Bhchholzbeveiliging en een

maximum stroombeveiliging.

DifferentiaalbBveiliging.

Het differentiaaJ.relais vergelijkt de stroom aan de ingang en aan

de uitgang van de transformator. Stijgt het verschil van deze

stromen boven een ingestelde grenswaarde, dan voIgt er een on

middellijke uitschakeling van de transformator.

DooTdat de stroomtransformatoren steeds een zekere onnauwkeurig

heid in de meting bezitten, is het noodzakelijk een verhoogde
I

aanspreekdrem~el aan te leggen die afhankelijk is van de door-

gaande stroom.'Wordt dit nl. niet gedaan, dan zal bij een sluiting

buiten de transformator, waarb~j een grote doorgaande stroom op

treedt het differenti,aal-relais ten onrechte aanspreken. De

drempel moet dus bij een grot ere doorgaande stroom hoger liggen.

Een differentiaal-relais waarop dit principe is toegepast, is een

z~g. procentueel-relais.

Bij het inschakelen van de vermogenstransformator zal er aan de

primaire zijde een stroom ~agnetisatie stroom) gaan lopen, die

aan de secundaire zijde niet loopt. Hierdoor zou de differentiaal

beveiliging kunnen aa~spreken. Omdat deze inschakelstroom voor

namelijk (63 %) is opgebouwd uit de 2e harmonische van de net

frekwentie is het mogelijk deze stroom door middel van een

sperkring uit te filteren.

Vanzelfsprekend dient er bij de differentiaalbeveiliging rekening

te worden gehouden met de in de transformator gepLaatste trappen-

regelaarenmethet feit hoe de wikkelingen geschlliceld zijn (i.v.m.

homopolaire stromen,en het'klokgetal).,

Bhchholzbeveiliging.

De~uchholzbeveiligingreageert op gasvorming in de olie van de

transformator. Deze gasvorming doet zich voor bij inwendige

sluitingen of slechte verbindingen.
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Er \vordt onderscheid gemaald tussen een langzaam verlopende en

een plotseling optredende gasvorming. In het eerste geval volgt

alleen een signalering ("voorsignaal Buchholz"), in het tlJeede

geval volgt een onmiddellijke uitschakeling ("uitbevel Buchholz"').

Maximum stroombeveiligin~.

De maximum str90mbeveiliging van het transformatorveld is opge

bouwd uit een maximaalrelais aan de 150 kV zijde en een grens

waardemelder aan de 10 kV zijde van de vermogenstransformator.

Ret maximum stroomrelais heeft de volgende drie functies:

1. Het vormt een reservebeveiliging voor de differentiaalbeveiliging.

2. Het is de enige beveiliging van de 10 kV-rail.

3. Het dient als reservebeveiliging voor de beveiligingen van de

afgaande 10 kV-kabe1s.

De instelliThg van het maximum stroom relais is afhankelijk van

diverse factoren zoals de toleranties in de apparatuur, aanspreek

afvalniveau verhouding en regelbereik van de vermogenstransfor

mat oren.

Omdat het afvalniveau van het maximaalrelais in ieder geval boven

de toegelaten maximum belasting van de transformator moet liggen,

wordt de instelling van het maximaalrelais 1,6 tot 1,9 maal de

nominale siiroom.

Het zo ingestelde maximum stroom relais zal nooit kunnen functioneren

als .. beveJliging tegen overbelasting. Om deze reden wordt aan de

10 kV zijde van de transformator een grenswaardemelder (een

signalering op het schakelpaneel bij overbelasting) geYnstalleerd.

Omdat aan de 10 kV zijde het regelbereik van de vermogenstrans

formator geen rol sreelt bij de instelling van de melder en

omdaii de overige bepalende factoren weinig groter dan 1 zijn, kan

een faciior van 1,15 maal de nominale stroom worden aangehouden.

Uit het bovenstaande volgt dat in het transformatorveld geen

spanningstransformatoren behoeven te worden geplaatst.

-
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111.5 Kop~elveldbeveiliging.

De beveiliging in het koppelveld omvat slechts een maximum stroom

beveiliging.

Eij een stroom, die groter is dan 1,4 x I , \'lordt er een uit-nom
schakelbevel aan de vermogensschakelaar van het koppelveld gegeven.

Omdat deze beveiliging, vanwege de selectiviteit, alleen een uit

schakelbevel mag geven in geval er ingeschakeld wordt op een

sluiting en niet bij een sluiting elders in het net, functioneert

deze beveiliging slechts tijdens de inschakelprocedure van de

vermogensschakelaar van het koppelveld.

-



-49-

111.6 Stationsrcscrvebeveiligin,,;,.

De stationsreservebeveiliging dient om, in geval van weigering

van cen vermogensschakelaar bij een uitschakelbevel, aIle overige

op de betreffende rail aangesloten voedende velden benevens het

koppelveld uit te schakelen.

Deze beveiliging treedt in werking als de uitschakelimpuls van

de distantiebeveiliging langer dan 250 ms blijft staan en is

we:rkzaam in elk veld- dat op dezelfde-rail- aangeslotenen in-

-eigen veld aangesproken is.

,

-



-50-

III.? Railbeveiliging.

Zoals in hoofdstQk III.2 is opgemerkt, werkt de distantiebevei

liging niet bij een fout "in de rug" zoals bij fouten op de rail.

De "reservebeveiliging op afstand" treedt pas in Herking na 535 ms

zodat een snellere beveiliging ge\venst is.

Om deze reden wordt in het 150 kV station een railbeveiliging

aangesloten, die bovengenoemde fouten z6er snel kan afschakelen.

De railbeveiliging meet de som van in- en uitgaande stromen van

elke rail. Is deze som ongelijk aan nul, dan Hil dit zeggen dat

er ergens op deze rail een fout ontstaan is. De railbeveiliging

zal dan alle vermogensschakelaars van de op deze rail aangesloten

velden,"inclusief koppelveld, afschakelen.
~

De afschakeltijd bedraagt 8 tot 20 ms.

Voor deze railbeveiliging \'Jorden alle in de velden, inclusief

kappelveld, geplaatste stroomtransformatoren gebruikt.

Om in geval van storingen de stroomvoorziening toch nog zoveel

mogelijk doorgang te laten vinden, is het gewenst om bedrijf te

voeren over de twee railsystemen en wel zo dat - indien mogelijk

van de lijncircuits, transformatoren en generatoren er telkens

~~n is aangesloten op rail A en ~~n op rail B.

-
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III.8 Blokschema van de lijnbeveiliein6.

Plaats van de
sluiting in de
lijn

Soort beveiliging Uitschakel
tijd in ms

Uitschakel
commando

Oprnerking Soort beveiliging Uitsch.
tijd in
rns

Uitschakel
commando

rail-str. transf. railbeveiliging
ILS.+V.S'a van
alle op deze rail
voedende velden

str.transf-V.S
V.S. van
lijnveld

fout blijft
aanwezig

late volgtrap diat.
bey. aan andere zijde
van voedende 1 iin",n

V.S '5 aan andere
zijde van.op deze
rail voed.lijnen

(85%-100%) lijn verlengda sneltraI V.S. van
+ V.S andere l-- distantie • t-- 40 ~ 75 I--- lijnveld
zijda uit beveiliging

L. __ -(a)

535
lste volgtrap
distantie
beveiliging

indien meaneem
schakeling
buiten bedrijf

stations-reserve
.---

indien V.S's van"alle

V.S. f-- ',beveiliging I-- 250 I-- voedende velden

weigert + Ie.S.
L-

L . _(a.)__

V.S. van
'lijnveld

L-- -=-~

sneltrap
distantie
beveili

V.S-85% lijn

, meeneemschakeling V.S. van
(85%-100%) lijn ~ dist.beveiliging f-- 55 ~ 90 f--- lijnveld

andere zijde v.lijn L ______

l---------(a)
Iste volgtrap :1 V.S. van

( 1Ooc.'-1l5%) lijn I--- distantie r-- 535 Hjnvald
beveiliging

1- __ ----(a)
',--.

115% Hjn-85% 2de voigtrap V.S. van
v.d volg. lijn met ~ distantie I-- 815 - Hjnvald
de kleinste imp. beveiliging

(85%-1l5;!.) v.d
volg. lijn met
de kl. imp.

vanaf
volg.
imp.,

fout sec.sp.trans~

+ I>I,4.Inom

eindtrap
distantie
beveiliging

maximum
stroom
beveiliging

4600

700

L--_ - - _ -{a)
V.S. van
lijnveld

L_ - -_ -{a)
V.S. van
lijnveld

L----_-{a)
V.S. van
lijnveld

-
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111.9 Schakelont0rendclinf,~ (Zie fie. 111.1 en 111.2)

Omdat bij foutief schakelen grote schade in het station kan

ontstaan, is hot noodzakelijk bepaalde maatregelen te nemen om

dit te voorkomen.

Hiertoe is in het station een ontgrendelingssysteem aangebracht.,

Dit systeem is zodanig opgezet dat foutieve schakelhandelingen

niet tot in- respectievelijk uitschakelen van de apparatuur leiden.

Het principe van het ontgrendelingssysteem is het via een ont

grendelspoel mechanisch vriJgeven van cen scheider of van een '

aardigsschakelaar~ Wordt de ontgrendelspoel bekrachtigd, 'da~

kan de betreffende scheider of aardingsschakelaar bediend worden.

Door het gelijkstroomcircuit van deantgrendelspoel te onderbreken,

is dus de scheider of1aardingsschakelaar geblokkeerd. Door nu

de gelijkstroomvoorziening van deze ontgrendelspoel via hulpcon

tactem van bepaalde andere schakelapparatuur te leiden, is dit

ontgrendelingssysteem te verwezenlijken. Deze andere schakel

apparaten bepalen dus de voorwaarden waaronder geschakeld mag

worden.

De~e voorwaarden zijn voor iedere scheider en aardingsschakelaar

afhankelijk van de functie die deze in het station vervult.

De redenen voor bepaalde ontgrendelingen z{jn steeds:

a) er mag geen vermogen geschakeld worden door een scheider.

b) er mag niet op een aarding worden ingeschakeld

c) een onder spanning staand gedeelte van het station mag niet

geaard worden

d) een scheider mag geen spanning op de rail brengen.

Achtereenvolgens zuJlen nu de schakelontgrendelingen voor ieder

type scheider of schakelaar besproken worden.

Tussenstandmelding.

1ndien een scheider of aardingsschakelaar niet geheel geopend of

gesloten is, doch door een storing in een tussenstand is blijven

staan, wordt de gelijkstroomvoorziening van aIle ontgrendelrelais

au~matisch verbroken.

Op deze tussenstandmelder is een tijdvertraging aangebracht, die

overeenkomt met de normale tijd die nodig is voor het openen en

sluiten van de scheiders en aardingsschakelaars.
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ontgrendeling
railsch. a

aard.schak.
e , lj./ j ,m ~ nrailsch.bJV.8

~

UI.T UIT UIT ~

K.V. railsch.b.

IN IN

+

·1. De railscheider. (in figuur 111.1 : a, b)

De railscheider mag worden geschakeld indien voldaan is aan:

a) de vermogensschakelaar in het betreffende veld staat uit,

en b) de railscheider van het andere hoofdrailsysteem staat uit,

en c) de aardingsschakelaars van het betreffende veld, ' van de

betreffende hoofdrail en van het sterpunt staan nit.

Bbvendien moet·inschakeling mogelijk zijn indien voldaan is aan:

a) de beide scheiders en de vermogensschakelaar van het koppelveld

staan in,

en b) de railscheider van het andere hoofdrailsysteem staat iri.

In een blokschema weergegeven ziet deze ont·grendeling er als

voIgt uit:

2:. De l~jnscheider en generatorkabelscheider. (in fig •. 111.1 :0;)

Deze scheider mag slechts geschakeld worden indien voldaan is aan:

a) de vermogensschakelaar in het betreffende veld staat uit,

~n b) de aardingsschakelaars in het betreffende veld staan nit.

Volgens een blokschema ziet deze on~grendeling er als voIgt uit:

V.8.
aard'.sohak.
g,h.

+ UIT UIT
_________ ontgrendeling

lijn(gen.sch. c

3. De railscheider van het kopnelveld (in fig. 111.1: d)

Dez~ scheider mag worden geschakeld indien voldaan is aan:

a) de vermogensschakelaar in het koppelveld staat uit,

en b) de aardinesschakelaars van de hoofdrails staan uit,

en c) de aardingsschakelaars in het koppelveld staan uit •

•.
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Volgens een blokschema:

+

aard.schak. aard.schak.
V.S. K.V. e f

UIT Hr-U-I-T---H-U-I-T~----'f---_ontgrendeling
.. .. . railsch. d

railsch's
a

4. De aardingsschakelaar van het hoofdrailsystee~ (in fig. 111.1: e)

Deze aardingsschakelaar mag "'Jorden ingeschakeld indien voldaan

is aan:

a) de railscheiders van de betreffende hoofdrail staan uit,

~n b) de koppelveldscheider van de betreffende hoofdrail staat uit.
I

Volgens een blokschema:

K.V. sch.
rail .A

+-----__U_l_T_~-----I__U_l_T ~ontgrende ling
. aard.schak e

rail it

5~ De aardingsschakelaar in het koppelveld (in fig. 111.1: f)

Deze aardingsschakelaar mag alleen worden ingeschakeld indien

voldaan is aan:

De beide railscheiders van het koppelveld staan uit.

Volgens een blokschema:

K.V. sch's
d

+----- UIT ontgrendeling
f------

aard.schak. f

6.~.e aardifiGsschakelaar van de lijn en generatorkabel

(in fig. 111.1: g)

Deze aardingsschakelaar mag alleen worden ingeschakeld indien

voldaan is ann:



lijn/gen.
sch. c

+-'-----1 UlT
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a) de lijn/generator-scheider staat uit

~n b) de lijn/generator-kabel is spanni~~ssioos.

Volgens een blokschema:

lijn/gen.
kabcl

--------~bPIOannosingJ--------_ontgrendeling
L J aard.schak. g

7. De aardi¥sschakelaar in een generator:::. en lijnveld

(in fig. 111.1: h)

Deze aardingsschakelaaA" mag aIleen 'vorden ingeschakeld indien

voldaan is aan:',

a) de beide railscheiders staan uit

~n b) de Iijn/generator-kabelscheider staat uit.

~olgens een blokschema:

lijn!gen.
railsch.a railsch.b sch. c

...:.+-------'1 UIT H __U_I_T_---..JH__U_I_T ~ontgrendeling
. .. . aard.schak. h

8. De aardingsschakclaar in een transformatorveld (in fig 111.1: j)

Deze aardingsschakelaar mag aIleen worden ingeschakeld indien

'roldaan is aan:

a) de beide railscheiders staan uit,

~n b) de 10 kV-scheider staat uit.

Volgens een blokschema:

kV sch.

UIT ! -"'ontgrendeling
. aard.schak. j
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9. De scheider tussen het sterpunt van de vermogenstransformatoren

en de Petersen-spoel (in fig. 111.1: k)

Deze scheider mag aileen worden in- of uitgeschakeld indien

voldaan is aan:

a) de aaro~ngsschakelaars van de sterpuntsrail staan uit

en b) er is geen verhoogde sterpuntsspanning van de transformator.

Volgens een blokschema:

aard.scba~.m,n stern. spann.

-+---1 UIT 1----1 :;~. f---- ontgrendeling
sch. k

10. ~e aardtugsschakelaars van het sterpunt van de vermogens-
~

transforma~or (in fig.III~1: m).

Deze aardingsschakelaars mogen slechts worden ingeschakeld indien

voldann is aan:

a) de beide railscheiders staan uit

~nb) de scheider in de sterpuntsrail staat uit.

Volgens een blokschema:

f
ontgrencleling

----- aard.schak. m
~ --J

11. De aardiTh~schakelaar van de Petersenspoel(in fig.III.1: n)

Deze aardingsschakelaar mag slechts worden ingeschakeld indien

de scheider van de sterpuntsrail uit staat.

Volgens een blokschema:

-
sch.k

,...J+'-------I UIT
ontgrendeling

-----
aard.schak.n
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,I tussenstandme1ding

(+)

V.S.

rail
sch.
b

aard.
schak.
e,h/j~m,n

I
[K.v.

1

rail
sch.
b

V.S.

aard.
schak.
g,h

V.S.
K.V

aard.
schak.
e

aard.
schak.
f

rail
sch~s

a

K.V.
sch.
rail A

"

( K. V •.
sch's
d

lijn/gen rail rail verh. rail,
sch. sch. sch. sterp_ soh.

soI

c a a spann. a,b
k

,

lijn/gen rail rail QQrc1. sch.,
spann. sch. sch. ! Sc:ha.k. k

b b lY"l:.n

lijn/gen 10 kV
sch. sch.
c

ntgrendel l '- I
spoelen.,,--I~'- ...... I '" I

Volledig schakelschema van de ontgrendelspoelen.fig III.2

1 railsch.a lijn/gen
sch. c

railsch.
d

aard.
scJ;1ak,e
ra1l A

aard.
schak.f

aard. aard. aard. sch.k
schak.g schak.h schak.j

V.S.=vermogenssc e aar
K.V.=koppelveld
sch.=scheider
schak.=schakelaar

I

a.ard ....
schak.m

aard.
schak.l

Hulpcontacten in rust(UIT)stand, Tussenstandmelding in tussenstand, Lijn gen.spanning
in spanningsloze stand en Verhoogde sterpuntsspanning in spanningsloze stand getekend.
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111.10 Meettransformatoren.

De meottransformatoren dienen voor het transformeren van spanning-en

en stromen in het net op kleine genormaliseerde \,!aarden, die geschikt

zijn voor meetinstrumenten en beveiligingsrelais.

Men onclerscheidt naar de te meten grootheid stroomtransform'"l:Goren en

suanninGstransformatoren.

Meettransformatoren moeten de spanningen resp. de stromen zo nauw

keurig mogelijk volgens hun nominale overzetverhouding en in gelijke

fase op het secundaire belastingscircuit overdragen. Deze nauwkeurig

heid wordt aangegeven door de klasse van de meettransformator.

Het vermogen van de transformatoren moet groter zijn dan het vermogen

dat door de aangesloten apparatuur 1) en door de verbindingskabels 2)

verbruikt wordt.

Als voorbeeld van voor meettransformatoren gebruikelijke gegevens,
volgt het ondcrstaande overzicht:

a) Stroomtransformatoren

Transformatieverhouding 1500

5 kernen waarvan 3 meetkernen en 2 beveiligingskernen.

Overbelastingsgetal n

,bovendien geschikt voor aan
slui ting van aardsluitrichtini
indikatierelais.

Kern Vermogen Klasse

1 30 VA 0,2

2 30 VA 0,5

3 10 VA lineair

4 10 VA lineair

5 30 VA 0,2

b) Spanningstransformatoren

Overzetverhouding: 150.000
V3

.. 100
"'V3

.. 100-3

Wikkeling Vermogen Klasse Doel

secundair 100 VA' 0,2 meting en beveiliging

tertiair 100 VA 0,5 open driehoekswikkeling (meting- homopolaire component)

1) voor de stroomtransformatoren: Distantierelais: 5 VA,

maximaalrelais: 0,5 VA, differentiaalrelais: 2 VA,

tussenstroomtransformatoren: 2 x 6 VA

2) kabel b.v. 6 mm
2

: 0,025 VA/m
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IV BErekening van de terugkerende spannin~ over een schakelaar

na het afschakelen van een sluiting.

Is er in een lijn-, transformator- of generatorveld een sluiting

opgetreden, dan zal de beveiliging Van het station een afschake

ling van het betreffende veld bewerlcstelligen.

Na een afschakeling door de vermogenssch~celaar in dit veld zal

er over de schakelaar een spanning - de z.g. terugkerende spannin~

ontstaan. Doordat er in het 150 kV -net.. z'elfindukties en capacitei ten

voorkomen, en deze Samen bepaalde resonantiekringen vormen, treden

er na een onderbreking uitslingerverschijnselen op.

De terugkerende spanning is hierdoor opgeboU\'ld ui t eigentrillingen

die, door de weerstanden in het net, met een bepaalde dempings-
.I

constante zullen wegdempen.

De steilheid van de terugkerende spanning bepaalt of de schakelaar

zal herontsteken cf' voorgoed zal onderbreken.

In de navolgende hoofdstukken zal getracht worden, in een drietal

gevallen van 3 fasen-sluitingen, de voornaamste eigenfrekvlentie

in de terugkerende spanning te berekenen.

-
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IV.1 Methode tot berekening van de teruskerende snanning.

Met behulp van de theorie der symmetrische componenten 1) worden

de door de verstoring van de symmetrie (hier: onderbreking) ont

stane storingsstromen en storingsspa~ingenberekend.

Deze stromen en spanningen geven , op de bedrijfstoestand v66Jr

de verstoring gesuperponeerd, de uiteindelijke situatie van hot

verstoorde net.

Voor de cnderbreking liep er door de schakelaar een symmetrische

3 fasen kortsluitstroom I k • Omdat deze sluiting symmetrisch is,

is de kortsluitstroom opgcbouwd uit synchrone - en geen inverse

en homopolaire - componenten.

De stromen en spanningen, veroorzaakt door de onderbreking, worden

als voIgt berekend:

De stromen worden veroorzaakt door drie spanningsbronnen UR' Us

en UT' die op de plaats van de storing (de schakelaar) in de drie

fasen worden ge!njekteerd in het stroom- en spanningsloos gedachte

net. Ontbinden we deze spanningsbronnen in hun symmetrische compo

nenten, dan verkrijgen we de situatie, die weergegeven is in fi&~ur

IV.1.
I'

eX, ) lR (31

0<'2
~lS (3(

)IT ~o0<.0

Figuur Dr.1

Vanwege de referentierichtingen van U en i geldt:

-1) Prof.Dr. D.Th.J. ter Horst: collegediktaat Symmetrische

component en.

Prof.ir. K.J.H. Stigter: collegediktaat Serie-storingen.
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i R

U1 U2 Uo
= - - --Z1 Z2 Zo

is
2 U1 U2 Uo

= -a a- --
Z1 Z2 Zo

iT
U1 2 U2 Uo

= - a- -a· Z; --Z1 Zo

U
R = U .'+ U2 + Uo1

Us
2 aU2 + Uo= a U1 +

UT aU1
2

+ Uo= + a U2

4.1.1

4.1.2

.211 ~

J-
met 3 .a e ,.

en Z1 = 0<1 + (31 _. synchrone impedantie

Z2 =d.
2 + (32 = inverse impedantie

Zo =0< +(30 = homopolaire impedantie.
0

Voor de onderbreking liepen in de fasen R, S en T respectievelijk
2

de kortsluitstromen I k , a I k , en aIk.

Superponeren we de storingsstromen en -spanning-en (fig. IV.1) op

de toestand v66r de verbreki~g, dan moet dit een eindtoestand

opleveren waarvoor geldt:

~ = I k + i R = 0 4.1.3

Us
2 aU2 + Uo 0 4.1.4= a U1 + =

UT = aU1
2

+ Uo 0 4.1.5+ a U2 =

Waarin ~, US' UT betrekking hebben op de stroom en spanningen

n~ de onderbreking.

R is de eerst onderbrekende fase.
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o ,geeft d.it:

levert dit een terugkerende spanning over de contacten van de

schakelaar in de fase R op van:

Uopen 4.1.6

Voor de berekening van ,deze spanning dienen eerst de stroom J1c
en de impedant~es Z1' Z2 en Zo bepaald te worden.

De overgangsver'schijnselen (eigentrillingen en dempingen) die

optreden bij de ~~nfase onderbreking kan men b~r~kenen met behulp

van La Place transformatie.

De tijdsfunctie f( t) gaat hierbij over in de functie

L(f(t)] = F(p) , p = jQ

Neemt men de Laplace getransformeerde van de formule 4.1.6 dan

geeft dit:

{ j {3 ' [ 3 Z1
Z

2Z0 j
t Uopen (t) = L I k • L Z Z + Z Z + Z Z

1 2 1 0 2 '0

..

r (p)

Splitst men het rechterdeel van formule 4.1.1 in deelbreuken,

waarvan de terugtransformatie naar het tijdsdomein op eenvoudige

wijze kan geschieden, dan is het zo mogelijk de transi~nte open

spanning als functie van de tijd te bepalen:

U~pen(t) = L-
1
[L {Ik1. yep)] 4.1.8

3 Z1 Z2Z0=---_....:-..;;;;......;;;...--
Z1 Z2 + Z1 Z0 + Z2Z0

Berekening van de voornaamste eigenfrekwentie in ,deze U (t)_ open
zal nu geschieden voor een drietal gevallen van 3-fasen sluitingen

in of dichtbij het 150 kV station.
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Hierbij zijn de volgende veronderstellingen gedaan:

1. AIle zelfindQ~ties en capaciteiten zijn constant en onafhankelijk

van de frekwentie.

2. Z1 ... Z2 zodat de overdrachtsfunctie Hordt:

3 Z1 Za
y (p) =

Z1 + 2Z 4.1.9
0

3. De beinvloePing van twee parallelle circuits is aIleen ongelijk

nul voor de homopolaire stromen.

4. De lijnen zijn te vervangen door TT-secties, volgens figuur IV.2.
L

1
R

1
La Ra

~2 a
12'0a

Fig. IV.2a Synchrone beeld van

een lijn.

Cb D bedrijfscapacitei~

2b Homopolaire beeld van een

lijn.

C = aardcapaciteit
a

5. De capaciteiten van de generatoren zijn verwaarloosd.

6. Enkele vereenvoudigingen zijn tijdens de berekeningen ingevoerd

en zullen daar ter sprake worden gebracht.

7. AIle 4 lijncircuits zijn in bedrijf.

8. Beide generatoren zijn in vol bedrijf.

Zie figuur IV.3.

-
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lijn west lijn oost
~o

W1A

vrij van aarde
(IV.2)

1----+-----+------1-------+--150 kV station

step-up transf.

3 fasen, vrij van aarde (IV.3
3 fasen, aan aarde (IV.4)

10 kV10 kV

gen.

Figuur IV.3

In de volgende paragrafen zijn de hieronder gedefinieerde symbolen-en gegevens gebruikt:
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Symbol en

impedantie lijn oost, 1 circuit

impedantie lijn west, 1 circuit

= impedantie lijn oost, 2 circuits parallel

= impedantie lijn Hest, 2 circuits parallel

". impedantie generatoren + step-up trc1!lsformatoren,

parallel geschakelde velden.

... vervangende impedantie invoedend kortsluitvermogen

aan ande)'e einden van de lijnen

Z,.
~nv

Z1 •• = synchrone imped.antie

Z2 • ... inverse impedantie

Zo • "'" homopolaire impedantie"

Z
oost

Zwest
Zoost,par
Z
west,par

Zgen

= 'synchrone zelfinduktie lijn west,

. . .

L
1

•,w
L

1
•••

,0

La •
,0

La •••,w
L. •••
~nv

L •••gen

= synchrone zelfindllictie lijn oost

... homopolaire zelfindUktie lijn oost

= homopolaire zelfindlli~tie lijn west

= vervangende zelfinduktie invoedend kortsluitvermogen

= zelfinduktie generatoren + step-up transformatoren,

parallel geschakeld.

= vervangende zelfinduktie van distributietransformator

= synchrone weerstand lijn west

= synchrone weerstand lijn oost

= homopolaire weerstand lijn oost

= homopolaire weerstand lijn west

= bedrijfscapaciteit lijn west

= bedrijfscapaciteit lijn oost

aardcapaciteit lijn west

= aardcapaciteit lijn oost

capaci teit over 150 kV-v:ikkelingen van distributie

transformator

Ctransf.lijn= capaciteit kabelverbinding distributietransformator

Ltransf
R

1
•••

, \"1

R
1,0

R •••
0,0

R •••a,w
Cb,w
Cb •••

,0
C •••a,w
C
a,o

Ctransf •

u.. . .. ". gekoppelde bedri jfsspanning

U (t) = transi{~nte spanning over schakelaar in de eerstopen· -
onderbrekende fase
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I k • • • •• =, 1-fasiee kortslui tstroom door schakelaar v66r

het opcnen

Pgen
P.
~nv

Ptransf
X' d
~ ...
~d ••

Lpet

GerCjevens

• •

· .
· .
· .

vol last generatorvermogen

= invoedend kortsluitvermogen

= vermogen van distributietransformator

~ transitoire generatorreactantie (per-unit)

== reactantie step-up transformator (per-w"it)

== reactantie distributie transformator (per-unit)

== zelfinduktie Petersen-spoel

P • • • • == 300 MVJ(gen
P. • • • • =' 7500 IflVA
~nv

P • • == 40 INAtransf
X' • · • · = 0,25d
Xk • • • == 0,15

~d • • • • == 0,12

R a 0,062.50 == 3,10.n.
1,° 0,310.50

L == == 0,049 It1,0 · • 21150

R = (0,062 + 0,15)50 = 10,6J1 2)
0,0 · • · •

L -= 1,142.50 = 0,182 H0,0 • • • · 21150

c -9 -9
• • · • = 11,773.10 .50 == 588,65.10 Fb,o

-9 359,95_10-9 Fc • • • • == 7,199.10 .50 ==a,o

R • • • • == 0,062.60 == 3,nSl.1,w

L ==
0,407.60

== 0,078 H1,w · · 2 1f 50

R • • • • == (0,062 + 0,15)60 == 12,72S2 2)
O,W

L
1,086.60

== 0,207 H• • • • == 2 1f 50°,vi-
2) De homopolaire weerstand van de lijnen is de synchrone weerstand

vermeerderd met de weerstand van de retourverbinding. Hiervoor Hordt

in het diktaat Symmetrische componenten van Prof.Dn. ter Horst een

waarde van 0,15 J}/km opgegeven.
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8 ~ 9= ,30.10 .60 ='498,00.10- F

4 6 -9 6 ~ 6 -9= ,9 .10 • 0 = 291, 0.10 F

C •• = 7200.10-12 Ftransf
C = 130.10-12 Ftransf.lijn

L.
~nv

L
gen • • • •

1 U
2

= -2 (XI d + X ) --=---,-- = 0,048 H-lc P 2lf 50
gen

Ltransf

-
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IV.2 Drie fasen sluiti~~ in ~6n circuit van de oostlijn, dichtbij

het st~tion, vrij van aard~.

Om de terugkerende span..n.ing over de flchakelaar te berekenen is

het noodzakelijk de Vlaarde van Ik , Z1. en Zo in formule 4.1.8 te

berekenen.

Dl.2.1 Berekening van de kortsluitstroom I
k

!3,6r de afschakelinG'.

Veronderstellingen:

1. Alle capaciteiten worden verwaarloosd (stationaire toestana).

2. De weerstanden van de lijn worden verwaarloosd ten opzichte van

de reactanties.

3. De impedanties van ~ distributietransformator Horden verHaar-

loosd.

Op dezelfde Hijze als in hoofdstuk 11.1.1 wordt hier de totale

3 fasen kortsluitstroom ~,tot in de boog berekend, het ver

vangingsschema van fig. 11.3 geldt ook hier, met het enige verschil

dat voor de generator met de transitoire reactantie X"d i.p.v.

de subtransitoire reactantie X"d wordt gerekend.

Het vervangingsschema ziet er dan IV.4 uit.

Z
a Zb f

:r.'iguur Dl.4

In de figuur IV.4 is:
L

Z = Z + Z. = j.21T50 (-It.2
a oost,par J.nv 2

L

Zb = z, t + Z. = j.2T150 (-1.J.!!
) wes ,par J.nv 2

+ Linv) = j.10,6SSl

+ L. ) = j. 15,24..n..J.nv
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De impedanties Za' Zb en Zc samengesteld tot een enkele impedantie,

levert een impedantie op van:

Ztotaal = j.4,44 Jl

Hieruit voIgt de 3 fasen kortsluitstroom door de boog, per fase:

u/V3 __
\
z r 19,51 kllefftot

De kortsluitstroom door de schakelaar van een oost-circuit kan

berekend worden door een eenvoudige stroomdeling (zie fig. IV.5)

Z'oost.

z.
~n

Z, t,ves par

Zge

Figuur IV.5

In deze figuur is:

Ik=I -~k,tot ~,oost,1 circuit

oost,1.
c~r.

Z
oost inv

I k,oost,2 circuits

Met de gegeven waarden van Za, Zb en Zc geeft dit:

J1c,oost,2 circuits = 0,415 • ~,tot

0,415 T. - 0 207 ]" .
en I k , oost, 1 circuit = 2 .~, tOJl;; -, • k, tot.

Hierdoor wordt de kortsluitstroom door de schakelaar, voor de

onderbreking, per fase:

Jlk..i ~,tot - 0,207 Ik,tot ... (1 - 0,207) 19,51 kAef'f = 15,47 kAef'f
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IV.2.2 J3erekenina: van de synchrone imnedantie Z1.

Voor het synchrone 3 fasen systeem is een 3 fasen sluiting

zonder contact met de aarde gelijk aan een 3 fasen sluiting m~t

contact met de aarde. am deze reden kan delijn ter plaatse van

de sluitin~ aan aarde worden gelegd.

We komen nu tot het vervangingsschema volgens fig. IV.6.

Zoost

Z
west,par

2Ll.nv

Zgen

Figuur IV.6

oost inv

Veronderstellinc;en:

1. De impedanties van de distributietransformatoren worden verwaar-

loosd. (Lt f = 5 xL)rans gen
2. De capaciteiten van de lijnen die volgens een 1T -sectie parallel

geschakeld zijn aan Z. worden verwaarloosd.
l.nv

(J3ij een frebJentie van 6J = 104rad/s geldt dat .

de impedantie van de lijn plus de impedantie van de invoeding

slechts 4,6% afwijkt indien deze capaciteit wordt veI"oJaarloosd.

3. R wordt verwaarloosd t.o.v. L II(L. + L1 ).1, w gen l.nv ,,1I

-
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Zbt • • •

z' ••oost,

z:. •••
~nv

... R + p.L1 ... 3,10 + p 0,0491,0 ,0

= p.L. ... p 0.0095
~nv

1... -2 (R1 + p.L1 ) = 1,86 + p 0,039
,VI ,w

= p.L = p 0,048gen 2
= Z' + (z liz. ) _ lL.-Q.,.0035 + p 0,3689 + 9,61

oost oost ~nv - 3,1 + p 0,0595

= (z, + z. )/IZ = P ° 024Vlest,par ~nv I gen '

1 -9... Cb + -2 Cb + 2 Ct f = 807.10 F
,V1 ,0 rans

. . .z •
a

Zwest,par

Z •gen

nu is: Z:1 ... Z //z I/C
4a 11 ,

met de lvaarden van Za" Zb en C4 ingevuld volgt::
.,

Z, ... p3'84.10-6 + p2 0,0088 + P 0,23

~4 0,068.10-9 + p3 7,14.10-9 + p2 0,0049 + p 0,4433 + 9,61

-



Z
west,pa.r

z.
~nv

-12-

IV.2.3 Eerekenin"l van de homonolaire imnedantie ZOe

Voor het homopolaire systeem is een 3 fasen sluiting zonder

aardsluiting geen sluiting. Het vervangingsschema kan daarom als

in figuur IV.1 getekend worden.

Z
oost

Z
oost

Uo
B.l

1

0
Z -,-0 ,I 1i-e -- Z.gel -- 4,0 a"o-- ~nv

I

1 c
Figuur IV.1

Veronderstellingen:

1. De impedanties van de distributietransformatoren en Petersen

spoel worden verwaarloosd.

2'. Ue capaciteiten van de lijn, parallel aan Z:. "10rden ver1'1aar
~nv

loosd.

3. Dehomopolaire impedantie van de step-up transformatoren is

oneindig, omdat deze secundair in driehoek geschakeld zijn,

Z', = 00gen

Z'oost = Ro,o + P LO,o = 10,6 + p 0,182

~ t = -2
1

(RO + P LO ) = 6,36 + p 0,103wes ,par ,w ,w

Z'. = p.L. = p.0,0095
~nv ~nv

04,0 = 0 + .1 0 + 2 0 = 492,4.10-9 F
a,w 2 a,o transf

Door de overbrugging van Uo door Zoost is de homopolaire impedantie

niet zonder meer te bepalen. Om toch in staat te zijn deze te

bepalen, is op de punten A,E, en 0 in fig. IV.1 een driehoek-ster

transformatie toegepast.
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Ue verkrijgen dan een schakeling volgens figuur IV.8.

Zoost

Z Z
a h

t---~------ir~----.-----.-.jr=~---JB:

0<0 Z
c·

c
Figuur IV.8

In deze figuur is:

0< = (Z t + Z. ) II z, II C
4Owes ,par ~nv gen ,0

6,36 + E 0,1132
-6 -8 21 + 3,13.10 p + 5,51.10 p

Zoost • p Ca • o~ ..;;;.L_';;;"" = 22,2 + 0,3634 P

= 2 +Z Z N
C t + .p oos ~nv
a,o

Met de 'driehoek-ster transformatie geldt nu voor fig. IV.8:

2

Z
a.

Z, t. Z.z = oos ~nv

b' 2
--=C-- + Zoost + zinv
p a,o

Z:, 2
inv • -p~C--z. = ;;:;.a~.0,;;.· _

C" c2 + Z t + Z.
Pa,o oos ~nv

3 -10 2. -8
p 6,21.10 + P 3,62.10

N

0,019 P
= N

, -6 -8 2m= 2 + 3,82 0 10 P + 6,88.10 P

-
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De homopolaire impedantie Zo is nu als voIgt te bcpalen:

Z,O = Z + (~O + Z ) II (Zb + Z t)a c oos

(0<0 + Z )(Zb + Z t)c oos
dus Zo = Za' +

~/O + Z + Zb + Z t
LA C ooS·

Vullen we in deze laatste formule de berekende waarden van

cJ.O" Za' Zb en Zc in, dan voIgt voor Zo:

6 -1 6 5 -1 4 4 -8 3 -6Z _ E 3,81.10 + P 8,56.10 + P 2,17.10 + P 3r 68 .10 +
o - p75,02.,10-23 6 -20 5 -15 4 -13+ p 1,12.10 + P 4,36.10 + P 7,28.10 +

2P 0,31 + P 35 t 6 + 1023

-
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IV.2.4 Berekening van de overdrachtsfunctie J {Pl.

Volgens formule 4.1.9 geldt voor Y (p):

Vullen we in deze formule de in de vorige paragrafen gevonden

waarden van Z1 en Zo in, dan wordt Y (p):

9 -20 8 -17 7 -12 6 -9Y ( ) _ P 9,60.10 + P 3,16.10 + P 5,47.10 + n 1r50.10 +
p - 10 -26 9 -23 8 -18 7 -15P 5,60.10 + P 1,85.10 + P 7,D6.10 + P 2,08.10 +

P 1601' + 19662

-
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IN .2.5 Berekeninr; van de voornaamste eigenfrebwnti e in de terllg-

kerende spannin~.

Ulit paragraaf IV.1 bleek dat de Laplace getransformeerde van de

terub~kerende spanning, U (t) de vorm heeft van:- open

L {Uopen( t) j = Y: (p) • L (lk )

waarin Y (p) de overdrachtsfunctie uit IV.2.4 is.

lndien 'Ne veronderstellen dat de stroom l
k

door de schakelaar in

de nuldoorgang onderbroken wordt dan is:

~ = 15,41 • V2 • sint:JO t kA = 15,41.\i2·sin 100lT t kA

(Zie IV.2.1)

De Laplace getransformeerde van l k is dan:
I(

De terugtransformatie van L ( U (-u)/ naar het tijddomein is1 open j
niet mogelijk in de vorm waarin Y (p) volgens IV.2.4 gegeven is.

Om deze terugtransformatie mogelijk te maken is het noodzakelijk

Y (p) in breuken te splitsen.

Komen er in deze breuken toegevoeg~ complexe polen voor dan geeft

het imaginaire deel van deze pool de eigenfrekwentie en het ree~le

deel de bijbehorendedemping aan.

(p + 0<. + j w)(p +d- - jW)

-o(t ( )e sin CJt • u t

w

0-0
w

'(R +0<)2 + W 2

3) 4.2.0

=

De tellers van de breuken bepalen we met de formule:

'II = lim ~p +0-.. - j(,J) L [U.i (t)jl 3) 4.2.1
P-7 (-0( + j CJ) L' open U

3) Collegediktaat THE: Elektrische Regeltechniek van

"rof.Dr. C.E. Mulders •

.'
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De amplitude van een eigentrilling is dan A = 2.T 4) 4.2.2

Uit het bovenstaande voIgt dat we Y (p) in brerucen moeten splitsen

om U (t) te vinden.open
Dit is slechts mogelijk door gebrui~ te maken van een computer-

programma. Op de THE rekenmachine is hiertoe gebruik gemaakt van

de BEATlffi-procedure ZEROPOL, beschreven in het informatieblad
, \

no. 39 - 46. \
De polen van Y (p) worden dan:

1 - 35,6
2 - 49,8

3 59,5 - j 2,45

4 59,5 + j 2,45
5; 26,6 - j 5,10.10:"

6 - 26,6
. 3

+ j 5,10.10

7 25,1 + j 5,57.103

8 25,1 - j 5,57.103

9 11,2 + j 38,30.10
10 11,2 - j

38,30.10

Uit deze polen voIgt dan dat er (volgens 4.2.0) een viertal eigen

frekwenties in de terugkerende spanning optreden.

Indien we met formule 4.2.1 en 4.2.2 de bijbehorende amplitudes

bepalen voIgt het onderstaande overzicht.

Eigenfrekvlentie Amplitude Dempingsconstante

2,45 - raajs 0,41 Hz 8,8 kVt. 59,5
3 rad/s 812 Hz 12,7 kVt 26,65,10.10 =
3 rad/s 886 Hz 13,7 kVt- 25,15,57.,10 =
3 rad/s 1321 Hz 173 kVif, 11,28,30.10 =

lfierui t voIgt dat de voornaamste eigenfrekwentie 1321 Hz is, en

een amplitude van 173 kV heeft.- T T1 (p +0<_ j (.J ) T' + (p +0< + 'w) T'
4) (p jW) + (p j GJ ) = J =+0<.+ +0< _

+d-. )2 +w 2( p

2(p +0<.) T 0-0 A.e
_o<t

CJ t.u( t)
(p +0<-)2 + (,..)2

.cos
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De steilheid S van de terugkerende spanning b~paalt of een

schakelaar deze spanning blijvend kan onderbreken en niet zal

herontsteken.

s = 173 .2
1 0,91 kV/ j}- s

Omdat heden ten dage schakelaars verkrijgbaar zijn die een

terugkerende spanning met een steilheid van 2 a 3 kV/))s kunnen

houden, is een steilheid van 0,91 kV/~S als niet gevaarlijk aan

te merken.

-
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IV. 3 Driefasen sluiting aan de 150 kV zijde van een_~ermoG~~

transformator, vrij van aarde.

IV.3.1 Berekenin~ van de kortsluitstroom I
k

v66r de afschakelin~.

De veronderstellingen ui t IV .2.1 zijn ook bier van toepa.ssing.

Omdat de vermogenstransformatoren aan de 10 kV zijde niet met

elkaar verbonruen zijn, kan er van deze zijde geen invoeding van de

kortsluiting optreden.

Hierdoor is de kortsluitstroom door de transformatorschakelaar

gelijk aan de totale kortsluitstroom in de boag. De situatie van

het overige net is identiek aan de situatie in hoofdstuk IV.2.1.

De kortsluitstroom in de boog \-las in hoofdstuk IV.2.1 19,51 kA
eff

•

Deze stroom zal ook nu in de boog lopeno
~

Hierdoor is de.kortsluitstroom door de schakelaar, v66r de af-
,

schakeling gelijk aan:

I k = 19,51 kA'eff.

IV.3.2 Berekening van Z1.

Vaor het synchrone systeem is een 3 fasensluiting zonder contact

met aarde gelijk aan een 3 fasen sluiting m~t contact met aarde.

Om deze reden kan de kortsluitplaats voor de berekening van de

symmetrische impedantie aan aarde worden gelegd. We komen nu tot

het vervangingsschema volgens figuur IV.9.

Zwest,par

Figuur IV.9

Zgen Z.
~nv

Z.
~nv

Ve~nderstellin~en:

1. De impedanties van de distributietransformatoren zijn ver

waarloosd.

2. De capaciteiten van de lijnen, die volgens eenTr-sectie parallcl

geschakeld zijn aan Z. worden verwaarloosd.J.nv
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1
L ) 1,86z, = - (R + P = + p 0,039,"test, par 2 1,w 1, w.

Zoost,par
~ 1 (R + p L1• 0 ) = 1,55 + p 0,0252 1,0

z. = p L. = p 0,0095
~nv ~nv

Z. = P L = p 0,048gen gen

04 = 0 + 0 + 0 = 1094.10-9 F
h,'t-l b,o transf

Z;1 is de parallel schakeling van de impedanties (Z + Z )
west,par inv'

(Z t + Z. ), Z en de capaciteit 04.oos ,par ~nv gen

Berekening van deze parallelschakeling levert op:

= 8,16.10-5p3 + O,0067p2 ,. 0,1382p

Z~ $,9.10-11p4 + 7,3.10-9p3 + 0,0057p2 + 0r3030p + 2,88
~

Voor het homopolaire systeem is een 3 fasen sluiting zonder contact

met de aarde geen sluiting. Het vervangirigsschema kan daarom als

in figuur IV.10 worden weergegeven.
Zoost,par

Z'trans

Z ), 104
,0

petU
J-I L.....- _

Figuur IV. 1°

Z

Z.
~nv

Veronderstellin~en:

1. De capaciteiten van de lijnen, die volgens eenlnl-sectie

~arallel geschakeld zijn aan Z. zijn verwaarloosd.
~nv

2. De homopolaire impedantie van de step-up transformator is

oneindig, Z =CO •gen
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Opmerking: De impedantie van (Z + Z ) mag in dit gevaltransf pet

niet vervJaarloosd 'Horden, omdat Zo ::0<0 + (j 0' Haarin 0< 0 =

impedantie links en r 0 = de impedantie rechts van de spannings

bron.

z,
oost,par

Z:
west,par

Z.
~nv

1 + P LO )= - (R = 5,30 + p 0,0912 0,0 ,0
1 .

p L ) 6,36= 2' (RO,w + == + p 0,103O,w

== p L inv = p 0,0095

=0 +0 +0a,w a,o transf
o

4,0

C3,0 == Ct f l' .rans • ~Jn
+ Ctransf

-9== 660.10 F

-9= 7,33.10 F

Ztransf == p L = p 0,215transf

Z == p L
pet ~et

De zelfinduktie van de Petersen-spoel moet zo gr~ot zijn dat de

aardcapaciteiten van de aangesloten lijnen gecompenseerd worden:

met

L =---21~ -
pet /1 ( );3 VJ o 0

4
+ 0

3,0 ,0

W
o

== 2 ~II 50 volgt L
pet

== 5,12 H

Noemen vIe d. 0 de impedantie links van de spanningsbron en (30
de impedantie rechts van de spanningsbron, dan valgt met boven

staande gegevens:

0<0 == C II (Z + z: ) == _ ....p ....5;..1.,13:::;.;;3:...-__
3,0 transf pet 2 -9

p 39,6.10 + 1
en

(30 == 04 ,0 II (Zoost,par + Z'inv) II (Zwest,par + Zinv) ==

2
p 0,0114 + P 1,24 + 33,71

3 . -9 2 -7p 7,52.10 + p 8~18.10 + p 0,2136 + 11,66

-

'.
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Omdat Zo = 0< 0 + (3 0 voIgt nu:

4 -8 3 -6Z = P 4,05 e 10 + P 4,41.10 +
o p52,98.10-16 + p43,24.10-14

p 0,2136 + 11,66

2
p 1,15 T.E 63,38 :!:_33 , 71

3 . -8 2 -6+ p 1,60.10 + P 1,28.10 +

IT .3.4 Berekening," van de overdrachtsfunctie Y (p).

Volgens formule 4.1.9 geldt voor Y (p):

3 Z1 Z0
Y (p) = _-.:...-=-

Z, + 2 Zo

Vullen we in de~e formule de, in de vorige paragrafen gevonden
,

waarden van Z1 en Zo in dan voIgt:

7 -12 6 -9 5 -4 4 -2Y (p) _ E 9,91.10 + P 1,89.10+ p 2,82.10 + p 3~86.10 - +
- 8 -18 7 -15 6 -10 -7

P 1,23.10 + P 1,38.10 + P 6,67.10 + P 1,03.10 +

p31,16 + p226t95 + P 13,98

IV'.3.5 Berekening van de voornaamste eigenfrekHentie in de

terugkerende spanning.

De methode van berekenen van de eigenfrekllenties, dempings

constanten en amplituden is hier identiek aan de methode in

paragraaf IV',2.5.

Met I
k

= 19,51 kAeff (zie IT.3.1) en de overdrachtsfunctie yep)

uit IV.3.4 ,berekenen we nu via het computerprogramma Zm~OPOL

de polen'van de'overdrachtsfunctie Y(p): n

De ~len van yep) worden dan:

1 O~53

2 - 12,4

3 - 41,0

4 - 54,5
5 - 26,8 + j5,32.103
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6 - 26,8 - j5,32.103

7 - 14,4 + j7,99.103

8 - 14,4 - j7,99.103

I11et de formule A=2.T.,,2 .. lim f(p+o< -jCJ).Lfu (t)jl,
p (-0< +jw) [ open U

worden de amplituden A van de eigentrillingen bepaald.

We komen dan tot het onderstaande overzicht:

Eigen:tml<:wenti e

5,32.103radjs = 847 Hz

7,99.103rad/S = 1272 Hz

Ampli tude

1,27 kVt

186 kVt

Dempingsconstante

26,8

14,4

De steilheid van de vo~naamste eigenfrekwentie is dan:

=

Omdat heden ten dage schakelaars verkrijgbaar z~Jn die een terug

kerende spanning mat een steilheid van 2 a 3 kV/ s kunnen houden,

is een steilhemd van 0,95 kv/~s als niet gevaarlijk aan te merken.

De voornaamste eigenfrekwentie in de terugkerende spanning is

dus 7,99.103 rad/s = 1272 Hz.

-
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IV.4 Drie rasen fJluiting aan de 150 kV ~,;i!jde 'y"a_!!.een vermogens..::

transformator, met contact met de aarde.

IV.4.1 Berekenin0 van de kortsluitstroom I k v66r de &fschakeli~•

•De veronderstelliu:;en uit IV.2.1 ziju ook hier van toepassing.

Voor de berekepine: van de stationaire kortsluitstroom is het van

geen belang of de sluiting aardcontact maakt of niet.

Om deze reden is de kortsluitstroom in dit geval gelijk aan de

gevonden kortsluitstroom in paragraaf IV.3.1.

I k = 19,51 kAeff•

IV.4.2 Berekening van Z1.
~

Omdat voor het. synchrone systeem een 3 fasen sluiting zonder

contact met aarde gelijk is aan een 3 fasen sluiting met contact

met aarde, is de synchrone impedantie in dit geval gelijk aan de

synchrone impedantie uit IV.3.2.:

20,0067p + 0,1382p

7,3.10-9p3 + O,0057p2 + 0,3030p + 2,88

IV.4.3 Berekening van ZOe

In tegenstelling tot de twee voorgaande sluitingsgevallen maakt

de sluiting in dit geval wel contact met de aarde.

Hierdoor is er nu op de kortslui tplaats \"Jel een aardsluiting voor

dehornopolaire impedantie.

Het vervangingsschema ziet er daarom uit als in fig. IV.11

afgebeeld. z ,par

..
C:4,0

z·
'oost par

z.J.nv z.J.nv

Figuur IV. 11
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Ret rechtergedeelte van het schema in fig. IV.11, voorstellende

de impedantie (3 0' is identiek aan het rechtergedeelte van het

schema in fig. IV.10.

Rierdoor zal de vraarde van (3 0 gelijk zijn aan de \,zaarde van (3 0

in paragraaf IV.3.3.

2() _ E 0,0114.+ p 1,24 + 33,71
IJ O - 3 -9 2 -7

p 7,52.10 + P 8,18.10 + p 0,2136 + 11,66

Op de plaats van 0<. 0 is er nu ech ter een verbinding met de aarde

zodat cX.o = O.

Hierdoor wordt zO:

2
of (2 _ p 0,01,14 + P 1,24 + 33,71

zo = 0 + IjO - 3 -9 2 -7
p 7,52.10 + P 8,18.10 + p 0,2136 + 11,66

IV.4.4 Berekening van de overdrachtsfunctie Y (p).

Volgens formule 4.1.9 geldt voor Y (p):

3 Z1 Z0
Y (p) = --------:...:~

Z1 + 2 Zo

Vullen we in deze formule de , in de vorige paragrafen gevonden

waarden van Z1 en Zo in, dan voIgt:

() p52,79.10-6 + p45t33.10-4 + p33,79.10-2 + p2 1,19 + P 13,97
Y p = 6 -12 5 -10 4 -4 3 -2

P 2,64.10 + P 5,04.10 + P 1,47.10 + p 2~34.10 +

2P 1,32 + P 29,18 + 194

-
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IV.4.5 Berekening van de voornaamste eigenfrekwentie in de

terugkerende spanning.

De methode van berekenen van de eigenfrekwenties, dempings

constanten en amplituden is hier identiek aan de methode in

paragraaf IV.2.5.

Met I k = 19,51 kAeff (zie IV.4.1) en de overdrachtsfunctie yep)

uit IV.4.4, berekenen we nu via het computerprogramma ZEROPOL

de polen van yep):

1 - 11,5

2 - 32,3

3 - 57,7 - j15,O

4 - 57,7 + j15,O

5 - 15,8 j7,47.103 ~
. 3

6 - 15,8 + j7,47.10

Met de formule A=2. T=2 .lim ~ p+ol.. -j CJ).L (U (t )11 ,
p (~+jw) r l open ~

worden de amplituden A van de eigentrillingen bepaald.

We komen dan tot het onderstaande overzicht:

Eigen:frebTenti e

15,0 rad/s = 2,39 Hz

7,47.103ra~s = 1189 Hz

Amplitude

0,72 kVt

165 kVt

Dempingscostante

57,5

15,8

De steilheid van de voornaamste eigenfrekwentie is dan:

s = _2.-....:1...:;.6"""5_
1 = 0,78.10

6
kV/s = 0,78 kV~s.

Omdat heden ten dage schakelaars verkrijgbaar B~Jn die een terug

kerende spanning met een steilheid van 2 a 3 kV/#s kunnen houden,

is een steilheid van 0,78 kV~s als niet gevaarlijk te beschouwen.

-De voornaamste eigenfrekwentie in de terugkerende spanning

is in dit geval dus 7,47.103 rad/s = 1189 Hz.
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V Annendix-...~

V.1 Plaatsing van de stroomtransformator in een veld (bij hoofd

stuk: 1.10)

Voor de plaatsing van de stroomtransformator in een veld zijn

er in principe drie mogelijkheden, die in onderstaand lijnveld

schema zijn aangegeven.

li jn.-~,.>---------,/--.------iDI--..........--~/-------1
3 L.S. 2 V.S. 1 R.S.

rail

fig V.1 Mogelijke plaatsi~ van de meettransformatoren in een veld.

In het onderstaande oV6rzicht is weergegeven hoe een sluiting

in een bepaald gedeelte van het veld door de lijn- en rail

beveiliging wordt afgeschakeld als functie van de plaats van de

stroomtransformator.

Met G.W. wordt aangegeven een terechte afschakeling,

met G.N. wordt aangegeven een terechte niet-afschakeling,

met F.W. wordt aangegeven een niet-terechte afschakeling en

met F.N. wordt aangegeven een niet-terechte niet-afschakeling.

In iedere kolom is in het linker gedeclte aangegeven het functioneren

van de lijnbeveiliging en rechts dat van de railbeveiliging.

Plaats van de fout in het veld

lijn-3 3-L.S. L.:::,.-2 2-V.S. V.S.-1 1-R.S. R.S.-rail

I I I I I I I
1 G .1'1 ~G.H G.\'l.IG.N. G.vl.p.N. G.W .:G.N. F.H e1F.N. G.N.p.H. G.N .;G.H•,

I I I I

2 G.H .IG.N. G.1'l.:a .N •G.rl.p.N. F.lif.:F.H. G.N .:G.VI. G.N .'G.H. G.N JG.\~.
I I I

G.H~G.H.
I I I

I I I

3 F.N .IF.ll •F.N.iF .vI. F.N .,F.W. G.N .IG.W. G.N e1G.H. G.N.G.H.
I I I

-fig V.2 Afschakelschema van lijn- en railbeveiliging bij een

fout in een bepaald veldgedeelte als functie van de

plaats van de stroomtransformator in het veld.
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StT90mtransformator OP plaats 3=

Indien er een fout optreedt in het veldgedeelte tussen de stroom

transformator en de vermogensschakelaar (3-V.S.), wordt de gehele

hoofdrail onterecht afgeschakeld. De fout had afgeschakeld moeten

worden door de distantieboveiliging met een meeneembevel naar de

andere zijde van de lijn.

Stroomtransformator op plaats 2:

Indien er een fout optreedt in het veldgedeelte tussen de stroom

transformator en de vermogensschakelaar (2-V.S.), wordt de gohele

hoofdrail onterecht afgeschakeld. De fout had afgeschakeld moeten

worden door de distantiebeveiliging met een meeneembevel naar de

andere zijde van de lijn.
~

Het veldgedeelte 2-V.S. is enerztjds veel korter dan 3-V.S., maar

is anderzijds ook'minder storingsgevoelig wegens het ontbreken van

de lijnscheider in dit gedeelte.

Stroomtransformator op plaats 1:

Indien er een fout optreedt in het veldgedeelte tussen de ver

mogensschakelaar en de stroomtransformator (V.S.-1), wordt de

hoofdrail onterecht niet-afgeschakeld.

De lijnbeveiliging bewerkstelligt buiten zijn directe taak om

slechts een afschakeling aan een zijde van de fout.

Conclusie:

Uit het bovenstaande volgt dat het opnemen van de stroomtransfor

mator op plaats 1 in het lijnveld de voorkeur verdient, omdat dan

de hoofdrail nooit ten onrechte wordt afgeschakeld•

..
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V.2 BerekGnin~ van de afstand overspanningsafleider tot

vermogenstransformator.

J3;ymbolen: bliksemhouclspanning in kV van de transformator

bi j een spanningsgolf 1,2/50 j.). s.

U aanspreekspanning in kV van cle overspannings-
a

afleider bij een spanningsgolf 1,2/50 ps.

u = momentane spanning van de binnenkomende golf
g

aan de afleider.

totale spanning aan de transformator

steilheid van de binnenkomende golf in kV/ #s.

c = lichtsnelheid

= afstand transformator-overspanningsafleider in m.
i!

= reflectiefactor aan de transformator

= spanning van de gereflecteerde golf,
1 'u
~ !a

I ~ I
U

s.l
uti ~-g--_~_

II I R (U - ~)- - - - _
I ~Ifg c

~
I I

rl I

~ ~
plaats plaats
afleider transformator

fig V.3 Reflectering van een steil spanningsfront aan een transformator.

De binnenkomende spanningsgolf wordt aan de transformator gereflec-

teerd met een reflectiefactor Rf •

Is op de afleider de spanning van de binnenkomende golf gestegen

tot Ug , dan zal de spanning,ten gevolge van de reflectie,op de

afleider zijn: U = R CU _ 2.1.s)
r f g c

De totale spanning aan de afleider is dan:

U + U (1 + R)U - 2.1.s R
g r f g c f

Aanspreken van de afleider voIgt nu indien:

- (1 + R)U - 2.1. s.R = U ( 1)
f g c f a

De spanning aan de transformator stijgt nu nog tot

U.t r = (1 + Rf) •Ugo

ten gevolge van de binnenkomonde golf.
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Hieruit volgt:

Gegevens 1)
Uh = 650 kVt

U = 460 kVta
s = 500 kVIlLs
c = 300 m}.s

Rf = 1 2)

Uit deze gegevens volgt dat:

~ 1 = 57 meter.max

d.d. 10-12-1971.voor 150 kV en 110 kV,

S.E.P.: Coardinatie van de isolatie in stations

+ Z '1

-z 1

Rapport N.V.-Z2
Rf = Z

2
waarin Z2 =kar.imp. van de transformator

Z1 = kar.imp. van de transf.verbinding

Vanwege Z2~Z1 geldt dat Rf <1. Omdat Z2 en Z1 onbekende

gegevens zijn is voor Rf gerekend met de waarde 1. In de praktijk

zal Rf <1, waaruiteen grot ere waarde van Imax zou volgen.

2)
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