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I. Inleiding.

Een grote chemische industrie moet worden gebouwd.

Hiervoor is een aanzienlijke hoeveelheid energie vereist. Als

afstudeeropdracht werd gegeven de verzorging van de energie

levering. waarbij uitgegaan kon worden van reeds bepaalde ge

gevens. Bij deze industrie komen processen voor die veel warmte

vereisen. Men maakt gebruik van de stoombehoefte voor verwarmings

doeleinden om goedkoop elektrische energie op te wekken. Op grond

hiervan zijn vier tegendrukturbines geprojekteerd. elke turbine

met een elektrisch vermogen van ca. 20 MW.

Een dergelijke centrale kan de elektrische energie tegen een veel

lager tarief leveren dan de elektriciteits-maatschappijen vanwege

haar guns tiger rendement.

Voor een centrale die tevens stoom voor verwarming levert ligt het

rendement rond de 75%. terwijl voor een gebruikelijke elektriciteits

centrale met kondensatieturbines gerekend moet worden met een rende

ment van 30 - 40%.

De hoeveelheid elektrische energie is beperkt door de vraag van het

proces naar verwarming.

Gegeven is dat de verhouding stoombehoefte en elektrisch vermogen

zodanig is dat drie machines de volle stoombehoefte leveren bij

vollast generatorvermogen. Voor he~ bedrijf is het gewenst dat,

afgezien van revisies. steeds vier eenheden in bedrijf zijn. belast

tot 75% van het vollast generatorvermogen. Terzijde wordt nog vermeld.

dat bij eventueel bedrijf met twee machines het tekort aan stoom

direkt door de ketels geleverd moet worden.

De totale behoefte van deze industrie aan elektrische energie is

groter dan de produktie van de generatoren, bij de gekozen verse

stoomdruk.

Daarom is nog een aansluiting geprojekteerd met het openbare elektri

citeitsbedrijf. Dit betekent datde bedrijfscentrale synchroon moet

draaien met het invoedende net. wat vooral bij storingen moeilijkheden

op kan leveren.
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Met het oog hierop worden dan ook stringente eisen gesteld aan de

koppeling tussen de bedrijfscentrale en het net.

Een van de belangrijke oorzaken van de moeilijkheden bij storingen

is het feit dat tegendrukturbines worden toegepast die een vrij lage

roterende energie bezitten en daarom bij sluitingen, waarbij enige

spanningsdaling optreedt op de centrale rail, vrij snel asynchroon

kunnen komen wat niet getolereerd kan worden.

Men kan bij een storing verschillende normen aanleggen voor wat

betreft de koppeling tussen het land'elijk net en de bedrijfscentrale.

a. Men kan stellen dat, indien een storing optreedt, direkt de

koppeling verbroken wordt en na opheffing van de storing beide

gedeelten weer gesynchroniseerd worden.

b. Men houdt de koppeling zo lang mogelijk in stand opdat de fout

afgeschakeld kan worden op de plaats'waar hij opgetreden is.

Op deze wijze wordt een zo klein mogelijk gedeelte van het proces

buiten bedrijf gesteld en men behoeft niet te synchronise~en.

nit laa,tste is op het eerste gezicht aantrekkelijk en hier zal dan ook

verder op ingegaan worden.

De geplande chemische groot-industrie is continu in bedrijf en heeft

een aantal onderdelen waarvan de energiebehoefte geen onderbreking

toestaat.

Dit noemt men de prioriteitenbelasting.

Op grond hiervan is als opzet van het centrale-railsysteem gekozen

het schema van fig. 1.

10000 MVA
KSV

100MVA
16°'.

b

koppel
schakelaar

a

1---------2
bela sting

1---------------1

25MVA
10".

'" J----f

25 MVA
cos ~ :0,8

Fig. 1. Centrale Schakelschema.
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De industrieele belasting wordt zodanig over de twee railsystemen

verdeeld verondersteld dat de belasting op de rail -a niet groter

is dan 40 MW inclusief de helft van de prioriteiten-belasting.

Hieronder volgen nu specifieke gegevens:

De volle belasting van de industrie bedraagt 130 MW s I cos ~= Os83

gemeten op de centrale-rails. Deze belasting wordt voar 92%

gevormd door motoren. De gemiddelde belasting van de motoren

bedraagt 91%.

2. Motoren.

Alle motoren worden verondersteld met kortsluitankers te zijn

uitgevoerd. Globaal genomen is de helft van het motorvermogen

direkt aangesloten op een"hoge spanning (3,3 of 6,6 kV) en het

overige wordt aangesloten op 380 V.

Voor de hoogspanningsmotoren gelden de volgende gemiddelde

waarden bij vollast:

cos ~ 0,85

n = Os935

opgenomen vermogen 825 kW

aanloopstroom = 5 s 5 I nom.

De laagspanningsmotoren hebben als gemiddelde waarden bij

vollast:

cos ~ = 0,855

n = Os915

opgenomen vermogen 165 kW

aanloopstroom = 5 s 5 I nom.
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25 MVA cos ep = 0,8 naij lend

n = 3000 orow./min.

X" 19% (verzadigd)d
X' 28% (verzadigd)d
Xd = 180% (onverzadigd)

X" X"
q d

X = Xdq

Alle waarden op 25 MVA-basis.

De roterende energie van generator en turbine bedraagt

2,5 kWs/kW.

De tijdconstanten zullen uit gegevens berekend worden.

25 HVA

~ 10% op basis van 25 IMVA

100 MVA

~ _. 16% op 100 MVA-basis.

Een lijn per transformator.

Xl" f1Jn per ase = 3% op 100 MVA-basis.

Invoedend kortsluitverrnogen 10.000 MVA.
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8. De distributiekabels 1n de industrie hebben een gemiddelde

lengte 800 m.

9. Als belasting van de motoren zijn aIleen ventilatoren en

roterende pompen verondersteld. Deze zijn gelijk over de

twee typen motoren verdeeld gedacht.

10. Er is aangenomen dat 80% van de laagspanningsmotoren direkt

afvalt bij een spanningsdaling van 30% of meer. De overige

laagspanningsmotoren en aIle hoogspanningsmotoren zullen

niet afvallen binnen de tijd van I sek., onafhankelijk van

de grootte van de spanningsdaling.

Er mag gesteld worden dat de procesafdeling de industriele

belasting verdeeld wenst te zien in 8 blokken van gemiddeld

15 - 18 MW met cos¢ = 0,83.

De hoofdrailspanning van het bij de centrale behorende schakel

station is op grond van ervaringen bij zusterbedrijven en rekening

houdend met de prijzen van kabels en schakelapparatuur vastgesteld

op 33 kV.

In dit rapport zal aandacht besteed worden aan het gedrag van

generatoren en motoren bij een drie-fasenkortsluiting dichtbij

de centrale. Aan de hand hiervan wordt het kortsluitvermogen

aan de centrale-rail bepaald en de in dit station toe te passen

apparatuur.

Extra aandacht wordt nog besteed aan de tijdconstanten van de

generator en machinetransformator.

Verder wo:rdt bezien de stabiliteit van het geheel en wordt de

maximale storingstijd bepaald, bij een drie-fasenkortsluiting

vlakbij de hoofdrail, waarbij het synchronisme van de bedrijfs

centrale met het elektriciteitsbedrijf nog behouden blijft.

Er wordt nagegaan hoeveel de restspanning aan de centrale rail

mag bedragen voor een drie-fasensluiting, indien de storingsduur

theoretisch oneindig lang zou mogen duren zander verlies van

synchronisme. Tevens wordt de maximale storingsduur berekend

bij een restspanning van 30% aan de hoofdrail.

../6



Aan de hand van de gevonden storingstijden wordt de beveiliging

van de koppelschakelaar vastgesteld.

Tot slot wordt een model gegeven van de opzet van de distributie

stations en aan de hand van de voorgaande uitkomsten een advies

gegeven inzake de toe te passen beveiligingen.
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II. Kortsluitstroom bij een driefasenstoring.

Er wordt een driefasenkortsluiting verondersteld vlak bij de centrale,

zodat de spanning aan het hoofrailsysteem nul wordt. Bij de berekening

wordt uitgegaan van een driefasenkortsluiting omdat in de meeste

industriele systemen zulks een maximale kortsluitstroom veroorzaakt.

De amplituden van een eenfase aardsluit _0 resp. van een tweefase

kortsluitstroom zijn in het algemeen kleiner.

Bij een storing treden als bronnen van de kortsluitstroom 1n de gegeven

situatie op, de generatoren, de asynchrone motoren en het invoedende

net. De generatoren worden aangedreven door turbines.

Bij een kortsluiting in het circuit zal een generator een spanning

blijven leveren omdat zijn bekrachtiging gehandhaafd blijft en de

turbine aan blijft drijven. De gegenereerde spanning levert een

kortsluitstroom met een grote amplitude die naar de plaats van de

sluiting vloeit. Bij de asynchrone kortsluitankermotoren speelt de

mass3traagheid van belasting en rotor een grote rol nadat een kort

sluiting opgetreden is. Een induktie-motor bezit geen bekrachtiging

doch de rotorflux die in normaal bedrijf aanwezig is heeft dezelfde

uitwerking. Bij het wegvallen van de spanning t.g.v. een sluiting kan

de rotorflux niet plotseling verdwijnen doch er zal een uitdempend

verschijnsel optreden, zodat door deze rotorflux een spanning wordt

opgewekt in de stator die een kortsluitstroom levert.

In het gegeven geval is nog een invoedend net aanwezig dat eveneens

een kortsluitstroom levert.

In de berekeningen zal de weerstand van alle onderdelen verwaarloosd

worden en ook zullen, uitgezonderd die van de invoedende lijnen, de

reactanties van de kabels worden verwaarloosd t.a.v. de reactanties

van de generatoren en transformatoren.

Er zal achtereenvolgens aandacht worden geschonken aan de kortsluit

stroom van de generatoren, van de asynchrone motoren en van het in

voedende net. Hierna zal aan de hand van de verkregen waarden het

kortsluitvermogen aan de rail worden bepaald.
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Bij een driefasenkortsluiting van een generator treden een aantal

verschijnselen op die gezamenlijk een uitdempende statorkortsluit

stroom ten gevolge hebben.

Op het moment van kortsluiting heeft de generator een bekrachtiging

(afhankelijk van de mate van belasting), die gedurende de sluiting

gehandhaafd blijft. In de statorwikkeling zal plotseling een grote

stroom gaan lopen die ontmagnetiserende AW veroorzaakt. Aangezien

de demper- en de bekrachtigingswikkeling kortgesloten wikkelingen

zijn, zullen zij zich verzetten tegen el-ke verandering van hun

flux-koppelingen, dus ook tegen het ontmagnetiserende effekt van de

AW van de statorkartsluitstroom. Teqgevolge hiervan zullen in de

demper en in de bekrachtigingswikkeling uitdempende stromen optreden

die bij t = 0 de AW van statorkortsluitstroom opheffen.

Het aantal AW van de genoemde vereffeningsstromen in de demper en

in de bekrachtigingswikkeling ten tijde t = 0 is onafhankelijk van

de OhTI1Se w~erstanden van deze kortgesloten wikkelingen. Voor t = 0

worden dus de extra stator-Aw steeds opgeheven door de AW van de

genoemde vereffeningsstromen. De ohmse weerstanden van de kortge

sloten wikkelingen bepalen weI de tijdkonstanten van de uitdempende

stromen maar niet de amplitude daarvan op t = o.

Er zal een zodanige stroam in de stator lopen dat de spanningsval

over de lekflux de klemmenspanning e kompenseert.
a

Men noemt dit de subtransitoire kortsluitstroom die op het moment

dat de kortsluiting optreedt ( t = 0 ) de waarde heeft

e
I" = __a__
k

Bij het kortsluiten van een belaste generator zal I k" zich

superponeren op de reeds aanwezige belastingstroom.

T.g.v. de weerstand in de demper zal deze stroom exponentieel weg

dempen met de tijdkonstante Td". De kortsluitstroom gaat dan over

in de transitoire kortsluitstroom die een waarde

I 'k

heeft op het tijdstip t a.

e
a

X I

d

../9
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Het subtransitoire verschijnsel duurt slechts enkele perioden.

Het daarop overblijvende transitoire transitoire verschijnsel

dempt weg met de tijdkonstante Td ' bepaald door de weerstand

van de bekrachtigingswikkeling. Ais het laatstgenoemde stroomlid

weggedempt is blijft de stationaire kortsluitstroom

over.

I k,stat

e
p

Het hierboven beschreven verloop vindt plaats in de d-as van de

machine. In de q-as zal geen transitoir verschijnsel optreden

vanwege het ontbreken van een bekrachtigingswikkeling. Ook is

hier geen stationaire stroom aanwezig. Het subtransitoire ver

sehijnsel dempt naar nul weg met de tijdkonstante T ".
q

Door de rotorstromen zal in de stator een wisselstroomkomponent

ontstaan. Afhankelijk van het moment van kortsluiten treedt in

ee!l statorfase nag een gelijkstroomkomponent op. Op het moment

van kortsluiten zal de statorstroom plotseling willen stijgen

Als de fasespanning op dat moment nul is treedt in de statorfase

een vereffeningsverschijnsel op overeenkomstig het inschakelver

schijnsel van een L-R-circuit. Dit gelijk stroomlid kan maximaal

gelijk worden aan I k" en zal wegdempen met de statortijdkonstante

T . Op de bovengenoemde tijdkonstanten zal nog nader worden terug-
a

gekomen.

Voor de berekening van de statorkortsluitstroom als funktie van

de tijd in de a-fase zal de volgende formule gebruikt worden:

1 =ak
e COSOH

a

(wt + 8 ) + ( I
)

_tiT"
easino.sin(wt+8 o)cos }(i' E q +

0 X
q q

e e _tl
+ --.E. cos(wt+8 ) a

8
0
).- }{i' E T cos(o-

Xd
0 a

d

{I }, {3 }, {13}

Hierin 1S e de hoek die de positieve d-as met de a-fase maakt
o

indien op t = 0 de kortsluiting optreedt.

o = inwendige koppelhoek.

• • / 10
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Indien a - 8 = 0
0

of 1800 zal een maximaal gelijkstroomlid
o

ontstaan. Dit betekent dat de amplitude van de eerste stroomtop

maximaal zal zijn. Het stroomverloop in de andere fasen kan op

dezelfde wijze bepaald worden, door de 8 te vervangen door
o

8
0

1200 voor i bk en ~o + 1200 voor i ck

De voorgaande formule wordt op verschillende plaatsen in de

literatuur afgeleid, waarbij uitgegaan wordt van een ideaal

gedachte machine.

nit betekent dat:

a. de verzadiging wordt verwaarloosd.

b. het magnetisch circuit en de rotorwindingen worden symmetrisch

verondersteld zowel t.o.v. de langs-as of d-as als van

de dwars-as of q-as.

c. het luchtspleetveld is harmonisch verdeeld.

Voor de gekoppelde kringen in rotor en stator kan men de spannings

vergelijkingen opstellen en hieruit uiteindelijk de statorkortsluit

stroam bepalen.

In het voorgaande is gebruik gemaakt van tijdkonstanten en reactanties

om het kortsluitverschijnsel te beschrijven. Deze kunnen worden be

paald uit de equivalente schema's van de synchrone machine zoals in

fig. 2 te vinden zijn. Deze kunnen opgesteld worden aan de hand van

de differentiaalvergelijkingen.

a

e

c

Fig. 2. Equivalente schema's synchrone machines •

. . / 11



a, d. subtransitoire situatie.

b, e. transitoire situatie.

c, e. stationaire situatie.

Betekenis der indices:

kd, kq demperwikkelingen in d- en q-as.

b bekrachtigingswikkeling.

a ankerwikkeling.

ad, aq mutuele zelfinductie in d- en q-as.

, X X"
Uit deze schema's kan men in eerste instantie de Xd'" Xd , d' q
en X bepalen.

q
Hiertoe worden de weerstanden verwaarloosd en op de klemmen wordt

de vervangingsreactantie bepaald.

Bijvoorbeeld:

x "d
X

a
-+-

Xad ~d ~
ui t fig. 2 a.

Op dezelfde wijze kan men Xd ', Xd' X
q

" en Xq bepalen uit respectievelijk

fig. 2 b, 2 c, 2 d en 2 e.

Uit deze schema's kunnen eveneens de tijdkonstanten bepaald worden.

Zo is de subtransitoire tijdkonstante Td" de tijdkonstante van circuit

2 a gezien vanuit de demperwikkeling, aangeduid met index kd met de

ingangsklemmen kortgesloten. Hierbij zijn aIle weerstanden verwaar

loosd uitgezonderd uiteraard de weerstand van het betreffende circuit.

Men vindt dan b.v.

T "d
~d +

X X + X x.. + X dx..a ad a-b a-b

Uit fig. 2 b kan Td ' worden bepaald , er wordt dan gewerkt vanuit de

bekrachtigingswikkeling, aangeduid door de index b.

Fig. 2 d helpt bij de bepaling van T ". Daar in de q-as geen be
q

krachtigingswikkeling aanwez~g is, is geen T ' te bepalen.
q

De open-circuit tijdconstanten aangeduid met index 0 worden op

dezelfde wijze bepaald echter met de ingang van de circuits open •

• • / I 2
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Dit komt overeen met de situatie alsof een oneindige reactantie

in serie geschakeld is.

Al deze afgeleide formules zijn benaderde formules. Uit kontrole

berekeningen en gegevens welke verkregen zijn uit artikelen, voldoen

de benaderde formules met redelijke nauwkeurigheid.

De correcties voor de generatorbelasting worden in de onderstaande

formules tot uitdrukking gebracht.

T I • T I

d do

T It .. T "
d do

T
a

.. x " + X
d n

w(r +r )
a n

Hierin zijn X en r de reactant ie- en weerstandswaarden welke
n n

betrekking hebben op de uitwendige belasting.

Aangezien de machineparameters niet bekend waren zijn de tijdconstanten

bepaald m.b.v. de differentiaalvergelijkingen voor gekoppelde kringen.

De afleiding van de tijdkonstanten wordt gevonden in de bijlage I.

2
" - aTd =

X

2
Td

I - a..
a

2- aT ..
a ex

Hierin is ( r
) demperX ..

L

S (
r

) bekrachtiging= -
L

( r ) statora
L

a =
(X + X d) X da a a

De waarden X, S en ex zijn bekend uit metingen aan een koude machine

dus bij ongeveer 20 0
• De tijdconstanten zijn nu op eenvoudige wijze

te bepalen. Voor een belaste machine moeten temperaturen korrekties

toegepast worden.
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De berekening wordt uitgevoerd voor de situatie waarbij vier

machines in bedrijf zijn, elke machine voor 75% belast. Bij deze

belastingtoestand zullen ongeveer de hierna volgende machine

temperaturen optreden:

Temperatuur stator 70 0 e

T 700eemperatuur rotor

T d 600eemperatuur emper

De temperatuurcoefficient voor koper bedraagt 0,0043 en wordt konstant

veronderstelt voor temperaturen tussen oOe en 1000 e. De soortelijke

weerstand van koper bij 150 e bedraagt 0,0166 n/m.mm2• Als basis moet

dan ook genomen worden de weerstand bij ISoe.

Voor de stator geldt dan:

+ 0,0043 (70 - 15)
+ 0,0043 (20 - 15)

.. 1,212

20 vindt men voor de rotor-bekrachtiging:

= 1,212

en voor de demper

1, 168

Er is gemeten X 3,3 of groter

B ... 0,167

De a wordt bepaald uit de verliezen die ook bekend zijn.

Stator eu verlies bedraagt 0,6% op MW-basis

of 0,48% op MVA-basis.

... 0,48% van MVA per fase •

(Xa + Xad ) I~ .. 180% van MVA per fase.

. . /14



....

Hieruit volgt:

Ct =
r

a =
0,48

1807314
= 0,84

In subtransitoire situatie kan men het volgende vervangingsschema

tekenen.

stator

Fig. 3. Vervangingsschema.

Hierin is de lekreactantie van stator en demper samen genomen tot

een waarde X in de statorkring.
a

Xd" = 19%, deze waarde komt overeen met Xa

Dus X = 19
a

2Men vindt dan voor a

161

180. 161 0,895

In geval van een 75% belaste machine weet men;

X 3,3 x 1,168

en voor T " vindt mend
2

T " - a 0,025 sek.= =
d X

Dit is nu de situatie indien X en r niet aanwezig zijn.
n n

Men vindt dan voor de openci r cui t tijdconstante
X'

Tdo " Td" d 0,037 sek.= «II =
d

Omdat het gehele verschijnsel bezien wordt achter de step-up

transformator moet Td" gecorrigeerd worden voor de transformator

waarden

X = 10%
n

r 0,4% op MVA-basis per fase.
n

Men krijgt nu voor de uiteindelijke tijdconstante

•. /15
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Op dezelfde wijze berekent men Td ' en vindt hiervoor rekening

houdende met Xci = 28%

Tci = 0,993 sek.

Voor T" vindt men uit praktijkgegevens
q

T" = 0,051 sek.
q

De berekening van T geschiedt enigszins anders.
a

T =a

2- a
0:

Ret statorgelijkstroomlid ontstaat op t = 0 en dan geldt voor de
2stroomwaarde I" en a = 0,895. Men vindt dan

T = 0,125 sek.
a

Dit nu is de tijdconstante bij nominale belasting van de machine

die dan een statortemperatuur bezit van 90oC. Bij 75% belasting zal

de statortemperatuur afnemen en T die omgekeerd evenredig is met de
a

weerstand zal toenemen met de faktor

R90-- = ],07R70

Nu dus T =
a 75% 1,07.0,125 = 0,134 sek.

Ook nu moet de uitwendige belasting in rekening gebracht worden.

a
r + ra n = 0,48 + 0,4

(180 + 10)1 314
= 1,455

in dit geval bedraagt Xd
X + Xad

180% en
a

2 X2

0,848 ada = X )(X + X + X
ada ad n

•• / 16
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Voor T vindt men nu
a

T = 0,104 sek.
a

Ook deze waarde geldt weer voor een volbelaste machine. Voor een

75% belaste machine vindt men

T 0,111 sek.
a

Bij de berekening van het kortsluitverschijnsel wordt nu uitgegaan

van de berekende waarden

T " = 0,028 sek.d

Td
,

0,993 sek.

T " 0,051 sek.
q

T = 0, 111 sek.
a

Het verschijnsel treedt op, dat de tijdconstanten Td", Td ' en Tq"

toenemen bij het belasten van de generator doch de tijdconstante

T afneemt. In principe zouden de tijdconstanten nog gecorrigeerd
a

moeten worden voor de kabelweerstand, doch deze zijn te verwaarlozen

klein t.o.v. de waarden voor de transformator zodat dit: achterwege

gebleven is.

Om de grootte van de kortsluitstroom te berekenen moeten eerst de

ontbrekende gegevens uit het generatordiagram bepaald worden.

Bij de nu volgende berekeningen worden de generator en de step-up

transformator als een geheel beschouwd.

DF==~~wl---(]).....-LMW
10.8MVar 9,4 MVar

cos 1,: 0,81 cos~: 0,85
sin,:O,58 sinl:O,53

Fig. 4. Generator-unit bij 75% belasting.

. . /17



-17-

Er wordt verondersteld dat in de transformator geen ohmse verliezen

optreden, weI reactantie-verliezen welke bij vollast van de generator

2,5 MVar bedragen. De berekening zal geschieden in per-unit waarclen

op 100 MVA-basis. Omdat de generator- en transformatorreactanties

gegeven zijn op 25 MVA-basis worden deze op de nieuwe basis omgerekend

zoals aangegeven wordt in onderstaande tabel:

25 MVA-basis 100 MVA-basis

"DCd • X 1,8 + 0,1 1,9 p.u • 7,6 p.u.
q

Xl 0,28 + 0,1 0,38 p.u. 1,52 p.u.d

X" = X " Xl 0,19 + 0,1 0,29 p.u. 1, 16 p.u.d q q

Verder wordt E • 33 kV
a

Voor de basisstroom vindt men

1 p.u. gekozen (effectieve spanning).

i
b

.
aS1S

• MVA
3 Ea

•
100

13. 33
= 1,75kA.

De vermogens worden eveneens in p.u.-waarden bepaald.

15 MW = O,I~.p.u.

9,38 MVar 0,094 p.u.

Hieruit kunnen de wattstroom i
w

en blindstroom i
b

berekend worden

i 0,15 0,0866 p.u.w rrl
i b = 0,094 0,0541 p.u.

rr

De polenspanning ep wordt gevonden als voIgt:

e
p = • 1,1878 p.u.

.. /18
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Als lijnspanning vindt men

E • rJ:"" e • 2,0573 p.u.p p

De inwendige koppelhoek wordt gevonden uit tg 0

tg 0 0,6657

Met deze gegevens kan men het diagram construeren als in fig. 5.

De gewenste waarden zijn nu bekend doch uit de figuur Z1Jn nog

enkele waarden af te leiden die later nog ter sprake kunnen komen.

e
q

= e coso
a

• e sinoa

= 0,4806 p.u.

= 0,3200 p.u.

stator A-fa s~

op t:O

Fig. 5. Generatordiagram bij 75% belasting.
..JIg
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i
d i sin ( 8 +~ ) 0,0931 p.u.a

i i cos (8 + ~ ) = 0,0421 p.u.q a

e' = e + idX'd = 0,6221 p.u.q

E' 1"3: e' = 1,079 p.u.

e" = /(i X" )2 + (e + i X" ) 2 = 0,6479 p.u.
w d a b d

E" /Te" = 1, 1222 p.u.

8" 80 55'

Met de gevonden waarden kan de kortsluitstroom berekend worden

aan de hand van de formule op pag. 9.

Om de meest ongunstige situatie te krijgen wordt 8- 8
0

genomen. Men vindt dan:

=

_t l -t /O ,028
- ( 0,2106 E 0,993 + 0,0817 E + 0,1301+0,1295

t
- 10,051 ) coswt

t t
+ (0,1402 E- 10,993 + 0,0544 E- 10,028

t
+ 0,0866 - 0,1945 E- 10,051 ) sinwt

t
+ 0,4977 E- 10,111

Rieruit is het verloop van de kortsluitstroom te bepalen. Riervoor

is gebruik gemaakt van de rekenmachine, het verloop is weergegeven

in de grafiek op bijlage A.

Op te merken is dat de eerste top van de kortsluitstroom niet exact

bij t = 0,01 sek. ligt doch iets eerder. De oorzaak hiervan is de

demping van het gelijkstroomlid en het feit dat de amplituden van

coswt en sin.wt niet even groot zijn.

Bij de bepaling van de plaatsen der maxima ~s er vanuit gegaan dat

de tijd t de enige variabele is. In werkelijkheid zal het kortsluit

moment 8 ook nog enige invloed hebben. Ret is mogelijk dat, ondanks
o

een iets lager gelijkstroomlid, het eerste maximum iets naar voren

verschuift en daardoor iets hoger zal komen te liggen indien op een

andere moment de kortsluiting optreedt. Daar dit in verband met het

afstudeerontwerp te ver zou voeren is verder aangenomen dat het

eerste maximum bij t = 0,01 sek. ligt.

Ret eerste maximum, ook wel genoemd stootkortsluitstroom is van

belang voor de bepaling van de krachten die bij een driefasen

sluiting op het railstelsel en op de schakelaar kunnen werken.

../20
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Bij de hier beschouwde generator is uitgegaan van 75% belasting.

Men vindt dan voor de stootkortsluitstroom

i "" 1"2. i .. (i )as baS1S a t = 0,01
2,409 kA

top

Daar er in deze toestand vier machines in bedrijf zijn en deze

allen identiek belast en in fase zijn vindt men voor de totaal

gegenereerde stoot kortsluitstroom

i • 4 x 2,409as
9636 Atop

Op gelijke wijze kan het verloop van de kortsluitstroom bepaald

worden als de machine volbelast is. Hierbij moet van een ander

generatordiagram uitgegaan worden.

Voor een machine in vollast gelden de gegevens vermeld bij

fig. 6.

20MW
15 MVar

cos,: 0,80
sin,:0,60

20MW
12,5 MVar
cos,: 0,85
sin,: 0,53

Fig. 6. Generator-unit bij vollast.

Rekening houdend met de volgende machinetemperaturen,

900 etemperatuur stator

temperatuur rotor 850 e
d 700etemperatuur emper

kan men op dezelfde wijze als bij 75% belasting de tijdkonstanten

berekenen en men vindt

Til "" 0,028 sek.
d

T- "" 0,950 sek.d
T = 0,104 sek.

a

T" .. 0,051 sek .
q



-21-

Indien dezelfde basiswaarden gebruikt worden vindt men de volgende

machinewaarden:

Met behulp hiervan kan weer het generatordiagram bepaald worden.

Fig. 7. Generatardiagram bij vallast.

Oak hier zijn weer meerdere gegevens uit te bepalen:

e' = 0,6498 p.u.

E' = 1,1260 p.u.

e" .. 0,6745 p.u •

E" = 1, 1685 p.u.

0" 11 a28 1

.. /22
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De kortsluitstroom wordt nu gevonden uit:

-t/O,95 -t/0 ,028 t
i ak - (0,189 + 0,0733 + 0,1481 + 0,1594E- /0,051)E E

_t/O 95 t
coswt + :( 0,1473 E: ., + 0,0572 E- /0,028

+ 0,1155 - 0,2045
_t/ O 051

) sinwt + 0,4977
-t/O,104

E ' E

Deze vindt men getekend in bijlage B.

Men ziet dat tussen de stootkortsluitstroom bij 3/4-last en bij

vollast geen groot verschil optreedt zodat het zinvol is om de

invoedende kortsluitstroom bij 3/4-last als maatstaf voor het

railsysteem en de schakelaar te nemen.

Als derde geval is nog de kortsluitstroom bepaaH van een onbelast

lopende machine die nul last bekrachtigd is •

Hierbij treedt in de q-as geen kortsluitverschijnsel op omdat de

flux in deze richting nul is. De koppelhoek 0 .. 0 zodat de formule

op page 9 wordt

i ak [< 1 I
)

-tiT ".. E d +
X " XI

d d

e
(wt+ e ) ae cos X"a 0 d

I(xr
d

-tiT I]
) € d.

+ 0,49 77

Er treedt nu maximale asymmetrie op bij 8 .. 1800
•

o
Er wordt nu uitgegaan van de machinetemperaturen voor:

stator .. .200
C

rotor 27
0

C

demper ,., 250 C

Men vindt dan voor de gecorrigeerde tijdkonstanten

T " 0,035 sek.
d

Td
I = 1, 17 sek.

T .. 0,135 sek.a

en de kortsluitstroom wordt:

-t/0 ,035 _t/ I ,17
i ak (0,117 E + 0,3039 E + 0,076 ) cos wt

-t/0 ,135
E
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Ret verloop is getekend in bijlage C.

Bij alle voorgaande berekeningen is er van uitgegaan dat de be

krachtiging constant blijft. In werkelijkheid zal de bekrachtiging

naar zijn plafondwaarde stijgen, die bij vollast van deze machine

30% boven de nominale opwekkerspanning ligt.

Berekeningen tonen aan dat bij een gelijkmatige stijging, na 0,5 sek.

een bekrachtiging bereikt wordt welke 10% boven de vollast be

krachtiging ligt.

Aangezien de storingsduur, zoals later zal blijken, hier ver

beneden blijft wordt deze stijging niet in aanmerking genomen.

Voordat tot de berekening van de kortsluiting overgegaan kan worden,

zal eerst de netkonfiguratie binnen de industrie bepaald moeten zijn.

Zoals gegeven is de totale belasting verdeeld in 8 blokken die

identiek genomen zijn.

Per blok ~s een vermogen vereist van 16,25 MW met cos¢ 0,83.

Riervan 92% ofwel 15 MW motoren belasting.

Van het centrale railsysteem met een spanning van 33 kV gaat men

met kabels via een transformator naar een railsysteem van 6,6 kV.

De gemiddelde lengte van deze distributiekabels is 800 m. Op deze

rail wordt de helft van de motorische belasting aangesloten. De

andere helft van de motoren sluit men aan op 380 V.

Per blok staan 10 hoogspanningsmotoren met een gemiddelde ingangs

vermogen van 750 kW opgesteld en 50 laagspanningsmotoren met een

gemiddeld ingangsvermogen van 150 kW.

Voor de transformatie 33/6,6 kV worden drie transformatoren genomen

elk van II MVA, 11,3% en voor de transformatie 6,6/0,38 kV tien

transformatoren van I MVA en 4%. De 380 V rail wordt verdeeld in

5 groepen, elke groep gevoed door 2 transformatoren. Op de transfor

matorwaarden wordt in een volgend hoofdstuk nog teruggekomen.

De resterende belasting van 1,25 MW wordt gevoed via twee transfor

matoren 6,6/0,38 kV van elk I MVA en 4%, dit vanwege de uitwissel

baarheid.

Een overzicht van de belasting-verdeling vindt men in fig. 8.
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I

10-M
I

1MVA I

4°10
M,

I
I

5 groepen
I
I,

M,
I
I

10-M
I

19,58 VA I

cos 0,83 1MVA M
4°/D

33kV
11 MVA
11,3 °/0

B

380V

I
I

10-M
I

6,6 kV

Fig. 8. Belastingverdeling per hlok.

De opgestelde motoren zijn allen kortsluitankermotoren, waarvoor

henaderd het vervangsschema van fig. opgesteld kan worden.

_..---_. X,
R.1- s

2 s

Fig. 9. Vervangingsschema induktiemotor.
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XI w (L II - L
12

) statorlekreactantie.

X2 w (L22
- L

12
) rotorlekreactantie.

XljI w L I2 magnetisatie-reactantie

r l statorweerstand

r 2 rotorweerstand

S slip

Met behulp van dit schema kunnen de algemene spanningsvergelijkingen

opgesteld worden

e l
= ilr l

+ jilX I
+ jXljI (i

l
- i

2
)

0
r 2 ji

2
X

2
jX1jJ (i

l
i 2)= ~2 -+ + -

S

De hierin gebruikte stroom- en spanningswaarden zijn effektieve

waarden.

Met behulp van de bekende nullast-, vollast- en aanloopstromen en

de daarbij behorende waarden voor S en verder nog het aanloopkoppel

kunnen de machineparameters berekend worden.

Bij dit onderzoek is echter gebruik gemaakt van gegevens welke

verkregen zijn uit metingen o.a. aan motoren in de Calder Hall

centrale van de U.K. Energy Authority 1966 {12 }.

Daar de motor een flux in zijn rotor gevangen heeft welke niet

plotseling kan verdwijnen zal er in de statorwikkeling een spanning

geinduceerd worden bij een spanningsdaling t.g.v. een kortsluiting.

Evenals bij de generator zal de afname van de gegenereerde stroom

afhankelijk zijn van stator en rotor tijdkonstanten. Daar geen be

krachtiging in de rotor aanwezig is zal de kortsluitstroom tot nul

afnemen. Afhankelijk van de konstruktie van de rotorkooi zullen in

het exponentiele verloop van de stroom meerdere tijdkonstanten

optreden. Dit laatste tog.v. de stroomverdringing in de rotorstaven.

Het stroomverloop kan heel redelijk benaderd worden door twee tijd

konstanten Td en Tat die bepaald worden aan de hand van empirische

formules.

De wisselstroomtijdkonstante

X
st=

2 II f r 2 (s=O)

met

X totale lekreactantie die optreedt ais dest
aanloopt op volle spanning
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r 2 (s=0) = rotorweerstand bij slip S = a

en de gelijkstroomtijdkonstante.

T
a

X
st

= statorweerstand.

De magnetiseringsreactantie X
w

wordt niet in de berekening opgenomen.

Het verloop van de omhullende van de positieve toppen vindt men als

volgt:

~mk = 12. e
X
st

( £ +

t
T

a ) .

Uit eigen metingen en uit gegevens bekend van eerder genoemde

publikatie is gebleken dat de top van de kortsluitstroom na 0,01 sek.

ongeveer 10. i ff bedraagt. Het blijkt dat dit voor alle motorennom.e .
toegepast mag worden.

De eigen metingen werden verricht aan een asynchrone kooiankermotor

met een nominaal vermogen van 10 pk, 7,5 kW. Het verloop van de kort

sluitstromen bij sluiting op stroommaximum en stroomnuldoorgang en

het verloop van de open spanning bij nul last en vollast vindt men

in bijlage D in respectievelijk a, b, c en d.

Men ziet dat bij sluiting op moment van stroommaximum nagenoeg geen

gelijkstroomlid optreedt en in het andere geval een groot gelijk

stroomlid. Dat er meerdere tijdkonstanten optreden is te zien aan

het verloop van de omhullende die door de nulas gaat. Uit de

karakteristieken voor de gegenereerde spanning kan men de open

tijdkonstante bepalen, waarbij wel rekening gehouden moet worden

met de toerenvermindering van de motor.

Men ziet dat het kortsluitstroomverschijnsel bijzonder snel uitdempt

voor deze kleine motor. Indien de motoren groter zijn, zoals in de

industrie, zullen de tijdkonstanten toenemen. Voor de bepaling van het

kortsluitvermogen is de eerste top bij maximale asymetrie van belang.

Het door de betreffende schakelaar af te schakelen vermogen is

kleiner omdat in de eigen tijd van de schakelaar de stroom reeds

aanzienlijk in amplitude is gedaald, zowel t.g.v. de weerstanddemping

in de wikkelingen als van de toerenvermindering van de motoren •
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Indien de kortsluiting niet direkt op de motorrail plaatsvindt

doch meer naar de centralerail of zelfs op de centraIerail zeIf,

worden van de gezamenIijke motoren de equivalente reactanties

en tijdkonstanten berekend. De tussen liggende transformator

reactanties worden in de berekening opgenomen.

De vervanginsreactantie van n-motoren wordt bepaald met:

x' st

hierin is Yk van de Ke motor.

Voor de tijdkonstante past men toe:

T' =
n

P = nominale vermogen van de Ke-motor.
k

Indien zich tussen de storingsplaats en de motor een transformator

reactantie X
T

bevindt corrigeert men als voIgt:

XT
,

= X
,

+ XTst

Xr
,

, T' .TT = xr-
st

Voor het bepalen van de motorparameters wordt gebruik gemaakt van

grafieken zoals getekend in fig. 10. Er zijn motoren genomen met

een toerental van 1500 omw/min.

Voor de motoren is een gemiddelde grootte gegeven. En weI voor

de hoogspanningsmotoren 750 kW opgenomen vermogen bij 91% belasting,

ofweI 1050 pk afgegeven norninaal rnechnisch verrnogen. De grafieken

in fig. 10 zijn gegeven voor 3,3 kV rnotoren, terwijl in de industrie

6,6 kV beschikbaar is. De per-unit waarden van de motorpararneters

op basis 100 MVA, 3,3 kV zijn gebruikt voor rnotoren aangesloten

op 6,6 kV daar het verrnogen geIijk gehouden wordt en de motoren

vergeIijkbaar zijn.
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fig.10 a. gemiddeld verloop XST
voor 380V motoren.
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10b. gemiddeld verloop XST
voor 3,3 kV motoren .
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fig.10c. gemiddeld verloop Td 10d. gemiddeld verloop Td
voor 380V motoren. voor 3,3 kV motoren.
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pk
10 1. gemiddeld verloop Ta

voor 3,3 kV motor ~ n .
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fig.10~. g~midd~ld v~rloop Ta

voor 380V motoren.
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Men vindt:

x
at

2,4 rI

= 0,073 sek.

= 0,092 sek.

en m.b.v. formules op pag. 25 en 26 voor de weerstanden

• 0,1047 rI

0,0830 !l2

voor de per-unit waarden op 100 MVA basis en 3,3 kV krijgt men:

X 22,04 p.u.
st

r 2(8=O)= 0,961 p.u.

0,762 p.u.

0,85==cos ep

Aan de hand van het vervangingsschema kan men de slip van de

machine bepalendoor gebruik te maken van:
r

2
r

t
+

Snom

\/X;t + ( r l + r 2 ) 2
8nom

8 2,8%
nom

Indien men het verloop van belasting en slip lineair verondersteld

vindt men voor

591 % 2,5%

"De totale vermogensopname van de hoogspaningsmachines bedraagt

8,82 MVA, cosep = 0,85.

De 10 machines worden nu vervangen door een machine met nominaal

vermogen P = 10500 pk op de 6,6 kV-rail. M.b.v. de omrekenformulesnom
op pag. 27 bepaalt men de equivalente reactantie en tijdkonstanten.

x' 2,204 p.u.st
T' 0,073 sek.

d
r"r" 0,092 sek.J. a
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Door de aanname dat alle motoren identiek belast zijn vindt men

dezelfde tijdkonstanten. In werkelijkheid zullen ze stromen

generen van verschillende amplitude en verschillende frekwentie

zodat afwijkende tijdkonstanten optreden.

Een zelfde redenering kan men opzetten voor de laagspanningsmotoren.

Het gemiddelde opgenomen vermogen bedraagt 150 kW,cos~ = 0,85 bij

91% belasting. Het nominaal uitgangsvermogen zal 205 pk bedragen.

M.b.v. de karakteristieken worden weer~de karakteristieke waarden

bepaald en men vindt:

Xst • 0,196 S1

Td
... 0,065 sek.

T • 0,058 sek.a

De weerstanden worden

r Z (S=O) • 0,0096 S1

r l
• 0,0108 S1

De per-unit waarden op 100 MVA-basis en 380 V.

Xst = 135,73 p.u.

=

6,65 p.u.

7,48 p.u.

De totale vermogensopname van de 50 machines bedraagt 8,77 MVA,

cos ~ • 0,855.

Voor de vervangende machine, op de 380 V rail, met nominaal vermogen

p = 10250 pk vindt men:nom

X' = 2,715 sek.st

T' ... 0,065 sek •d

T' • 0,058 sek •a

.• /31
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Om nu de vervangingswaarden op de 6,6 kV rail te bepalen moet de

kortsluitreactantie van de transformator in rekening worden ge

bracht . Men krijgt nu:

X'T = 3,115 p.u.

T' = 0,0745 sek.
Td

T'Ta 8 0,0665 sek.

Naast de motorische belasting is nog een lichte belasting aanwezig

van 1,252 MVA, cos ¢ ~ 1,0 welke eveneens op 380 V is aangesloten.

Deze is vanwege zijn grote waarde welke parallel staat aan het

kortsluitcircuit niet in de kortsluitberekening opgenomen.

De weerstand van deze belasting bedraagt ongeveer 240 p.u. op

100 MVA-basis en 380 V.

De beide aldus verkregen equivalente motoren worden weer ver-

vangen door een motor met P = 20750 pk. ennom

X" = 1,308 p.u.
T

Til = 0,0750 sek.
d

Til = 0,0805 sek.a

Om het kortsluitvermogen op de 33 kV rail te bepalen moet de

transformator in rekening worden gebracht.

Men vindt:

X" , = 1,605 p.u.
T

Til , 0,0946 sek.d
Til , 0,1016 sek.

a

Als 33 kV voedingskabel worden drie kabels parallel genomen.
2

Als kabels is gekozen Hochstadter-kabel NHKEBA 3 x 120 mm ,

35 kV (0000 AWG, Westinghouse).

De weerstand hiervan bedraagt 0,1917 n/km en de reactantie be

draagt 0,1269 n/km.

Voor de drie kabels van 800 m. parallel vindt men als p.u.-waarden

R = 0,0047 p.u. X 0,0031 p.u.

•. /32



-32-

Deze waarden zijn klein t.o.v. de transformatorwaarden zodat ze

verwaarloosd mogen worden.

De positieve omhullende van de door de motoren gegenereerde

kortsluitstroom vindt men nu door de berekende waarden in te

vullen in de formule van page 26:

0,5087 ( £

t
0,0946

+

t

0,1016)

Het verloop hiervan vindt men getekend in de grafiek op bijlage E.

Voor de waarde van de eerste top vindt men 1,607 kA. Door de 8

blokken zal een identieke kortsluitstroom gegenereerd worden, zodat

men vindt voor de totale motorenbijdrage na 0,01 sek. 12,859 kA

asymmetrische topwaarde.

Men ziet in bijlage E duidelijk dat de bijdrage van de motoren na

0,2 sek. nog slechts 15% bedraagt van de eerste top. Vandaar dat

de door de motoren gegenereerde stroom weinig invloed heeft op de

door de schakelaar te onderbreken stroom.

Om tot een totale invoedende stroom te komen moet de invoeding

vanuit het gekoppelde net nog bepaald worden. De totale industrie

belasting bedraagt 130 MW met cos ~ = 0,83. Hiervan wordt door de

eigen centrale 60 MW met cos ¢ = 0,847 geleverd. Het gekoppelde

net neemt het resterende gedeelte voor zijn rekening. Dit bedraagt

70 MW met cos ¢ = 0,815. Bij een railspanning van 33 kV·geeft dit

een belastingstroom 1500 A ff = 2125 Ae top
Van het invoedend net is bekend dat een maximaal invoedend kort-

sluitvermogen aanwezig is van 950 MVA. De hierdoor optredende

kortsluitstroom bedraagt 16,62 kAeff .

Indien de voedende centrale op enige afstand ligt mag de stroom

aplitude-faktor na 0,01 sek. op 1,7 gesteld worden.

De eerste top van de asymmetrische kortsluitstroom gevoed door

het gekoppelde net bedraagt dan

1,7 n . 16,62 = 39,96 kAtop

De maximale top welke bij 0,01 sek. op zal treden is de som van

de berekende waarden en weI 64,6 kA.
top
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Op deze waarde moet het railstelsel en de schakelaarkontakten

berekend worden.

Ret kortsluitverrnogen aan de rail moet nog worden vastgesteld.

Rierbij wordt uitgegaan van de symmetrische bijdragen van de

afzonderlijke bronnen. Rierbij is aangenomen dat voor de stroom

amplitude-faktor van de eigen generatoren en de motoren de

waarde 1,8 redelijk is.

De symmetrische stroom van de generatoren en motoren is 8,837 kA
eff

en van het gekoppelde net 16,62 kAeff . De belastingstroom vanuit

het net bedraagt 1500 Aeff • Omdat de weerstand verwaarloosd wordt

moet voor de bijdrage aan het kortsluitvermogen 1,500 sin ¢ = 870 Aeff
genomen worden.

Totaal vindt men nu 26,328 kAeff • Ret kortsluitverrnogen bedraagt nu

N
ksv 33 ~. 26,5 = 1510 MVA.

Er kan een schakelaar genomen worden van 1750 MVA indien deze

leverbaar is. Bij voorgaande berekeningen is er van uitgegaan

dat de generatoren en motoren niet in snelheid varieren, zodat

de gegenereerde stromen in fase blijven en de berekende topwaarden

algebra isch opge teld mogen worden. In werkelijkheid zullen de

motoren afremmen terwijl de generatoren t.g.v. hun aandrijving

zullen versnellen. Tussen de verschillende stroomvectoren zal

een faseverschuiving op gaan treden en de topwaarden zouden

vectorieel opgeteld moeten worden. Deze faseverschuiving zal

de maximale waarde doen verminderen.

Bij de keuze van de schakelaar moet op een aantal faktoren worden

gelet. Een der belangrijkste is weI de mate waarin binnen de industrie

uitbreiding mogelijk is. Bij een nieuwe industriele vestiging met

nog veel uitbreidingsmogelijkheden zal men er misschien toe over

moeten gaan om i.p.v. een 1750 MVA-schakelaar een 2000 MVA-schakelaar

en railsysteem te nemen.
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III. Stabiliteit.

Naast de berekening van het kortsluitvermogen is voor een centrale

die gekoppeld is met een larldelijk e.lektriciteitsnet de stabiliteit

van belang.

Onder de stabiliteit van een generator kan men eenvoudig verstaan,

de mogelijkheid om synchroon met het invoedende net te blijven

(Crary {2} ). Het gehele verschij~sel is zo gekompliceerd dat het

gewenst is het verschijnsel in twee soorten te splitsen.

In de eerste plaats onderscheidt men de statische stabiliteit.

Deze treedt naar voren bij kleine en langzame belasting variaties.

D.w.z. veranderingen die langzaam zijn in vergelijking met zo wei

de eigen trillingsfrequentie van het systeem als met de mate van flux

verandering in de draaiende machine als res pons op de verandering van

de belasting. Ten tweede onderscheidt men de dynamische stabiliteit.

Dit is de mogelijkheid om vermogensoverdracht te handhaven bij

plotselinge veranderingen van de netp arameters zoals b.v. kortslui

tingen en schakelhandelingen. Bij de bepaling van de dynamische stabi

liteit zal gebruik gemaakt worden van het gelijke oppervlakken kriterium

toegepast op de vermogenskoppelhoekkromme. Dit kriterium kan eenvoudig

toegepast worden m.b.v. een planimeter.

In eerste instantie zal in dit hoofdstuk aandacht geschonken worden

aan het gedrag van de generator bij klemmen-kortsluiting. Daarna

wordt de maximale storingsduur bepaald bij volledige drie-fasen kort

sluiting dicht bij de centrale en bij een sluiting welke 30% rest

spanning op de centrale hoofdrail ten gevolge heeft.

Verder wordt de restspanning op de hoofdrail berekend waarbij de

storing theoretisch oneindig lang kan blijven bestaan zonder dat de

generator uit de pas valt. Met de verkregen waarden kan de beveiliging

van de koppelschakelaar bepaald worden.

Bij een drie-fasen kortsluiting dicht bij de centrale zal de spanning

op de centrale hoofdrail nul worden. De generator kan geen energie

meer aan de belasting leveren. De traagheid van de turbine-regelaar

wordt zo groot aangenomen dat gedurende de eerste 0,5 sek. de turbine

met konstant vermogen blijft aandrijven.

l5
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In principe mag men niet speken van konstant koppel, weI van konstant

vermogen, doch aangezien de snelheidsvariatie minimaal is worden beide

begrippen weI door elkaar gebruikt. In dit rapport zal echter gesproken

worden over konstant vermogen.

Omdat het aandrijvend vermogen konstant verondersteld wordt en het

elektrisch geleverd vermogen wegvalt krijgt de generator een versnelling.

AIle toegevoerd mechanisch vermogen P verminderd met de extra I
2

R-
m

verliezen wordt omgezet in een verhoging van de roterende energie.

De roterende energie A van de generator met turbine bedraagt, zoals

gegeven bij nominaal toerental 2,5 kWs/kW. Op het moment van de kortslui-

ting bedraagt de roterende energie P = A.P kWs. Er wordt veronder-
2 0 nom

steld dat de extra I R-verliezen -6% van P - konstant zijn gedurendenom
de eerste 0,4 sek. van de storing. Ret overschotvermogen p = (P -0,06 P )m nom
wordt in roterende energie omgezet.

tDe toale vermogenstoevoer in de loop van de storingstijd t wordt

tf pdt =
o

p.t.

Daar het kwadraat van de rotorsnelheid e~enredig is met de roterende

energie mag men schrijven:

A.P + p.t.nom

A.P
nom

2
w (t)

2
w (0)

waaruit voIgt:

w(t) w(o) I +
p.t

A.Pnom

Rierin 1.S w (t)

w (0)

hoeksnelheid na t sekonden.

hoeksnelheid op moment van storing.

De afgelegde hoek gedurende de storingstijd vindt men door integratie.

3 p

2A.P ]nom
pt

( I + s )3_
A.Pnom3 p[

2A.Pnom
w(o)tsf w(t)dt =

o
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De generator heeft een uitzwaai 8 t.o.v. de hoek die in
s

eenzelfde tijd met synchrone snelheid doorlopen zou zijn.

_2A_
3
=-·P_;_o_m_ - t.Jp.ts( 1 + ....,........",,--.

A.Pnom

=

3 p

w(o). t
s

[

2A.Pnom

ex
s

w(o)

•8s

•. /36
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Deze uitzwaai is als funktie van de tijd met -p--- als parameter in
Pnom

de grafiek op bijlage F uitgezet.

In de praktijk werkt men met een benaderde formule waarin men gebruik

maakt van een gemiddelde versnelling Agem

w -w
1t 0 P

a .. .. w
t 2 0 A.Pgem nom

De uitzwaai wordt dan:

0
1 a t

2 1 P 2.. .. w t •s 2 gem 4 0 A.Pnom

Met deze benaderde formule wordt een uitzwaai gevonden die ongunstiger

verloopt dan de werkelijke uitzwaai. Daar in een groot gebied van P
m

en 6 de optredende afwijking klein is (+ 1.5%) wordt de laatste formule

veelvuldig toegepast.

Deze situatie treedt op wanneer er een drie-fasen kortsluiting optreedt

dicht bij de centrale hoofdrail. Er wordt aIleen rekening gehouden met

een drie-fasen kortsluiting, omdat deze. wat betreft de stabiliteit. de

meest ongunstige toestand schept. Bij een-fase aardsluiting of twee

fasen sluiting zal altijd nog een gedeelte van de elektrische energie

aan het net geleverd worden waardoor het versnellend vermogen minder is.

Bij de berekening wordt er van uitgegaan dat drie generatoren volbelast

in bedrijf zijn. Met vier machines in 3/4 last heeft het bedrijf een

grotere stabiliteit.

Bij een sluiting op de rail zal de volledige belasting wegvallen.

Dit betekent dat aIle aandrijvend vermogen afgezien van de ohmse ver

liezen omgezet wordt in een verhoging van de roterende energie. Naast

de reeds genoemde veronderstellingen worden nog de volgende aannamen

gedaan:

a). De spanning achter de vervanginsreactantie van het invoedende net

wordt konstant genomen.

b). Gedurende de storingstijd treedt een uitdempend verschijnsel op dat

gepaard gaat met een varierende transitoire langs-reactantie.

Deze Xd zal met de storingstijd toenemen. Om het rekenen te verge

makkelijken wordt vaak een konstante waarde aangenomen van

1.1 a 1.2.x~. Gemakshalve wordt hier gerekend met x~.



-37-

c). Na afschakelen van de storing "ziet" de generator het gekoppelde

net weer. Er wordt verondersteld dat de motorische belasting

gelijk gebleven is. In principe zal de terugkerende belasting

groter zijn omdat t.g.v. de toerendaling versnellend vermogen

gevraagd wordt.

De motorische belasting wordt voor de berekening vervangen door een

impedantie. Dit vermogen bedraagt zoals gegeven is 156,63 MVA, cos ~=0,83

of weI 130 MW en 87,36 MVar. Deze worden in p.u. -waarden uitgedrukt op

100 MVA-basis.

Men kan dan schrijven:

1,3 + j 0,8736

Hierin is

x= 3 e I

kan hieruit bepaalt. worden:

Zb • 0,5300 + j 0,3561 = 0,6385 L 33,900

Aan de hand van het vermogen geleverd door het invoedend net kan de

spanning achter de vervangende reactantie E t bepaald worden.ne
Het geleverde vermogen bedraagt 70 MW en 49,86 MVar of uitgedrukt

in p.u.-waarden

0,7000 + j 0,4986

De stroom die met dit vermogen samenhangt bedraagt per fase

0,4041 - j 0,2879 (A )pu

= e +a (0,4041 - j 0,2897) j 0,1050

De totale impedantie tussen rail a en de netspanning bedraagt 0,1050 p.u.

Ui twerken met

levert als fase-spanning

= 0,6091

en als gekoppelde spanning
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Ret gehele elektrische systeem kan vervangen worden door het in

fig. 11 weergegeven schema.

Xd: 2,5333
X'd: 0,5066
Xd: 0,3866

0,1050

0,3561

Z3

0,5300

NET

Fig. 11, Vervangingsschema.

De drie generatoren z1Jn vervangen door een generator van 60 MW.

2 1 stelt de impedantie van deze vervanginsgenerator met zijn machine

transformator voor. In het stationaire geval, wordt dit Xd en in het

transitoire geval Xd.
22 wordt gevormd door de koppellijnen en de verrnogenstransformatoren.

Tenslotte vormt 23 de belastingsimpedantie. Alle gegeven waarden zijn

op 100 MVA-basis gereduceerd.

Om de transitoire P-0 12 kromme te bepalen wordt gebruik gemaakt

van de karakteristieke circuit impedanties 2
11

en 2\2 in stationaire

toestand. Deze kunnen bepaald worden uit het algemeen impedantie

schema gevoed door twee bronnen zoals in fig. 12.

1

Fig. 12. Algemeen impedantie schema.

Z
11

=

Indien hierin de stationaire waarden van fig. 11 in ingevuld worden

vindt men:

z = 0,0119 + j 2,6281 = 2,6281 /.§9,74°11

ell 89,740

0 0,26°('i. 11 90 - ell ::

'7

2,8914 L:!6,87°'" - 0.3458 + j 2,8706 =
12
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96,87 0

o 090 - 6 12 = - 6,87 •

Bij het bepalen van de transitoire kromme wordt gebruik gemaakt

van de theorie beschreven door Crary { 2} . Hierbij wordt uitgegaan

van het generatordiagram zoals getekend in fig. 5 en 7. De toegepaate

generatoren zijn van het turbo-rotortype zodat de spanning achter de

reactantie X
q

= X
d

t E~I Ep ' In de dynamische toestand moet ge

rekend worden met E' i.p.v. E doch nu zouden eveneens andere
q p ,

karakteris tieke impedanties optreden en weI Z II en; 'lJ 12 die eveneens

varieren met Xd. Om nu dit alles te vermijden wordt EO I uitgedrukt

in E' en E' = E en weI als voIgt:
ql q2 net

E'q2 = Enet

X I - Xdl·...3.,....Zr----
12

1 -

E'
q2

E' s~n
q2

die

Hierin duiden de indices I en 2 op de generator reBp. het invoedende

net ten opzichte waarvan de s tabili tei t bezie,n word to (5
12

is de hoek

optreedt tussen Ep en Enet .

De P - °12 karakteristiek geeft de vermogensuitwisseling weer tussen

de generator en het oneindig sterk veronderstelde net.

Er geldt voor het uitgangsvermogen van de generator:

2
~rp

FQ1
sin +

EQ2
sin (° 12 - Cl. 12)I Z- Cl. 11 2

12I 1

Een zelfde vergelijking kan opgesteld worden voor het voedende net doch

daar dit voor de stabiliteit van de generator niet van belang is, is

dit achterwege gelaten.

De stationaire kromme word t gevonden door voor FQ 1 i.n te vullen Ep
en voor E Q2 te nemen Enet •

Men vindt dan:

PI = 0,0101 + 0,9022 sin (° 12 + 6,87 0
)

De transitoire kronune vindt men door de eerder vermelde fcrml.lles voor

EQI en Eq2 in te vullen.

II "
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Men vindt dan:

Hierin bedraagt a12
o=- 6,87

In bijlage G is het verloop weergegeven van beide krommen.

Hierin moe ten de volgende specifieke punten onderscheiden worden:

o =
o

012 op moment van storing t = 0

maximale uitzwaaihoek die op mag treden tijdens de storing.

02 ultzwaaihoek waarbij de rotorsnelheid weer synchroon is.

= uitzwaaihoek waarbij in elk geval asynchronisme optreedt.

Het konstante aandrijvend vermogen bedraagt 0,6 p.u. Gedurende de

storing krijgt de generator een oversnelheid. Er wordt nagegaan

hoe lang de storing maximaal mag duren opdat het na afschakeling

van de storing optredende remmend vermogen, de snelheid za terug

kan brengen dat het punt van asynchronisme 63 163,5° niet

bereikt wordt. Hierbij wordt een marge van ca. 10% in het remmend

Omdat beide

o = 330 56
1

o
door af te trekken.Gedurende de storing is het overschot vermogen

vermogen aangehouden. Op het moment van de storing ~s 012= 0 .
o

Deze 0 wordt gevonden uit de interne koppelhoek van de generator
o

o a 37~561 en de hoek die E t maakt met E 40
•ne a

voedingen energie leveren aan de belasting vindt men

=tijd t
s

p = 0,94 P "nom
De verhoging van roterende energie bedraagt 0,94 P .t (MWs p,u.)nom s
Op het moment van de storing bedraagt de roterende energie A.P =nom
1,5 p.u. De hoeksnelheid op het moment van de storing is 18000 graden/sek.

Rekening houdend met 10% reserve mag de maximale hoekverdraaiing 150°

bedragen ( 02 ). Met het gelijke oppervlakken kriterium vindt men voor

de maximale hoekverdraaiing tijdens de storing 01 = 113°. Dit

betekent een maximale uitzwaai 0 79°. Beziet men de karakteris-
s

tieken van bijlage F dan komt dit overeen met een maximale storings-

0,22 sek.

•• /41
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Neemt men een bedrijf waarbij 4 generatoren 75% belast zijn dan

komt . men tot de krommen op bijlage H.

Pstat • = 0,0125 + 0,9887 sin ( 012 + 6,79
0

)

P
dyn.

= 0,0612 + 0,0280 cos
2

(OlZ- a12 ) - 0,0827 cos (OlZ- a1Z)

+ 2,1834 sin (8 1z- a1Z) - 0,7380.sin 2 (olZ- a1Z);a12 • - 6,79
0

•

Hieruit vindt men dan als maximale storingstijd t • 0,27 sek.s

Deze waarde van de restspanning op de centrale hoofdrail is enigszins

willekeurig gekozen. Hij is aIleen van belang om enig inzicht te krijgen

in de toegestane storingstijden bij verschillende spanningsdalingen.

Er wordt in het navolgende nagegaan hoelang een storing die 70% spannings

daling op de rail veroorzaakt mag blijven bestaan zonder dat instabili

tei t optreed to

Bij deze langer durende storingen zullen een aantal verschijnselen op

treden die niet me.er verwaarloosd kunne.n worden.

Er wordt veranderstelt dat 80% van de laagspannings~otoren direkt afvalt.

Dit betekent dat er gerekend moet worden met 10 laagspanningsmotoren en

10 hoagspanningsmotoren.

Gedurende deze spanningsdaling zal de slip van de motoren toenemen.

Van belang is of deze slip na afschakelen van de storing kleiner of

grater is dan de kips lip Sk die 15% gesteld is.

Om de toerenvermindering te bepalen is het van belang dat het traag

heidsmoment van de motoren met hun belasting bekend is, zodat de

roterende energie per vermogenseenheid - A kWs/kW - berekend kan worden.

Uit fabrieksgegevens blijkt dat voor de motoren de volgende waarden

genomen mogen worden:

hoogspanningsmotoren

laagspanningsmotoren

(HSM)

(LSM)

A

A =

0,85 kWs/kW

0,70 kWs/kW

Voor de aangedreven werktuigen geldt:

roterende pompen

ventilatoren

A =

A =

0,45 kWs/kW

3,00 kWs/kW

D(~ ill.(:{o·t~n genoemde waarden zijn gemiddelden.
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d
De belasting wordt gelijk verdeeld geacht over de motoren. Men krijgt

dus:

5 hoogspanningsmotoren + ventilatoren (HSMv) A = 3,85 kWs/kW

5 hoogspanningsmotoren + pompen (HSMp) A 1,30 kWs/kW

5 laagspanningsmotoren + ventilatoren (LSMv) A '"' 3,70 kWs/kW

5 laagspanningsmotoren + pompen (LSMp) A = 1, 15 kWs/kW

Van de motoren heeft de S de volgende waarden:nom

HSM S '"'nom
LSM ~.. s •nom

2,8%

3,1%

Om nu de toerendaling te berekenen wordt als voIgt te werk gegaan.

In eerste ins tantie wordt de roterende energie op het moment van

sluiting bepaald: P
o

P = A.P kWs
o nom

Daar de

energie

dragen

spanning niet nul is wordt er gedurende de sluiting nog

toegevoerd. Deze toegevoerde energie zal ca. 0,1 P be-nom
en moet voor beide typen motoren bepaald worden afhankelijk

van de storingsduur.

Gedurende de storing zullen de motoran nog vermogen aan het werktuig

afgeven. Dit vermogen zal konstant verondersteld worden, hoewel het

in werkelijkheid t.g.v. toerenvermindering af zal nemen.

Ui t de verll'egen waarden kan de roterende energie na ',I'erloop 'Ian de

storingstijd t berekend worden.
s

Zoals reeds in hoofdstuk 111-1 is vermeld geldt:

w (t )
s

w (0)

Hieruit kan de slip bepaald worden op het moment dat de storing af

geschakeld wordt. In onderstaande tabel vindt men de verschillende

S bij verschillende storingstijden t :
s

t '"' 0,35" t .- 0,4" t = 0,5" t = 0,6"s s s s

HSMv 4,4% 5,0% 6,3% 7,6%

HSMp 13,6% 15,0% 20,1% 24,8%

LSMv 4,4% 5,1% 6,4% -; -~ ~'J

LSMp 15,0% 17,4% 22,4% 27.:·7~

., .,
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Zoals later zal blijken ligt de toegelaten storingstijd tussen

0,5 sek en 0,6 sek. Daarom zullen voor deze be ide situaties de

P - 012 - karakteristieken gedurende de storing bepaald worden.

Hierbij wordt uitgegaan van de koppelkromme als funktie van de

slip. Gegeven is dat het kipkoppel ligt bij 200% en Sk "" 15%.

Bij een spanningsdaling zal het koppel kwadratisch met de spanning

afnemen, zodat het kipkoppel bij een railspanning E • 0,3
a

nog ca. 20% bedraagt.

Voor S < Sk wordt de kromme lineair verondersteld zodat geldt:

P ""
S

S~

20
200

Als S > Sk wordt aangenomen dat het vermogen konstant is en wei

15% van P •nom
Op deze wijze is nu het wattvermogen aan het einde der storing bekend.

Met

en

+

Q =

kan men het blindvermogen bepalen.

Bij de aanvang van de storing gelden de nominale slipwaarden en zullen

andere vermogens afgenomen worden die ca. 0,1 zijn van de nominale

vermogens.

Gedurende de storing zal de vermogensafname varieren. Ter vereenvoudiging

wordt verondersteld dat dit lineair geschiedt, en wordt uit de twee

gevonden situaties een gemiddelde waarde bepaald.

Bij een storingstijd t = 0,5 sek. werd voor de totale industrie
s

belasting gevonden

P

Q

N

cosej>

7,82 MW.

13,68 HVar.

15,76 MVA.

0,50

Deze belasting kan evenals in het vorige hoofdstuk voorgesteld worden

door een impedantie Zb

Zb 0,2835 + j 0,4959.

. ./44
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De restspanning van 30% duidt er op dat de storing zieh verderop in

het komplex voordoet, b.v. in een der afgaande kabels.

Om de storingsplaats weer te geven brengt men een impedantie aan

parallel aan Zb' Daar alle weerstanden in het net verwaarloosd zijn

wordt hier een zuivere reaetantie genomen. Deze reaktantie wordt

bepaald m.b.v. een geinjeeteerde spanning E die een zodanige

invloed heeft dat abs waarde IE I = 0,3 p.u. wordt, zoals in
a

fig. 13 weergegeven.

E' .....-

x·
d I Xnet

I

.. ~J.,
, 1- E
\ I

'r
I
'1st
b

Fig. 13.

0,693 p.u.

situatie. Dus als spanning

E'. Als generator langs

betekent tesamen met

Er wordt hier gewerkt met de transitoire

aehter de generatorreaktantie is genomen

reaktantie is I,S.X' gekozen. Dit
d(t=o)

maehine-transformator x'
d

De geinjecteerde spanning moet zoaanig gekozen worden dat er. geldt

i I-E 1= 0,3 = jE Ia
(I)

In werkelijkheid bevindt deh op de plaats van de spanningsbron de

reactantie jX. De storingstroom I st vloeit door X en heeft de volgende

waarde:
-- E

jX

-
E

Z
v

(2)

Hierin is Z de vervangingsimpedantie van net netwerk tussen de klemmen
v

a en b waarbij de andere spanningsbronnen kortgesloten zijn.

Uit de vergelijkingen (I) en (2) is de X op te lossen, men vindt

X = 0,0343. Bij kontrole vindt cien E 0,3000 L?,76°.a
Zoals reeds vermeld worden e' en e t konstant verondersteld.ne
De gevonden X staat parallel aan Zb en men vervangt deze parallel-

sehakeling door Z3' Deze laatste waarde komt overeen met de gelijk

namige waarde in fig. 12.

De karakteristieke circuit impedanties Zll en Z12 worden weer berekend.

I '. 0:
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ZII = 2,5582 L89,99°

('1.1 I = 0,01 0

Zl2 8, 1595 !JI,58°

().12 = -1,58 0

Als vergelijking voor het uitgangsvermogen van de centrale vindt men:

2P = 0,0012 + 0,0001 cos (012- ().12) - 0,0005 cos (012- ().12) +

+ 0,5188 sin (012- ('1.12) - 0,0548 sin 2 (012 -('1.12) '" (a)

Bovenstaande formule geldt tijdens de storing.

Indien de storing afgeschakeld wordt en E = I wordt, moet nagegaan
a

worden welk rennnend vermogen er op gaat treden. Hierbij is veronder-

steld dat er geen delen van de industrie zijn uitgevallen.

Van belang is de slip van de motoren na afloop van de storing.

Is S > Sk dan zullen deze motoren aanloopvermogen vragen zoals

optreedt bij S = I. Dit betekent Itt = 5,5 I zoals gegeven.s oar nom
Uit de tabel op pag. 17 blijkt dat bij t s = 0,5 sek de HSMp en LSMp

dit startvermogen vragen.Met de reeds vermelde formule
2 r 2

P = 3 i (r I + S) (3)

en

Q = 3 i
2

Xst (4)

kan weer het startvermogen bepaald worden.

Om oak hier het rekenwerk te vergemakkelijken wordt de gemiddelde

waarde van het startvermogen en het uiteindelijke nominale vermogen

genomen. Voor HSMp vindt men:

P = 4,54 M10l

Q 35,22 MVar.

Dezelfde berekening voor de LSMp levert:

P = I, 06 MW

Q = 6,76 MVar.

Van de HSMv en LSMv 1S de slip beneden Sk gebleven.

Uitgaande van de theorie beschreven door Kostenko{ 7} zal de belasting

van deze motoren berekend worden bij afschakeling van de storing.

, , -
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Het vermogen dat de lucptspleet oversteekt van een motor P kan
em

men als voIgt voorstellen:

Pem (5)

Dit vermogen wordt konstant verondersteld. Deze P is te berekenenem
m.b.v. het rendement n ~

n ..
Hierin zijn opgenomen de ventilatie en rotorkoperverliezen die tesamen

ca. 3,5% bedragen.

Men vindt voor Pem

p = (n + 3,5 ) PIem

Voor de H8M vindt men P = 0,97 PI en voor de L8M geldt P .. 0,95 .P
1em em

M.b.v. (5) kan nu i gevonden worden en ingevuld in (3) en (4) levert

dit het vermogen bij de eerder genoemde slip. Door het gemiddelde te

nemen vindt men

HSMv

LSMv

P .. 3,79 MW

Q .. 3,79 MVar

P '" 0,76 MW

Q = 0,69 MVar.

De totale remmende belasting wordt na het afschakelen van de storing

P 81,09 MW

Q = 371,69 MVar.

N = 380,43 MVA

cos¢ = 0,21

Zb = 0,0560 + j 0,2568.

De vergelijking voor de P-o-kromme wordt

2
P = 0,0099 + 0,0022 cos (012- a12) - 0,0094 cos (012- a12)+

+ 1,1101 sin (012- a12) - 0,2634 sin 2 (012- a12) ----(b)

De beide gevonden P-012-krommen (a) en (b) zijn getekend in bijlage I.

Door toepassing van het gelijke oppervla~en kriterium vindt men als

maximaal toegestane hoekverdraaiing 1170
, of als uitzw8Eiihoek gedurende.

de storing ° = 830
•s
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Het versnellend overschotvermogen bedraagt gemiddeld 0,15 P •nom
Indien ° m.b.v. de op page 36. vermelde formule wordt berekends
bij een storingstijd van 0,5 sek. vindt men ° 67 0

•
s

Een zelfde berekening voor een storingstijd t • 0,6 sek. levert
s

gedurende de storing een gemiddelde belasting

P = 8,13 MW

Q = 17,80 MVar.

Met als P-0 12-kromme :

P = 0,0013 - 0,0004 cos (012- a12) + 0,3777 sin (012- a12) +

- 0,0290 sin 2 (012- a12) (c)
o

a12 = - 1,23 .

Na afschakeling van de storing blijken de HSMp en LSMp met hun start

vermogen terug te komen.

Men vindt dan een gemiddelde belasting

P = 81,27 MW

Q = 376,78 MVar

N = 385,55 MVA

cos~ = 0,21.

De vermogenskromme wordt:

P 2
= 0,0098 + 0,0022 cos (012- a12) - 0,0093 cos (012- a12)

+ 1,1059 sin (012 -a12) - 0,2614 sin 2 (012 -aIZ)
o

a12 = - 3,40 •

(d)

Kromme (c) en (d) zijn weer opgenomen in bijlage I.

71 0
, terwijl de=Met gelijke oppervlakken kriterium vindt men 0,

o178,5 .berekening levert °s
Dit betekent dat de toegestane storingstijd ligt tUBsen 0,5 sek. en

0,6 sek. bij een restspanning van 30%.

In bijlage I ziet men dat de krommen (b) en (d) nagenoeg eenzelfde

verloop hebben. Ter vergelijking zijn nog de krommen getekend die

optreden bij een storingstijd van 0,4 sek. (e) en t = 0,35 sek (f).
s

Bij t s = 0,4 sek. treedt een remmend vermogen op van 162,82 MVA,

cos ~ = 0,47 en bij t = 0,35 sek. 118,97 MVA, cos ~ = 0,62.s
Een vergelijking toont aan dat een betere stabiliteit verkregen wordt

wanneer de arbeidsfaktor van het remmend vermogen cos ~, beter wordt.

nit betekent dat men de stabiliteit kan verbeteren, door m.b.v ~n
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minimumspanningsrelais een weerstandsbelasting of een kapacitieve

belasting bij te schake len wanneer de spanning beneden een bepaalde

waarde daalt.

In de voorgaande berekeningen is de bekrachtiging steeds konstant

gehouden. In feite zal deze door de spanningsregeling van de machine

na verloop van tijd zijn plafond-waarde bereiken waardoor het ver

loop gunstiger wordt. Bij een konventionele spanningsregelaar zal

dit echter vrij langzaam geschieden.

Deze theoretisch oneindig lange storingsduur heeft alleen betrekking

op de stabiliteit. Hier wordt geen aandacht geschonken aan optredende

ove.rbe1as ting.

Om tot een oneindige storingsduur te komen wordt een enigszins wille

keurige spanningsdaling van 20% aangenomen, E = 0,8.
a

Omdat bij deze spanningsdaling het kipkoppel op 128% komt te liggen,

welke waarde boven het nominale machinekoppel blijft, zullen de motoren

een grotere slip krijgen die echter niet toe blijft nemen. doch op

nieuw een konstante waarde aanneemt.

Met de reeds aangehaalde theorie van Kostenko { 7 ! vindt men de slip

m.b.v. :

s ( .._1 )2 S
0,8 nom.

Het vermogen P wordt weer konstant genomen en met (3) en (4) isem
het motorvermogen te bepalen bij deze storingstoestand.

Als totale belasting vindt men:

P = 126,84 MW

Q = 116,60 MVar

N 172,29 MVA

cos¢ 0,74.

Deze belasting kan voorgesteld worden door Zb

Zb = 0,2735 + j 0,2515.

Om aan te geven dat de storingsplaats weer verder van de centrale

hoofdrail optreedt wordt een reaktantie aangebracht parallel aan Zb'

Dit geschiedt met de reeds eerder genoemde -E-methode.

./49
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Oplossing van:

II-EI- 0,8

en

I =at
I - E
jx •

levert X = 0,3342 p.u.

De railspanning vertoont een fasedraaiing E = 0,8000 Ll 0 58!
a

Ala P-012-kromme vindt men:

Het verloop hiervan ia getekend in bijlage J.

Uit het voorgaande volgt"

i st = 0,0820 - j 2,4079.

Deze stroom verdeelt zich over het netwerk. Men kan door superpositie

de stroom berekenen die de generator levert tijdens de storing.

i . = 0,3358 - j 0,2956.gen

De karakteristiek voorIEa \- 0,8 laat zien dat er gedurende een bepaalde

tijd een overschot aan aandrijvende energie optreedt zodat de rotor

versneld zal worden. Door het gelijke oppervlakken kriterium toe te

passen vindt men dat voldoende remmend vermogen aanwezig is, opdat

de generator in de pas blijft. De generator zwaait maximaal uit tot

88
0

•

Hieruit mag gekonkludeerd worden dat deze storingtoestand oneindig

lang mag blijven bestaan, zonder dat instabiliteit optreedt.

Ter vergelijking is op dezelfde wij ze tevens bepaald de P-'O lZ-krolllll1.e

bij IE I = 0,75.a

P = 0,0077 + 0,5889 sin (012- a12)
oa12 = - 7,78 .

Hierbij is geheel geen stabiel bedrijf mogelijk orndat geen remmend

vermogen aanwezig is.

Bij de 20% spanningsdaling is gerekend met stationaire waarden.

Ter kontrole is de frekwentieverhoging berekend. Deze verhoging

blijkt 0,6% te bedragen. Dit is zo weinig dat volstaan kan worden

met de stationaire omstandigheden.

. . /50
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In het voorgaande zijn een aantal toegelaten storingstijden gevonden

afhankelijk van de spanningsdaling.

Deze waarden kunnen in een grafiek uitgezet worden, zoals 1n fig. 14.

100
Ea",

80-----------------r----------~~------
".,. ... ".,. ....---

--......

60 -- ------"T"""----~""'.....................
,.",.

;'-- - -...----","
20

ts s~k.

Fig. 14. Storingstijden afhankelijk van E
a

Voor een spanningsdaling van 70% bleek t tussen 0,5 sek. en 0,6 sek.
s

te moeten liggen. Als storingstijd is hierhij aangenomen 0,5 sek.

Door nog meer punten te berekenen kan men dt, g€h~:;le krorrone ~xact be

palen. Er is echter een kontinu verloop verondersteld en door int.erpo

leren is bij E = O,6,ca. 1 sek. gevonden.
a

Voor de koppelschakelaar wordt een beveiliging in trappen voorgesteld.

Deze beveiliging moet werken met spanningsgevoclige relais. die ver

schillende looptijd hebben.

Indien E > 0,8 dan mag t theoretisch oneindig lang worden. Dit be-a s
tekent dat bij een spanningsdaling kleiner dan 20% geen uitschakeling

behoeft plaats te vinden. Het resterende gebied wordt verdeeld in drie

trappen.

0,8 > E > 0,6 dan t 1 sek.a s

0,6 > E > o '~ dan t = 0,5 sek.a t ,...
s

0,3 > E dan t - 0,2 sek.a s

De eigen tijd van de schakelaar, vanaf uitschakelkommando tot en met

het blussen van de boog, wordt gesteld op 0, 1 sek.

De beveiliging van de koppelschakelaar is zodanig gekozen dat de

scheiding van de bedrijfscentrale en het openbare net pas dan plaats

vindt vanneer asynchrcnisme waarschijnlijk wordt.
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De uitschakeltijd van de beveiliging kan zodanig gekozen worden dat

voor storingen dicht bij het railsysteem de primaire beveiliging

van het gestoorde objekt kan ingrijpen, voordat het uitschakelkommando

naar de koppelschakelaar gegeven wordt. Weigert een primaire beveili

ging dan fungeert de koppelschakelaarbeveiliging als reserve voor de

primaire beveiliging.

Voor een storing op een van beide hoofdrails werkt de koppelschakelaar

beveiliging als primair beveiligingssysteem. De vertragingstijd van

ca. 0,1 sek. moet men dan op de koop toe nemen.

Voor storingen elders in het net, die een spanningsdaling tussen de.

20 en 40% aan de rail veroorzaken, kan de koppelschakelaarbeveiliging

als reserve optreden.

De vertragingstijd bedraagt 1 sek. zodat men aan deze reservemogelijk

heid niet teveel waarde moet hechten.
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IV. 0Ezet van de distributiestations.

0,7212 nZ
ksv

Zoals in fig. 8 reeds aangegeven,vindt de distributie naar de

onderstations plaats via 33 kV kabels zoals genoemd in hoofdstuk

11-4. In deze onderstations wordt de spanning getransformeerd van

33 kV naar 3,3 kV of 6,6 kV. Deze sekundaire spanning hang nauw

samen met het toegelaten kortsluitvermogen op het sekundaire

rialsys te em.

Op het hoofdrailsysteem is een kortsluitvermogen N
k

aanwezigsv
van 1510 MVA, dat voorgesteld kan worden door een impedantie: Zksv

E2
kv

.. -:-=-:-- =
MVA

Bij informatie is gebleken dat voar een 6,6 kV-railsysteem een

kortsluitvermogen van 250 MVA toelaatbaar is. Voor een 3,3 kV-rail

stelsel bleek 150 MVA een reele waarde te zijn. Dit wil niet zeggen

dat geen railstelsels voor hoger kortsluitvermogen gebouwd kunnen

worden, doch deze worden onevenredig duurder.

De industrieele belasting bedraagt ca. 20 MVA per blok. Om in deze

behoefte te kunnen voorzien zijn drie transformatoren, elk met een

vermogen van 11 MVA, geprojekteerd. Dit opgestelde vermogen 1S vrij

hoog, doch er is van uit gegaan dat twee transformatoren de totale

industrie moe ten kunnen voeden met het oog op revisie of storing van

een der transformatoren. Verder is nog een marge genomen, opdat

enige uitbreiding mogelijk is zonder dat direkt nieuwe transforma

toren aangekocht behoeven te worden.

Berekening leert dat bij toepassing van 6,6 kV als sekundaire spa.nning

voar de transformatoren een kortsluitreaktantie vereist is Zk 11,3%.

Bij een spanning van 3,3 kV bleek Zk = 20% te moeten zijn. Aangezien

de laatste waarde voor een dergelijke transformator vrij moe.ilijk te

realiseren bleek, is de keus gevallen op de spanning 6,6 kV.

Een ander punt waa.r a.andacht aan besteed moet worden is de spannings

val die optreedt",m de centrale hoofdrail bij een sluiting in een

der onderstations. In een vorig hoofdstuk (111-4) is gebleken, dat

bij een spanningsdaling van 20% op de hoofdrail geen ontkoppeling

noodzakelijk is. Door een reaktantie aan te brengen tussen het onder

station en het hoofdrailsysteem, in de vorm v.an een transformator

of een transformator in koniliinatie met een smoorspoel, is het mogelijk

om bij een dergelijke sluiting een spanningsdaling te krijgen van

minder dan 20%.

. . /53
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Op deze manier wordt het aantal scheidingen tussen de bedrijfs

centrale en het net beperkt.

De waarde van de reaktantie X is zodanig te berekenen dat de

spanning op de hoofdrail minimaal 80% van E bedraagt.nom
X = 2,885 ~ 0,265 o.u. op 100 MVA basis. Per lijn geldt

voor de toe te passen reaktantie 8,75% bij drie transformatoren

parallel.

Indien dit vergeleken wordt met de eerder berekende Zk = 11,3%

komt men tot de konklusie dat de laatste, Zk = 11,3%, zowel aan

de eis van het toelaatbare kortsluitvermogen als aan de eis t.a.v.

de spanningsdaling voldoet.

In het voorgaande is gesproken over een kombi.natie van transformator

en smoorspoel of enkel een transformator. De reden hiervoor is dat

het distributiesysteem op twee manieren uitgevoerd kan worden.

In de eerste plaats kan men dit doen zoals ~n fig. 15. is aangegeven.

lS10MVA 11 MVA 2S0MVA
~66.n

2,55°'0

1---------fV'-rv\.--I--4,,-.

33kV 33kV
Fig, 15. Distributieschema A.

6Jj kV

250MVA11MVA

Hier is in de onderstations een extra 33 kV-rail geprojekteerd.

waarna de transformatie plaats vindt naar 6,6 kV.

Vanwege de eis van maximaal 20% spanningsval op de hoofdrail

worden hier smoorspoelen toegepast van 8,66 ~. Op deze wijze

behoeft de distantiebeveiliging van het invoedende net niet het

tweede 33 kV-railstelsel te beveiligen zoals later zal blijken.

De Zk van de transfonnatoren moet nu ca. 2,55% bedragen Lv.In.

het korts lui tvermogen op de 6,6 kV-rai 1.

Een andere methode is am de tlNeede 33 kV··rail geheel weg te laten

zoals in fig. 16.

1510MVA

:Fig. 16. Distributieschema B.
../54
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De transformatoren nemen nu de taak van de smoorspoelen over wat

betreft de spanningsafval en tevens beperken zij het kortsluit

vermogen. Aan beide methoden zijn voor- en nadelen verbonden.

In het eerste geval zijn een extra railstelsel en smoorspoelen

vereist wat aanzienlijke Kosten met zich brengt. Tevens vormt de

beveiliging van de tweede 33 kV-rail een probleem.

In het tweede geval vervallen voorgaande nadelen. Een nadeel is

nu dat bij uitval van een lijn tevens een transformator uitvalt

en andersom. Dit kan moeilijkheden opleveren bij revisies.

Een voordeel van systeem A is de mogelijkheid om van de tweede

33 kV-rail een 33 kV-kabel af te takken voor een uitbreiding.

Dit kan zeer grote besparingen oplever\ wat betreft de aanleg

van nieuwe blokken. Bij methode B moet men nieuwe kabels aan

leggen vanaf de centrale hoofdrail.

Op grond van gegevens over mogelijke uitbreidingen kan men tot

de konklusie komen dat zowel methode A als B naast elkaar toege

past moeten worden.

In de beschouwde industrie is het tweede systeem toegepast daar

alleen de huidige opzet geleven is en het bij de gegeven gemiddel

de kabellengte loedkoper is om het tweede 33 kV-railsysteem met

de smoorspoelen weg te laten.

Naast het vermogen afgenomen van 6,6 kV wordt oak nog belasting

aangesloten op 380 V. Hiertoe moeten transformatoren geplaatst

worden 6,6 / 0,38 kV. Al. waarde voor het toegestane kortsluitvermogen op

380 kV-rail is genomen, 40 MVA of wel 61 kA kortsluitst~oom.
. .

Deze waarde is vrij groot doch door de kortsluitreaktantie van

de transformatoren 6,6 / 0,38 kV te vergroten kan het kortsluit

vermogen verminderd worden. len redelijke waarde voor de kortsluit

stroom is 50 kA,

De 380 V-rail is gelche14en gedacht in vijf gedeelten elk met een

gemiddelde bela.tina van 1,75 MVA. Hiertoe zijn per railgedeelte

twee transformatoren leprojekteerd van elk 1 MVA.

Rekening houdend met een mogelijke optredend kortsluitvermogen van

250 MVA op de 6,6 kV-rail vindt men Zk • 4% voor een transformator.

Van deze waarden is reed. in het begin van de berekenina uitgelaan•

•• /55
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De trao.formatoren voor 4e lichtbelasting worden gelijk g.nomen

vanwele uitwi•••lbaarhei4.

Van belang i. nOI 4at parallel .chakelen van transformatoren

lei4t tot een lelijkmatile belastingverdeling over de transfor

matoren. De koperverli••en zijn evenredig met 12 zodat de ge

zamenlijke koperverliezen kleiner zullen worden. Tevens kan een

lagere belasting een langere levensduur inhouden van de trans

fo~tor.



-56-'

V. Bevelli,i'!!••i .. "" .... ,,;l vb,',L, 'I ·i'.b~l,.. ;.

a "it·~.,· l;il""""'lI.!hiJerll{'l.*

Bij 'b~t t p~:j'k~irktiv•• t ••"!f.-'.Ul"". JDaveiU.ioa"n. kan men
in d~" ~pa~tt viii'ell" ttwl6itrlli" ..... raaat.l~Iro.,enl,on4.....cheid..n .

die·:'~·illw• .ati' o~"i'1Uittkfi'it"';I_.t.n.·aijnt:dtoeh in .e,rate
in.~~~ti~f ~fl&~i'itljlr.'b....~bf , ..n,·wor••n •. f ;. .,.".

Men'~nr'J.~~1:bWl.'.D:l! .k.j " : <' .' .; ,) ·d ·n r ",', i l < ., ..

,,<' •r .
I. De b.l••tina vanaf d. ceDtr.l. hoofdr.il.

2. Gen.rator••nh.lel tot &aD eI. hoofdr.il.

3. lnvo.d.nel aet.

II' vorelt beaODDft Mt •• b.l••ti....roep. De ,roep kan .ch...tilch

w.erae,ev.n wotelen .1. in fia. 17.

6,1kV

ria. 17. Bev.ili,inaen in bel••tina.

De iadu.tri.1e b.1aatiaa a.l in .er.te in.tantie beveiliad worden
met max~al .tr~tijd rel.i. (max. I - t rel.is).

Bij de motoren moet r.k.nina aebouden worden met hun aanloopstroom
die 5,5 InGa b.draaat.

Hierop ... uit.raarel •••n af.ch.kelina vo1aen. Dit is vooral van
belan, bij motor.n elie v.ntil.toren a.ndrijven daar deze een aroot
traaaheid.moment beaitt.n, vaareloor het aan10pen sekonden kan
duren.
Zowel in de 6,6 kV-kabel. ale in de 33 kV-kabels zijn max. !-t

re1.i. aaaa.bracht eli. b.t direkt er.chter ,.le••n aedeelte
bev.i1i.en en tev.1lI a1. r•••rv. di.nt voor het verdeI' naar achter

a.l.,.n ,.bied. HUD in.t.Uina ia aeh••l .fhankelijk v.n de in

.tel1in, van eI••r.cht.r ••l.,.n re1.i••
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Om zo kort mogelijke staffeltijden toe te kunnen passen wordt

gebruik gemaakt van onafhankelijke max. I-t relais.

Globaal komt men op een tijd van 0,7 sek. voor het max. I-t

relais in de 33 kV-kabel.

Dit max. I-t relais moet tevens dienen als reserve voor het

differentiaalrelais dat de 33 kV-kabel beveiligd. Aangezien

de ins telling hiervoor te lang is om effektief te kunnen werken

is hier nog een spanningsgestuurd max. I-t relais geplaatst met

een insteltijd van 0,3 sek. Dit relais moet in werking treden

als een storing in de 33 kV-kabel of in de transformator optreedt.

Bij een sluiting achter de transformator blijkt op de centrale

hoofdrail IS% spanning.daling op te treden. Het spanningsgestuurde

relais zal moeten gaan lopen bij 20% spanningsdaling.

Door het aanbrengen van dit relais treedt tevens een gunstiger

situatie op voor het distantie-relais in de koppellijn zoals nog

behandeld zal worden.

Omtrent de stroominstelling moet iets meer aezegd worden.

In stationaire toestand is de belasting per blok 19,58 MVA, zodat

men voor de nominale fase.troom vindt i • 343 A. Het relaisnom
in de 33 kV-kabel maa niet aanspreken op de inschakelstroom van de

grootste motor waarbij de veronderstelling gemaakt wordt dat er

slechts een tegelijk ingeschakeld wordt.

De grootte van deze motor wordt opgelteld op 3600 kVA.

Dit betekent per fa.e i nom • 63 A en een aanloopstroom

i • 5,S i • 350 A.start nom

In normale toestand zijn drie voedingskabels parallel geschakeld

doch ten gevolae van herstellinaswerkzaamheden aan een transformator

of een kabel kunnen tijdelijk twee lijnen in bedrijf zijn.

Gedurende het aanlopen is een resterende belastina aanwezig van

15,98 MVA. Hiervoor vindt men per fase i • 280 A. Totaal is denom
fasestroom tijdens het aanlopen ca. 630 A. Bij twee par&Llelle

voedingskabels betekent dit per kabel 31S A. Dit is een drempel

waarde waarop het relais niet aan mag spreken. De minimale stroom

waarde waarop aanaesproken moet worden kan berekend worden uit

kortsluitsituaties.

Bij een .luiting in de 33 kV-verbindina treedt een kortsluitver

mogen op van IS10 MVA. Dit betekent een fasestroom van 26,S kA.
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Deze kortsluitsituatie moet direkt afgeschakeld worden door het

differentiaalrelais. Bij een storing achter de transformator

zal op het hoofdrailsysteem een restspanning optreden van mini

maal 80%. De stroom die dan in rekening gebracht moet worden

is i st genoemd in hoofdstuk 111-3. Men vindt hiervoor, gesteld

dat drie kabels in bedrijf zijn, i - 790 A.

Bij deze stroom moeten beide max. I-t relais' aanspreken. De grens

waarden waartussen de stroominstelling van de relais' moet liggen

luiden 315 A en 790 A.

De reeds genoemde storing in de afgaande kabel moet afgeschakeld

worden binnen de insteltijd van 0,1 sek van de koppelschakelaar

beveiliging. Hiervoor is de max. I-t beveiliging niet toereikend.

Daarom is de kabel met de transformator primair beveiligd met een

differentiaalrelais zoals in fig. 17. is aangegeven. De eigen

tijd van deze beveiliging en de schakelaar is 0,1 sek., zodat on

nodige verbreking van de koppeling voorkomen wordt. Bij een storing

in de transformator zal de beveiliging van de koppelschakelaar een

vertragingstijd hebben die afhankelijk is van de spanningsdaling

op de rail. In dat geval dient het spanningsgestuurde maximaal

stroom relais als reserve.

Als tweede groep is genoemd de generatoreenheid. Deze generator

eenheid moet beveiligd worden, zowel voor inwendige storingen als

voor fouten buiten de generator.

De beveiligingen voor de eerste groep storingen zullen niet allen

behandeld worden, wel de beveiligingen die in werking moeten treden

bij netstoringen.

b bel.

net

33kV

Fig. 18. Beveiliging generatoreenheid.

Bij een blokschakeling zoals is toegepast,kan een differentiaal

relais over de generator en de transformator voldoende zijn.

In vele gevallen is het geweest om meerdere differentiaalrelais

toe te passen. Deze hoofdzaak treedt o.a. op bij een regelbare
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Door de veranderlijke overzetverhouding van de transformator kan

de differentiaalbeveiliging niet zo nauwkeurig ingesteld worden

dan, van generatorzijde gezien, gewenst is.

Op grond hiervan is het beter om voor de generator een aparte

differentiaalbeveiliging te nemen en een tweede over de gehele

eenheid. Bij sluitingen in het net hangt de kortsluitstroom

behalve van de impedantie van de kortsluitkring sterk af van

de bekrachtiging van de generator.

Bij sluitingen treedt een spanningsdaling op afhankelijk van de

plaats van de storing. In het volgende zullen de mogelijke storings

plaatsen nader bezien worden.

Sluiting binnen de generatoreenheid kan iedere willekeurige spannings

daling veroorzaken. Deze storing is in eerste instantie beveiligd door

het differentiaalrelais met een eigen tijd van 0,1 sek. Een storing

op de hoofdrail heeft een spanningsdaling ten gevolge van 100%. Bij

deze storing zal de koppelschakelaar na 0,22 sek. geopend worden.

De fout kan evenwel opsetreden zijn op de net-rail (rail b, fig. 1.)

of op de generatorrail (rail a, fig. 1.). In het eerste geval zal,

nadat de koppelschakelaar geopend 1S, de storing gezien vanuit de

generator opgeheven zijn. Hieruit kan gekonkludeerd worden dat de

insteltijd van het opgestelde max. I-t relais langer dan 0,22 ssk

moet zijn.

In het andere geval zullen alle generatoren afgeschakeld moeten

worden. Het is nu niet van belang of de generatoren asynchroon

komen omdat pas na oplossing van de storing gesynchroniseerd kan

worden. Storing in het belastinggebied betekent een gedeeltelijke

spanningsdaling. In dit geval dient de max. I-t beveiliging van

de generator als reserve en moet de insteltijd langer zijn dan

0,3 sek.

Op grond van de verkregen waarde wordt als insteltijd van de

max. I-t beveiliging gekozen 0,6 sek. Dit wil zeggen dat de gene

ratoren 0,6 sek. op een railsluiting blijven voeden.

Daar deze sluiting niet gemakkelijk op zal treden wordt dit ge

accepteerd.

Daar een spanningsdaling van 15% een storing betekent ver in

de belasting waar dit relais niet op aan hoeft te spreken wordt

een spanningsdrempel ingevoerd van 20%.
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Naast de tijdinstelling moet nog de stroominstelling nagegaan

worden. Bij een spanningsdaling treedt zowel een vergroting van

de stroom als een fasedraaiing Ope Berekening leert dat een

instelling lSi reeel is., nom
Als derde wordt een beveiliging ingevoerd die in werking treedt

bij verlies van bekrachtiging.

Bij verlies van bekrachtiging neemt de generator reaktief ver

mogen op terwijl tevens minder reaktief vermogen aan het net

geleverd wordt. Dit gaat gepaard met een sterke spanningsdaling.

Indien de generator niet onmiddelijk afgeschakeld wordt zal het

toerental aanzienlijk stijgen. De hierbij optredende slip ver

oorzaakt weI verwarming doch het kan vrij lang duren voordat de

thermische beveiliging hierop in werking treedt.

De meest geschikte beveiliging bij het wegvallen van de bekrachtiging

is het impedantie relais. Afhankelijk van de slip-frekwentie vertoont

de generator zich aan het net met een reaktantie X die ligt tussen

X'd en Xd. Indien de impedantie in het gebied komt waarbij meer dan

20% spanningsdaling aan de rail optreedt moet de beveiliging met

de eigen tijd werken.

Er is afgezien van een elektronische railbeveiliging vanwege de

hoge kosten en van een tweezijdig distantierelais daar dit weinig

verbetering geeft.

Als derde groep is genoemd het invoedend net. Daar dit net onder

supervisie staat van de betrokken elektriciteitsmaatschappij zal

hiervan aIleen de distantiebeveiliging behandeld worden. Deze is

aangegeven in het algemene schema van fig. 20.

Er is aangenomen dat deze distantiebeveiliging in twee trappen

werkt. Een eerste trap die de koppellijn uitschakelt in ijltijd,

d.w.z. na de eigen tijd van 0,1 sek. en een tweede trap met een

insteltijd van 0,6 sek.

Deze tijd is zo gekozen dat zij boven aIle andere ingestelde tijden

ligt en pas in allerlaatste instantie ingrijpt.

Vanaf de hoogspanningsrail meet de distantiebeveiliging met haar eerste

trap tot in de koppeltransformator. De reden hiervoor is dat,indien

tot aan de centrale hoofdrail gemeten wordt,deze meting te onnauwkeurig

is. De lijnimpedantie is laag t.o.v. de transformator impedantie zodat

bij een klein verschil in meetwaarde reeds tot in de 33 kV-kabel

gemeten kan worden. Er zou dan onnodige verbreking van de koppellijn

op kunnen treden. Als impedantiewaarde van de eerste trap is gekozen

ZI = 0,15 p.u. = 1,63~.

f ~ I
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fig. 19 Schema geprojekteerde beveiliging.
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De tweede trap is zodanig gekozen dat hij primair meet tot en met de

33 kV-kabels. Er moet nu nagegaan worden of dit geen bezwaren oplevert.

In de eerste plaats moet aandacht geschonken worden aan het slingeren

van de generator. Ten gevolge van dit slingeren zal de spanning achter

de generatorimpedantie E' meer uit fase geraken met de netspanning E tne
dan de eerder berekende koppelhoek en in meest ongunstige situatie

zelfs in tegen-fase. Dit verschijnsel zal zich als kortsluiting in

de generatoreenheid manifesteren. Er is echter geen noodzaak dat de

distantiebeveiliging in werking treedt.

Om dit te kontroleren moet aan de hand van de reaktantie nagegaan

worden waar de pseudokortsluiting optreedt. Dit blijkt zich in aIle

gevallen voor te doen binnen de generator zelf. Om de distantiebeveili

ging hierop niet aan te laten spreken mag hij hoogstens tot in de

machinetransformator meten. Het blijkt dat de impedantiewaarde Z2 moet

liggen tussen 0,19 p.u. en 0,29 p.u. Daarna moet nog nagegaan worden of

de gevonden waarden voldoen in de afgaande kabels. Bij narekenen blijkt

dat bij Z2 = 0,25 p.u. = 2,72 ~ tot in de transformatoren gemeten

wordt.

Op deze wijze beveiligd het distantierelais primair met zijn tweede trap

het hoofdrailstelsel en tevens doet zij dienst als reserve voor het

spanningsgestuurde max. I - t relais in de distributiekabels.

Bij de instelling van het distantierelais moet aandacht besteed worden

aan de invoeding die onderweg optreedt en waardoor de gemeten afstand

zal varieren.

Fig. 20. Schema invoeding.

Uit fig. 20. blijkt dat indien geen invoeding aanwezig is, er een fout

impedantie optreedt van

= +

.• /63
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Treedt weI invoeding op dan krijgt men

+ +

Meestal zal men het relais afstellen alsof geen invoeding aanwezig is

(Mason {14} ). Ret relais zal dan niet verder meten dan toegestaan is

en kan niet op ongewenste plaatsen aanspreken. Bij invoeding onderweg

zal het relais een kortere afstand beveiligen dan de bedoeling is.

Dit is echter niet zo belangrijk daar de tweede trap in dit gebied

aIleen als reserve dient. Bovendien liggen aIle omslagpunten in de

transformatoren zodat enige speling aanwezig is zonder dat niet-beveiligde

gedeelten overblijven.

Op deze wijze is gekomen tot de volledige beveiliging van de gekoppelde

centrale zoals weergegeven is in fig. 19.

Betekenis van de gebruikte symbolen:

maximaal stroom-tijd relais

spanningsgestuurd max. stroom-tijd relais.

distantie-relais.

impedantierelais.

differentiaal beveiliging.
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Bijlage I.

De statorwikkeling wordt gekoppeld gedacht met een der rotorketens

Op het tijdstip t = 0 wordt verondersteld dat een kortsluiting optreedt.

Deze wordt nagebootst door een spanningssprong - ed . U(t) op de ingang

te plaatsen.

Met behulp van de operato!;ekening komt men tot het volgende stelsel

vergelijkingen.

(I) 0 ... P Mil + (r2 + pL2) 1. 2

(2) -I ... (r l + PL
I
) i

l
+ p Mi

2

Uit ( I ) i l elimineren

i l

r 2
+ pL

2 i 2...
p M

en invullen in (2)

rotorkring.

statorkring.

-I •
~I + pL I ) (r 2 + pL2)

P M

=

Hierin is
2

a =

( I _ a2) p2 ( )+ X+ a P + X a
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r
2

X ..
L2

r
l

a "" r;-

i 2 is:nu bekend in zijn beeldvorm,ook geschreven als:

(3)

Hierin zijn:

.
'i'

M
v - S ( p : v

p
p - 8

) .

v =
X,+0.

2
2(1 - a )

+
2eX +0.) X a

2
1- a

s =
X a

2
1 - a

V en S kan men benaderen door de binominaal formule van Newton toe te

passen:

X + av '" X +0.

2 (
2

- a )
+ X a

X +0.

v '"
X

2
( 1 - a )

S '"
X a

X +0.

Deze waarden nu stellen de wortels voor van de noemer van het beeld

van i 2 en zijn gelijk aan het omgekeerde van de tijdkonstante. Dit

voIgt uit (3).

Wanneer men van het beeld het origineel bepaald vindt men:

""
M

v - S
(

vt
£ - £ st) • U (t).

1Hier treden twee tijdkonstanten op, waarvan V de kleinste is en

de grootste invloed zal laten zien. Door de ander te verwaarlozen

komt men tot de volgende waarden:

T "
2

- a
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