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2 Voorwoord

Ter afronding van mijn studie heb ik mijn afstudeeropdracht uitgevoerd bij Essent Netwerk
BV, afdeling Asset Management (ASM). ASM draagt er maximaal aan bij dat Essent Netwerk
winstgevend blijft ondanks de opgelegde (lagere) prijzen van de DTe. Het is de rol van de
Asset Manager om aIle risico's die met het netwerk gelopen worden in kaart te brengen, vast
te stellen welke risico's voor korte of lange tennijn niet meer acceptabel zijn en op grond
daarvan maatregelen te bedenken om de prestaties van het netwerk binnen de acceptabele
grenzen te houden.
Bekend was dat er risico's verbonden waren bij het inschakelen van netsplitsingen tussen
verschillende deelnetten. Deze risico's waren gebaseerd op eerder voorgekomen
storingsgevallen. Een onderbouwde risicoanalyse was echter nooit gemaakt. Ik heb tijdens
mijn afstudeertraject eerst een aantal storingsgevallen nader onderzocht, waama ik vervolgens
een programma gemaakt heb waarin de mogelijkheid tot inschakelen van aIle netsplitsingen
(tussen verschillende deelnetten) in de provincie Limburg eenvoudig getoetst kan worden.
Dit afstudeerproject bij Essent heeft mij vee1meer inzicht gegeven over de gang van zaken bij
een netwerkbedrijf als Essent Netwerk. Interessant yond ik dan ook om te horen wat er zoal
speelt binnen ASM. Fijn yond ik het ook om betrokken te worden bij andere activiteiten
binnen Essent. Ik heb contacten kunnen leggen die voor mijn nabije toekomst erg gunstig
kunnen uitpakken.
De afstudeeropdracht was voor mij ideaal om theoretische kennis te koppelen met de
praktijksituatie. Het heeft mij veel inzicht gegeven over hoe middenspanningsnetten
opgebouwd zijn en bedreven worden. Ook heb ik een goed beeld gekregen wat de orde van
grootte is van belastingstromen in distributienetten, in transportnetten, spanningsval in het net
etc.
Ik wil hierbij aIle medewerkers van ASM bedanken voor de erg leuke en leerzame tijd. Ik heb
echt genoten van de collegialiteit en het infonnele karakter op de afdeling. Een speciaal
woord van dank aan mijn afstudeerbegeleiders Gidi Vossen en professor Kling voor het goed
en raadzaam begeleiden van mijn opdracht.
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3 Inleiding
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3.1 Opdrachtomschrijving

Onderzoek naar de koppelproblematiek in MS-Deelnetten in de provincie Limburg

Het regionale MS-net in de provincie Limburg maakt deel uit van het landelijke
elektriciteitsnetwerk van Essent Netwerk BV. Dit MS-net is opgebouwd uit een 'n-l veilig'
10 kV transport- en 'omschakelbaar veilig' 10 kV distributienetgedeelte.
De voeding vanuit het regionale 150 kV transportnet geschiedt via circa 30 HS/MS stations.
Het MS-net is per HS/MS station onderverdeeld naar zogenaamde 'MS-Deelnetten', welke
onderling zijn gescheiden door MS-netopeningen in het MS-distributienet.
Ten behoeve van omschakelingen in geval van werkzaamheden of storing worden deze MS
netopeningen incidenteel tijdelijk gesloten

In de afgelopen decennia is het aantallocaties waar het sluiten van netopeningen leidt tot
onvoorziene en ongewenste afschakelingen van de beveiligingsrelais gestaag toegenomen.
Deze afschakelingen hangen nauw samen met veranderende vereffeningstromen ten gevolge
van hoekverschillen tussen de spanningsvectoren van de verschillende deelnetten op het MS
koppelpunt, e.e.a. in relatie tot het toegepaste beveiligingsconcept en de instelwaarden van de
beveiligingsrelais. In somrnige deelnetten met relatiefveel decentrale opwekking in het MS
netwerk of in de binneninstallaties van grote klanten wordt het probleem nog versterkt.
De opdracht spitst toe op het elektrisch modelleren van de verschillende locaties waar in de
praktijk problemen zijn opgetreden en het uitvoeren van netberekeningen waarrnee de
afschakelingen kunnen worden gereproduceerd. Vervolgens wordt gevraagd na te gaan, welke
aanpassingen in het bestaande netwerk kunnen worden gedaan om het probleem te verhelpen.
Te denken valt hierbij aan het verleggen van de netopeningen, het uitwerken van een
(afwijkend) af- of omschakelprotocol, het wijzigen van de instelling van de beveiligingsrelais
binnen de toelaatbare ruimte van het beveiligingsconcept, etc.
Ais ultieme oplossingsrichting is het aanpassenJuitbreiden van de netconfiguratie denkbaar.
In laatstgenoemde oplossingsmethode wordt de noodzakelijke omschakelbaarheid van het
MS-distributienet binnen elk individueel MS-Deelnet (HS/MS-voedingsgebied) geborgd.

Van de afstudeerder wordt verwacht dat hij de navolgende resultaten bereikt:

• Inventariseren en opstellen van een overzicht van problematische koppelpunten v.w.b.
MS-Deelnetten

• Modelleren en reproduceren van in de praktijk opgetreden afschakelproblemen

• Uitwerken van oplossingmogelijkheden voor elk van de afzonderlijke
probleempunten, met als eventuele ultieme oplossing het aanpassen van de MS
netconfiguratie.

• Zo mogelijk uitwerken van generieke oplossingsmogelijkheden

• Een eindrapport met onderzoeksresultaten, bevindingen en voorstellen

• Een interne presentatie van de afstudeeropdracht aan een delegatie van Asset
Engineers van de afdeling Asset Management van Essent Netwerk BV
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3.2 Netopbouw

Nederla nels hoogspannlngsnet...-
,=-

Figuur 3.1: Opbouw NederIandse hoogspanningsnet

Het elektriciteitsnet met de hoogste spanningsniveaus (380 kV en 220 kV) wordt het
koppelnet genoemd. Vanuit het koppelnet wordt de spanning omlaag getransformeerd naar
150 kV of 110 kV. De 150 kV en 110 kV netten worden de transportnetten genoemd.
Limburg heeft een hoogspanningsnet met een spanning van 150 kV en heeft op twee plaatsen
een aankoppeling met het koppelnet (380 kV). De opbouw van het Nederlandse
hoogspanningsnet wordt weergegeven in figuur 3.1.

Bij Essent gebruiken ze de term 'transport netten' voor netten die in het algemeen bestaan uit
meervoudige verbindingen die het elektrisch vermogen vanuit een of enkele voedingspunten
transporteert naar plaatsen waar voeding naar andere netten p1aatsvindt. Een transportnet
binnen Essent Netwerk wordt principieel volgens het principe N-1 continu ontworpen,
aangelegd en bedreven.
De 'straalvormig bedreven netten' worden de distributie netten genoemd. Deze netten
distribueren elektrische energie naar de in dit net opgenomen net- en klantstations.
Bij het optreden van een fout in het transportnet zal er geen leveringsonderbreking zijn. Bij
het optreden van een fout in het distributienet zal er eerst een afschakeling plaatsvinden,
waama met behulp van een handmatige koppeling, het inschakelen van een netsplitsing, de
levering hersteld kan worden. De tijd die hiermee gepaard gaat is al snel30 minuten. Soms
kan aIleen de levering herteld worden door een koppeling met een ander deelnet te realiseren.
Een netsplitsing is een geopende (last)scheider in het MS-net. Het doorgaans als ringnet
aangelegde MS-distributienet kan daardoor straalvormig worden bedreven. Koppelingen met
andere deelnetten zijn mogelijk. Het zal niet voorkomen dat er meerdere netsplitsingen tussen
verschillende deelnetten tegelijkertijd ingezet worden.

6
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Het MS net in de provincie Limburg is zwevend in tegenstelling tot het net in Brabant dat
geaard is. Een mogelijke structuur van een MS net is weergegeven in figuur 3.2. Hier zijn een
tweetal MS deelnetten weergegeven die gevoed worden vanuit 2 HS/MS stations. Een deelnet
is dat deeI van het middenspanningsnet dat door een vermogenstransformator wordt gevoed.

--=~- 150 kV\

HSIMS- station ""T""....$-""T"" 10 kV

nelstation

kl8ntstl!ltion

\
deelnet 1 "-

""T""---ll-r- 10 kV

deelnet 2

Figuur 3.2: Voorbeeld MS-net

Een vermogenstransformator is een transformator die het MS-net voedt (vanuit de
hoogspanning of een hogere MS-spanning). Meestal zijn dit (primair) regelbare
transformatoren. De regeling geschiedt op zodanige wijze dat de spanning aan de secundaire
zijde van de transformator binnen een zekere bandbreedte wordt gehouden. De regeling wordt
meestal automatisch gestuurd via stroom- en/of spanningstransformatoren die de secundaire
stroom respectievelijk spanning meten.
Een netstation, zoals aangegeven in figuur 3.2, is een transformatorstation gevoed vanuit het
middenspanningsdistributienet en dat het (openbare) laagspanningsnet van elektriciteit
voorziet. Hier vindt aldus de transformatie van middenspanning naar laagspanning plaats.
Netstations zijn enkelvoudig opgebouwd, dus zonder reserve, en bestaan in principe uit drie
onderdelen:

• Een enkelrail MS-installatie met lastscheiders
• Een nettransformator
• Een laagspannings(verdeel)rek

De nettransformator is beveiligd door een combinatie van lastscheider met
hoogspanningssmeltveiligheden, of met een vermogensschakelaar met maximumstroom
tijdrelais.
Een klantstation is een MS-station ingericht ten behoeve van een klant.
In verband met werkzaamheden of storingen kan het voorkomen dat de verschillende
deelnetten gekoppeld worden. Deze koppeling vindt plaats op de plekken waar zich de
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netopeningen bevinden en wordt handmatig tot stand gebracht. Ais er een bepaalde kabel uit
bedrijf moet worden genomen, kan er een netsplitsing ingeschakeld worden aan de andere
zijde van de kabel dan van waaruit deze in normaal bedrijfgevoed wordt. Vervolgens kan de
voeding vanuit het normale deelnet onderbroken worden, waardoor de desbetreffende kabel
buiten bedrijfkan worden genomen. De tijd dat twee deelnetten gekoppeld staan zal in de
praktijk ongeveer een uur bedragen.
Dit koppelen van deelnetten kan voor problemen zorgen. Vereffeningstromen kunnen er voor
zorgen dat er hogere stromen door een kabel gaan lopen dan aanvankelijk de bedoeling was.
Beveiligingen die in het systeem opgenomen zijn kunnen hierop reageren en een
uitschakelbevel geven.
Dit probleem is vandaag de dag groter dan in het verleden. Hiervoor zijn drie voornaamste
redenen aan te wijzen:

• Vandaag de dag worden er dikkere kabels gebruikt. Kabels met een doorsnede van
240 mm2 zijn heel nonnaal. Deze kabels hebben een veellagere impedantie dan de
dunne kabels van bijvoorbeeld 16 mm2 doorsnede die vroeger gebruikt werden. De
laagimpedante kabels zorgen voor een lagere netimpedantie en dus grotere
vereffeningstromen.

• Vandaag de dag zijn er meerdere systemen (deelnetten) door toenemende belastingen.
Netsplitsingen die vroeger binnen het eigen deelnet lagen, liggen nu tussen twee
verschillende deelnetten. Dit leidt tot grotere hoekverschillen tussen de spanningen en
daardoor grotere vereffeningstromen.

• Vandaag de dag zijn er grotere transformatoren in gebruik, die op hun beurt zorgen
voor een grotere hoekverdraaiing van de spanning. Ook kan het zijn dat er deelnetten
waarin zich een grote transformator bevindt (en dus zwaarder belast zijn), gekoppeld
gaan worden aan deeInetten met een kleinere transformator.

3.3 Data acquisitie

Essent verzamelt verschillende meetdata op de HS/MS-stations, TP-stations en net
/klantstations. Deze data wordt verzameld in het Spider meetsysteem.
Op de HS/MS-stations worden er 5-minuten meetwaarden verzameld over de stromen op 150
kV niveau, werkzaam- en blindvermogen op 150 kV, spanningen op 10 kV, trapstanden van
de HS/MS-transformatoren en stromen ofvermogens op 10 kV.
Op de TP-stations worden de stromen verzameld van de hierop aangesloten kabels alsmede de
spanningen. Soms worden er ook P,Q metingen gedaan op bepaalde kabels, als de richting
van de stroom van belang kan zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval daar waar veel decentrale
opwekking is.
Op de netstations worden alleen de minimale en maximale waarden van de stromen
verzame1d. De gegevens van de klantstations zijn iets minder toegankelijk, maar hier is het
ook mogelijk de 5-minuten meetwaarden op te vragen.

Op de operationele wacht wordt de netsituatie van het Limburgs en Brabants 150 kV en 10
kV net gemonitord. Zij kunnen op afstand schakelingen verrichten in het 150 kV net en 10 kV
net, tot op de TP-stations.
Ais er een netsplitsing ingeschakeld dient te worden met een ander deelnet ergens in een
netstation, zal de netsituatie op de operationele wacht eerst bekeken worden en na eventueel
een aantal handelingen zal het sein tot inschakelen gegeven worden aan de desbetreffende
schakelbevoegde.

8
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3.4 Bestanden

Bij dit afstudeerwerk horen de volgende bestanden die verderop in de tekst worden
aangeduid:

• 'koppelen netdelen v2.xls'
• 'koppelen netdelen v3.xls'
• 'inschakelen netsplitsingen.xls'
• 'koppeltabel.xls'
• 'handleiding inschakelen netsplitsingen.doc'
• 'updaten Excel tool.doc'

9
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4 Invloeden netcomponenten

4.1 Vereffeningstroom

4.1.1 Aigemeen

Bij het koppelen van twee deelnetten zal er een vereffeningstroom gaan tussen beide
deelnetten. Deze stroom wordt veroorzaakt doordat er een spanningsverschil is tussen beide te
koppelen netten. Dit spanningsverschil (zowel grootte als hoek), bepaald samen met de totale
impedantie van de kring die gesloten wordt de grootte van de vereffeningstroom. Figuur 4.1
dient als verduidelijking.

08_1 08_2

(a) (b)

Figuur 4.1: Netkoppeling in MS-distributienet, (a) schematisch, (b) elektrisch

Eerst wordt het geval beschouwd waarbij de netsplitsing uitgeschakeld is.
De spanning op de stations kan vectorieel als voIgt beschreven worden:

o = U eJo.
I I

O2 = U2e J02

waarbij V I de absolute waarde van de fasespanning is aan de linkerzijde van de netsplitsing in
deelnet 1 en 8\ de hoek tussen de spanning op V\ en een referentiespanning ergens verderop
in het net. V z is de spanning aan de rechterkant van de netsplitsing in deelnet 2, met
bijbehorend de hoek 8z.

De spanningen op de verschillende stations onderling verschillen in grootte en in
hoekverdraaiing, vanwege ongelijke impedanties van de deelnetten en ongelijke belastingen- - -van de stations. Daardoor zal over de netkoppeling een verschilspanning I1U vJ =U 1.1 - U 2.1

ontstaan (fasespanning). Deze verschilspanning zal tijdens het koppelen een
vereffeningstroom doen ontstaan, die door de impedantie van de hele gesloten kring zallopen.
Het begrip verschilspanning zal verderop ook gebruikt worden om het potentiaalverschil in

10
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vectoriele zin aan te geven. Met het begrip spanningsverschil zal dan worden bedoeld het
verschil in absolute waarden van de spanning, dus U I - U2•

De impedantie van de gesloten kring bestaat uit de impedantie van de kabels in het MS-net
(Zl, Z2) en de impedantie (voornamelijk reactantie) van de HS/MS-transformator (4rI, Ztr2).
De impedantie van de 150 kV-lijnenlkabels kan hierbij verwaarloosd worden. Dit laatste kan
onderbouwt worden door de weerstanden of spoelen op het 150 kV spanningsniveau terug te
rekenen naar het 10 kV spanningsniveau:

met U ISO

U IO

R ISO

RIO

N

= spanning op 150 kV niveau
= spanning op 10 kV niveau
= weerstand R op 150 kV genormeerd
= weerstand R op 10 kV genormeerd
= overzetverhouding transformator;:::: 150/10 = 15

Uit bovenstaande voIgt dat de impedanties van het 150 kV-net genormeerd op 10 kV
verwaarloosbaar klein zijn

De impedantie van de transformatoren speelt echter weI een belangrijke rol in de impedantie
van de te sluiten kring. Met name de traforeactantie Xtr. De trafoweerstand Rtr kan
verwaarloosd worden.
Later zal gezien worden dat de hoekverdraaiing tot aan de netsplitsing in het MS-net
voornamelijk veroorzaakt wordt door de hoekverdraaiing over de HS/MS-transformator. Er
zijn echter enkele plaatsen waarbij de hoekverdraaiing van het HS-net ook nog in acht
genomen moet worden (paragraaf 4.6).
In het geval netdeel 1 gekoppeld gaat worden aan netdeel 2, kan de vereffeningstroom die er
gaat lopen als voIgt worden uitgerekend:

Vervolgens kan er gekeken worden in wat voor mate het absolute hoekverschill8 1- 821 van de
spanning tussen de netdelen van belang is, en in wat voor mate het absolute spanningsverschil
U I - U2 bepalend is voor de grootte van de vereffeningstroom.

4.1.2 Invloed hoekverschil

Als er gekeken wordt wat de invloed is van het hoekverschil op de absolute verschilspanning

I~u v,f I= Iu 1,1 - U 2,1 I kan de hoek 8 I voor het gemak gekozen worden op 0°. De absolute

waarden van de afzonderlijke fasespanningen van de deelnetten, U I en U2, worden in dit geval
gelijk gekozen op U, zodat er voor de spanningen van de verschillende deelnetten geldt:

11



V 1,/ =V
- '(JV2,/ =Vel 2

Zie ter verduidelijking figuur 4.2(a).

1m 1m

Re Re

(a) (b)

Figuur 4.2: (a) hoekverschil tussen spanning op deelnetten, (b) absolute spanningsverschil

I1V v,/ =V 1,/ - V 2,/

=V - (V cos 82 + jV sin82 )

=V(1-cos82 )+ jVsin82

II1Vv,/! = ~V2(1- cos82 )2 +V 2sin 2 82

=..fiv~1- COS 82

Grafisch is dit resultaat weergegeven in figuur 4.3.

12
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Figuur 4.3: Invloed hoekverschil op verschiJspanning

Later zal gezien worden dat er hoekverschillen gemeten zijn tussen deelnetten van maximaal
13°. Dit zou betekenen dat de invloed van dit hoekverschil verantwoordelijk is voor een
verschilspanning van 1.3 kV tot 1.4 kV.
Deze hoekverschillen zijn gemeten aan de MS zijde van de HS/MS-transformatoren die
verantwoordelijk zijn voor een bepaald deelnet. Door de invloed van kabelimpedanties kan dit
hoekverschil nog veranderen in het onderliggende distributienet.

4.1.3 Invloed absoluut spanningsverschil

Als er gekeken wordt naar de invloed van het absolute spanningsverschil op de

verschilspanning I~Uv,J I' wordt het hoekverschil op 0° gesteld. Figuur 4.2(b) dient als

verduidelijking. Voor de invloed van het absolute spanningsverschil geldt in dat geval:

Deze verschilspanning kan voor het tijdstip van koppelen van de desbetreffende deelnetten al
grotendeels gecompenseerd worden op de HS/MS-stations, door daar de trapstanden van de
desbetreffende HS/MS-transformatoren bij te stellen. Dit kan meestel gebeuren in trappen van
157.5 V (lijnspanning) aan de MS zijde. Dit houdt weI in dat het spanningsverschil in het
onderliggende net, dus op de plaats van koppelen, kan veranderen.
Een bovengrens voor het absolute spanningsverschil over de netsplitsing wordt als voIgt
gekozen:

13
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• I~v v,/I =6OY.J3 V. In dit geval kan gekozen worden voor VI = lOY.J3 kV en

V 2 = 1oy.J3 kV. Deze keuze is gebaseerd op het gegeven dat

1. volgens de Spider meetgegevens het absolute spanningsverschil tussen de
voedende TP-stations van een netsplitsing, na het eventueel bijregelen van de

HS/MS-transformatoren met maximaal2 trappen, maximaal 3OY.J3 V kan

bedragen.

II. er in het distributienet een absoluut spanningsverschil kan ontstaan van 3OY.J3 V

veroorzaakt door de spanningsval t.g.v. de belastingstroom door het
distributienet.

• In het geval dat beide distributienetten zeer laag impedant zijn en er maar kleine
belastingstromen lopen die nagenoeg gelijk zijn aan beide kanten van de netsplitsing,
zal het absolute spanningsverschil tgv de spanningsval in het distributienet

verwaarloosd kunnen worden. Een absolute verschilspanning van 3OY.J3 V volstaat

dan in dat geval. Er kan dan gekozen worden voor VI = lOY.J3 kV en

V 2 = lOY.J3kV.

In tabel 4.1 is een overzicht te zien van het maximale spanningsverschil (lijnspanning) tussen
de transportverdeelstations of HSIMS-stations waar de netsplitsingen aan grenzen. Deze
gegeven zijn afkomstig van de maand september 2007.

4.1.4 Conclusie

Zolang het hoekverschil erg klein is en het absolute spanningsverschil Iv1,/I-Iv2,/Igroot, zal

de verschilspanning grotendeels bepaald worden door de waarde van dit absolute
spanningsverschil. Naarmate het hoekverschil groter wordt, zal de invloed van dit absolute
spanningsverschil steeds minder worden. Namelijk

~V v,/ =V 1,/ - V 2,/

=V I,/ -V2,/(cosB2 + jsinB2 )

Dit verband is grafisch weergegeven in figUUf 4.4. Hierbij is voor elke grafiek voor U I telkens
een vaste waarde genomen. De verschilspanning is een fasespanning, tevens als het absolute
spanningsverschil.
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Deelnet 1 Deelnet 2 Transportverdeelstation Transportverdeelstation I~Umaxl

1 / HS-MS station 1 2/ HS-MS station 2 rkVl
Merom Maalbroek Held Nept 1,08
Maalbroek Maasbracht Stat Odil 0,54

X
Maalbroek Maasbracht Scho Odil 0,57

X
Treebeek Lutterade Y Damw Rwzu 0,34
Treebeek Schoonbron Revm Rans 0,37
Buggenum HeIden Kloo Engs 0,37
Venray X Venrav Z Venr Wivo 0,6
Beek Limmel Zuid Gevs Borg 0,36
Venray X Horst X Kiew Hofw 0,52
Buggenum Maasbracht Post Zavw 0,47

X
Terwinselen Schoonbron Gras Knis 0,73
Y
Roermond Maalbroek Rmnd Nept 0,56
Schoonbron Heer Sbrw Dhut 0,59
Limmel Zuid Schoonbron Phex Thib 0,41
Maalbroek Belfeld Meew Broe 0,74
Schoonbron Witte Phex Wesk 0,39

Vrouwen
Veld

Gennep Venrav X Genn Indt 0,69
Blerick Horst X Raai Wiza 0,38
Blerick Horst X Bern Lomm 0,44
Belfeld HeIden Berc Baks 0,5
Kelpen BuggenumX Rykw Meer 0,75
Kelpen BuggenumX Kelp Meer 0,77

Tabel 4.1: Absolute spanningsverschillen (lijnspanningen) tussen stations behorende bij netsplitsing
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Figuur 4.4: (a) en (b) verband hoekverschil en absoluut spanningsverschil op de verschilspanning
(fasespanningen)

In figuur 4.4 (a) is te zien dat de groene en rode grafiek steeds dichter naar de blauwe grafiek,
waar het absolute spanningsverschil 0 is, toe gaan naarmate het hoekverschil toeneemt.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat vanaf een hoekverschil van ± 4° het absolute
spanningsverschil van 300 V een minimale invloed heeft op de verschilspanning.
Echter bij een absoluut spanningsverschil van 600 V (magenta grafiek) ligt de hoek waar het
absolute spanningsverschil nog nauwelijks van invloed is een stuk hoger. Dit hoekverschil is
± 8°.
Figuur 4.4 (b) verduidelijkt nogmaals dat er bij een groter hoekverschil nauwelijks nog
invloed merkbaar is van het absolute spanningsverschil op de verschilspanning.
Ook een toename van de spanning VI van 300 V is van kleine invloed op de grootte van de
verschil spanning. Het hoekverschil domineert.
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4.2 Invloed van afgenomen vermogen op de spanning

Een transfonnator heeft een relatief grote reactantie in vergelijking met zijn weerstand.
Daarom wordt de impedantie van een transfonnator voornamelijk bepaald door zijn
reactantie. Het gehele vennogen dat vanuit een HS/MS-station geleverd wordt naar de MS
transportnetten en distributienetten gaat door een HS/MS-transfonnator. De spanningsval over
deze transfonnator zorgt ervoor dat de spanning aan de uitgang verandert, zowel in amplitude
als in hoek.
Deze spanningsverandering is afhankelijk van de stroom die door de transfonnator loopt en de
bijbehorende impedantie. De stroom hangt af van het vennogen dat geleverd wordt aan de
onderliggende netdelen. Het is nu de vraag in wat voor mate het werkzame vennogen en
blindvennogen invloed hebben op de spanning die de transfonnator levert.

4.2.1 Analyse

Om dit nader te onderzoeken is het vervangingsschema van een transfonnator gebruikt zoals
weergegeven in figuur 4.5.

Us

Is

~ .Rx

Up'

I
I
I
I

'--_~f1 •

Up

Figuur 4.5: Vervangingsschema transformator

Voor de spanning Up geldt:

waarbij U'p en Us de genonneerde primaire fasespanning resp. secundaire fasespanning is op
10 kV niveau.

Het vectordiagram is te zien in figuur 4.6.

Om de spanning Up' te bepalen kan als voIgt te werk worden gegaan:

UI = IsRcos(cpJ + IsXsin(cpJ

Uq = IsRsin(cpJ-IsXcos(cpJ

17
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IU~I =~(Us +U,)2 +U:

=~[Us + IsRcos(cp,) + IsX sin(cp,)]2 + [- IsRsin(cps) + IsX COS(cpJ]2

CPt =arctan( Uq J
Us+U,

(
IsRsin(cp,)-lsXcos(cp,) J=arctan ---"------'-'-....::....:...--"------'-'-..::...:.-.-

Us + IsR cos(CPs) + IsX sin(cps)

(4.1)

(4.2)

U'p

Figuur 4.6: Vectordiagram transformator

Voor een transfonnator geldt X»R, dus uit vergelijk.ing 4.1 voIgt

(4.3)

Omdat Us» IsX in deze vergelijking, heeft de tenn IsX sin(cps) een belangrijkere invloed op

IU~I dan IsX cos(CPs) . Dit houdt dus in dat sin(cps) de belangrijkste invloed heeft op IU~I.

Het blindvermogen dat door de transfonnator gaat is dan ook grotendeels bepalend voor IU~I.

Uit vergelijking 4.2 voIgt met de aanname dat X»R dat

18



TUI ~T;ttelt !E!lrJ h

(
- Is X cos(ffJs) :ffJ, = arctan ----=------=--

Us + IsX sin(ffJ')

Door te gebruiken dat P =3UJs cos(ffJ') en Q=3UJs sin(ffJs)' kan vergelijking (4.4a)

worden uitgedrukt in termen van P en Q:

ffJ, = arctan( ~ XP J
3Us +XQ

(4.4a)

(4.4b)

In deze vergelijking heeft het werkzame vermogen een grotere invloed op <PI dan het
blindvermogen omdat vanwege Us de noemer niet veel zal veranderen bij een verandering in
Q. Dit houdt dus in dat het werkzame vermogen dat door de transformator gaat grotendeels
bepalend is voor de hoek ffJ,.

4.2.2 Simulatie

Er vanuit gaande dat de transformator aan de primaire zijde gevoed wordt uit een oneindig
sterk net, zal de spanning aan de secundaire zijde varieren ten gevolge van de afname aan
werkzaam- en blindvermogen aan de secundaire zijde.

- -' -
De spanning aan de secundaire zijde Us =Up - jIsX - IsR. De stroom Is is afhankelijk van

het vermogen dat er afgenomen wordt:

1, = ( S J* = (P+J.QJ*
3Us 3Us

In absolute waarden uitgedrukt wordt dit:

~p2 +Q2
I =-'-----

s 3U
s

(4.5)

Als vergelijking (4.5) ingevuld wordt in vergelijking (4.1) kan een vergelijking opgesteld
worden waaruit de spanning Us berekend kan worden als functie van P en Q:

(U~)2 = I;[R cos(ffJs) + X sin(ffJs )]2 +2IsUJR cos(ffJs) + X sin(ffJJ] + U; +1;[-X cos(ffJs) + R sin(ffJ')] 2

(U~)2 = 9~2 [R cos(ffJ') + X sin(ffJ,)f + 2: [Rcos(ffJs) + X sin(ffJ')] +U; + 9~2 [-X cos(ffJ,) + Rsin(ffJs}
s s

Nu dient Us te worden vrijgemaakt uit deze vergelijking:
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9U: + (6S[Rcos(<ps ) + X sin(<pJ] - 9(U~)2)U: + S2[R cOS(<pJ + X sin(<pJ] 2 + S2[-x cOS(<pJ + Rsin(<pJf

=0
(4.6)

Us kan hieruit worden opgelost door deze vergelijking te beschouwen als een kwadratische
vergelijking:

(4.7)

a=9

met b =6S[Rcos(<pJ + Xsin(<ps)] - 9(U~)2

C =S2[Rcos(<ps) + Xsin(<ps)]2 + S2[-XcOS(<Ps ) + Rsin(<ps)f

Vergelijking (4.7) kan worden opgeIost met de abc-formule:

U 2 = - b + .Jb 2 - 4ac
s 2a

Door nu de wortel te nemen uit vergelijking (4.8) wordt Us verkregen.

(4.8)

Vervolgens kan ook de hoek CPt berekend worden door vergelijking (4.4) toe te passen. Met
behulp van matlab kunnen grafieken gemaakt worden hoe de absolute waarde van de
spanning en de hoek CPt afhangen van P (figuur 4.7) en Q (figUUf 4.8). Hierbij zijn de
transformatorgegevens gebruikt van transformator 1 in Gennep (40 MVA), ervan uitgaande
dat de transformator bedreven wordt in trap 10 (middenpositie). De transformatorgegevens
zijn terug te vinden in tabel 4.2.
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Figuur 4.7: (J). en Us als functie van P (bij vaste Q)

Hieruit wordt de conclusie die getrokken is in 4.2.1 bevestigd. De hoek <PI hangt nauwelijks af
van Q, terwijl de absolute spanning Us nauwelijks atbangt van P.

Trapstand Trap 0 Trap 10 Trap 24
Us rkvl 9.13 10.5 13.29
X rnl 0.4230 0.5127 0.7507
R rnl 0.0120 0.0159 0.0256

Tabel 4.2: Gegevens transformator 1 Gennep
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Figuur 4.8: 'PI en Us als funetie van Q (bij vaste P)

Als de trapstand van de transfonnator verzet wordt zal de hoekverdraaiing enigszins
veranderen, omdat de spanning Us zal toenemen/afnemen en de transfonnatorreactantie X ook
zal toenemen resp. afnemen.
Uit de simulatie die gemaakt is bij trapstand 0 blijkt dat de hoekverdraaiing als functie van P
nog iets groter is. Het scheelt ongeveer 10%.
Uit de simulatie die gemaakt is bij trapstand 24 blijkt dat de hoekverdraaiing als functie van P
kleiner is. Ook dit scheelt weer ongeveer 10%.
Opgepast moet worden bij het verzetten van de trapstanden in Digsilent Powerfactory. Hier
wordt de uitgangsspanning Us namelijk verhoogd bij het verlagen van de trapstand, terwijl dit
in de praktijk juist omgekeerd is.
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4.3 Beveiligingen

Om beschadiging van het net tegen te gaan bij te hoge stromen die ontstaan door fouten
(kortsluitingen), zijn er beveiligingen opgenomen. De beveiligingen moeten ervoor zorgen dat
een zo klein mogelijk gedeelte van het net uitschakelt bij een fout. Er zijn verschillende
soorten beveiligingen, namelijk:
• Zekeringen
• AMT (afhankelijk maximaal tijdrelais)
• OMT (onhankelijk maximaal tijdrelais)
• Differentiaalrelais
• Distantierelais

Het distributienet bevat vrijwel uitsluitend OMT's. Op het principe van deze relais wordt wat
uitvoeriger ingegaan.

4.3.1 Aigemeen

Het beveiligen van distributiekabels wordt gedaan met OMT-relais. De transportkabels
worden beveiligd met differentiaalrelais en distantierelais. Deze relais worden selectief
gemaakt d.m.v. een tijdstaffeling.

De staffeltijd wordt bepaald door:
• Aanspreektijd

Dit is de tijd die verloopt tussen het ontstaan van de fout en de reactie
van het relais.

• Volgrelais tijd
In een aantal gevallen geeft het relais geen directe uitschakeling maar
gebeurt dat via een tussenrelais.

• Schakelaartijd
Na het ontvangen van het uitschakelbevel heeft de schakelaar tijd
nodig om de contacten te openen.

• Dooftijd van de boog
Na het openen van de schakelaarcontacten kan de stroom nog een it
twee perioden vloeien via de lichtboog in de schakelaar.

• Afvaltijd van het relais
Wanneer de fout verdwijnt heeft het relais tijd nodig om van de
aangesproken toestand in de rusttoestand te komen.

• Marge vanwege de spreiding van de diverse tijdelementen

10-20 ms

5-10 ms

60-100 ms

20-40 ms

20-30 ms

100 ms

Dit leidt ertoe dat in de netten van Essent Netwerk Zuid een staffeltijd van 300 ms wordt
aangehouden.
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Een relais heeft een afvalwaarde en een aanspreekwaarde. Als de stroom boven de
aanspreekwaarde komt en binnen de ingestelde tijd niet onder de afvalwaarde gekomen is, zal
commando 'afschakeIen' volgen.
In figuur 4.9 wordt het geheel nog eens verduideIijkt.

180 ...L ......de,.
1~

! !~

~

120 -,
~i ,

100 ,i: I

80 ~ 10eltaIbIre W8II'de

eo ~

4J

20 -+-

$

Figuur 4.9: Aanspreken van een rnaximurnstroom tijdrelais

De verhouding tussen de afvaIwaarde en de aanspreekwaarde wordt de afvalverhouding
genoemd:

Afvalverhouding = afvaIwaarde / aanspreekwaarde

De aanspreekwaarde van het relais mag niet reageren op de maximaal toelaatbare
belastingsstroom, maar moet weI de minimale kortsluitstroom afschakelen. Standaard zijn de
volgende waarden vastgesteId:

• Itoe,kabel = de maximale toelaatbare stroom van de kabel
• Itoe,stroomtransfonnator = 1.2 maal de nominale waarde van de stroomtransformator
• I toe, vermogenschakelaar = 1 maal de nominale waarde van de vermogenschakelaar.

De kleinste I toe van de hierboven genoemde componenten is bepalend voor de I toe van de
verbinding. In verband met de aanspreek/afvalverhouding, onnauwkeurigheden en
afkeurcriteria van de beveiligingsrelais, is gesteld dat de instelling van de aanspreekwaarde
van de relais in het transportnet wordt: L = 1.5 maal I toe (elektromechanische relais) en L =

1.3 maal Itoe (digitaIe/eIektronisch reIais).

De relais beveiligen aIleen tegen kortsluitingen, niet tegen overbelasting. Overbelasting wordt
d.m.v. capaciteitsmanagement voorkomen.
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4.3.2 OMT

Het GMT wordt gebruikt voor het beveiligen van transformatoren >630 kVA,
distributiestrengen en transportverdeelstations. Dit relais is relatief goedkoop en bovendien
zijn de eisen die gesteld worden aan de kemen van de stroomtransformator vrij laag. Als
nadeel dient echter vermeld te worden dat het niet mogelijk is bij enigszins uitgebreide nerten
(transportnerten) selectiviteit te krijgen. Daarom worden transportkabels bij voorkeur
beveiligd met een differentiaalrelais of distantierelais.

Er zijn drie typen GMT relais die overwegend worden toegepast:
• Elektromechanische relais
• Elektronische relais
• Microprocessorgestuurde relais

4.3.2.1 Instellingen

Bij een GMT relais kunnen o.a. de volgende functies ingesteld worden:
L en b Als de stroom boven de waarde L komt en binnen de tijd b niet afgevallen is,

zal het relais een uitschakelbevel geven. Deze instelwaarden zijn bedoeld om
uit te schakelen bij sluitingen achterin het distributienet of als back-up voor het
afschakelen van LS sluitingen.

I» en b> Als de stroom boven de waarde L> komt en binnen de tijd b> niet afgevallen is,
zal het relais een uitschakelbevel geven. De tijd b> is meestal ingesteld op 0
sec. Deze instelwaarden zijn bedoeld om snel af te schakelen op een sluiting in
het 10 kV net.

Ie> en te> Als de stroom boven de waarde Ie komt en binnen de tijd 1:e niet afgevallen is,
zal het relais een uitschakelbevel geven. Deze functie is bedoeld om af te
schakelen in het geval er een staande aardsluiting optreedt.

OMT gebruikt als transformatorbeveiliging.
L wordt ingesteld afhankelijk van het trafovermogen en de kortsluitspanning.
b wordt ingesteld op 0,3 s.
I» mag niet aanspreken bij een laagspanningssluiting.
b> wordt ingesteld op 0 s.
Ie en 1:e worden niet ingesteld.

OMT gebruikt als distributiestrengbeveiliging.
De beveiliging van een distributiestreng gebeurt altijd met een onafhankelijk maximumstroom
tijdrelais (GMT). Deze beveiliging moet selectief zijn met de in het distributienet opgenomen
transformatorbeveiligingen. De instelling van een GMT, gebruikt als strengbeveiliging,
wordt:

• L en b worden gebruikt voor het afschakelen van kleine kortsluitstromen die I» niet
ziet en zorgt tevens voor een backup voor de transformatorbeveiligingen. L wordt
ingesteld afhankelijk van het type kabel. b wordt gestaffeld op de beveiligingen in het
distributienet. Meestal kan b ingesteld worden op 0,6 s.

• b> en b> zorgen voor een snelle afschakeling van grote kortsluitstromen in de
distributiestreng. I» mag niet aanspreken bij kortsluitingen in het laagspanningsnet.
b> wordt meestal op Os i!1gesteld.
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• Ie en te worden gebruikt voor het afschakelen van aardfouten.

In de strengen wordt in principe geen tussenbeveiliging toegestaan. Op enke1e plaatsen is dat
echter onvennijdelijk. Als er toch sprake mocht zijn van een tussenbeveiliging, worden alle
tijden van de hoofdbeveiliging met 0.3 sec verhoogd.
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4.4 Belastingstromen in distributienet

Distributienetten worden op de transportverdeelstations beveiligd met OMT's. Deze OMT's
bepalen de maximale stroom die er gedurende het koppelen van twee deeInetten kan gaan
lopen zonder dat er uitschakeling optreedt. Deze stroom hoeft echter niet alleen uit de
vereffeningstroom te bestaan. De belastingstroom in beide distributienetten speelt ook een ro1.
In figuur 4.10 zijn de stromen weergegeven die door het OMT gaan.

deelnet 1

lransportverdeelst!ltion

netst!ltion

belasting 1

deelnet 2

belasting 2

distribulienet

Figuur 4.10: Stromen door distributienet

- U I -U 2 •
I veref is gedefinieerd als _ . De stroom II door het OMT III deelnet 1 en de stroom Iz

ZIOI

door deelnet 2 kunnen als voIgt uitgedrukt worden:

- - -
II = I belasling I + I veref

- - -
12 = I belasling 2 - I veref

Van de belastingstromen zijn de minimale en maximale absolute waarden geregistreerd,
evenals de 5 minuten meetwaarden op de transportverdeelstations. Op de klant-/netstations in
het distributienet zijn alleen de maximale absolute waarden bekend. De cos cp is niet bekend.
Daarom is het niet mogelijk de stromen I) en Iz nauwkeurig uit te rekenen. Een veilige marge
wordt verkregen door de absolute waarden van de belastingstroom en vereffeningstroom op te
tellen. Dit geeft het volgende resultaat:

II = I bl + Iveref

1 2 = I b2 + I veref
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4.5 Inschakelverschijnsel

Om te onderzoeken wat er met de stroom gebeurt tijdens het koppelen van 2 deelnetten, is het
van belang meer te weten over dit inschakelverschijnsel. Het koppelen van 2 deelnetten kan
beschouwd worden als het inschakelen van een RL-kring, gevoed door een spanning met een- - -
waarde van de verschilspanning tussen deelnet 1 en deelnet 2, oftewel !1U v = U 1 - U 2 • De R
en L waarden zijn de sommaties van de R en L van de kring die gesloten wordt. In figuur 4.11
is het elektrische schema weergegeven. Ook bij kortsluitberekeningen kan dit schema
gebruikt worden.

t= 0
01------,

L

R

!1UvCt) = usin(wt + a)

t < 0 i(t)=O

t = 0 schakelaar wordt gesloten

Figuur 4.11: RL-kring

Volgens de Kirchhoff spanningsvergelijking voIgt:

L di R' A. ( )- + 1 =U SIll wt + a
dt

Deze vergelijking zal moeten worden opgelost om de stroom i(t) te bepalen. De
oplosprocedure bestaat uit twee gedeelten:
a) Bepalen van het homogene deel
b) Bepalen van het inhomgene deel

a) Homogene gedeelte:

L
di

R' 0 }-+ 1=
dt

stel i(t) = KePI

R
--I

Hieruit voIgt dat i(t) = Ke L

LpKe PI + RKe PI =0

R
Lp + R = 0~ p =-

L

(4.9)
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b) Inhom~ene gedeelte:
L_

1
+Ri=usin(evt+a)

dt

De oplossing van het inhomogene gedeelte stelt de stationaire toestand voor. Deze kan het
eenvoudigst bepaald worden met behulp van de complexe rekenwijze:

- - - -
I = ~ = U = U = U e-irp

Z R + jevL .JR 2 + ev 2L2 eirp .JR 2 + ev 2L2

evL
met cp = arctan-

R

De stroom heeft dus een amplitude T(t) = U en ijlt <p radialen na ten opzichte van
.JR2 +ev2L2

L1Uv(t)

Hieruit voigt dat i(t) = U sin(evt + a - cp)
.JR2 +ev2L2

(4.10)

De algemene oplossing voor de totale differentiaalvergelijk voigt uit het optellen van het
homogene (4.9) en inhomogene gedeelte (4.10):

R _
-I U

i(t) = Ke L + sin(evt + a - cp)
.JR 2 + ev 2L2

Vervolgens kan door het toepassen van de randvoorwaarden deze vergelijking verder worden
opgelost.

Randvoorwaarde: i(O) = 0

- RU ~

=:'>i(t)= .J [sin(evt+a-cp)-sin(a-cp)e L ]

R
2
+ ev

2
L

2"---y---J~
(4.11 )

stationaire toestand gelijkstroomcomponent

Hieruit valt te concluderen dat de gelijkstroomcomponent, ook wei dc-component genoemd,
maximaal is als sinea - cp) = ±1. De gelijkstroomcomponent is nul als sinea - cp) = O. De

stationaire toestand wordt in dit geval meteen bereikt.

Ais R«mL, dan zal <p ~ n/2 zijn. De stroom ijlt dan 90 graden na ten opzichte van de
spanning. Het maximale inschakelverschijnsel wordt dan verkregen als sinea - cp) = ±1,

oftewel a = 0 + kJr met k= .... , -2, -1, 0, 1,2, .....
Dit komt voor als er geschakeld wordt als de spanning door nul gaat.
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De stroom zal nu na een halve periode een waarde bereiken die circa het dubbele is van de

topwaarde in de stationaire toestand, dus imax = 21 = 2 U

.JR 2 +oiL2

De stroom i als functie van de tijd t die hoort bij sin(a - rp) = ±1 is weergegeven in figuur

4.12. Hierbij is gekozen voor een 50 Hz signaal. De waarde~ =r = 2T = 40ms.
R

2r-----,------,-----.--------,------,-----..,----------,----,------;:===::::::::;l

f\
I \
, \
I \

(\
! \

'I r ~
I; ; \ i \ I~ A 0 1\ r\i /'\ 1\ 1\ i\ 'I 1\

\ \ -L \, \
o1!-----1r-1-1-+.-\+-----+----+--\---+----+--+----=+--==+=-i=:I==\=---4--=i===b==f=l

V \j IV! \ I \ I I
~ \/ \J I

1,5

,{),5

? 0,5

-1 0:----=0--':-,Q2::----=-'0,Q4::-:----=0-':c,06::---0::-':,08-::----=OL,1---'0J.,1-=-2---::-'L---::--':-::---c:-':-:------='0.2

I

Figuur 4.12: i(t) en e-RlL*t als functie van de tijd

De vraag is nu ofbeveiligingen die opgenomen zijn in distributiestrengen kunnen zorgen voor
het afschakelen van verbindingen door een te hoge inschakelstroom.
In de MS-netten zijn de waarden van R en X van de deelnetten die worden ingeschakeld in de

orde van enkele Ohms. De tijdconstante r =~ = X ~ 0.00318 * X en zal dus een waarde
R ROJ R

hebben van enkele milliseconden. Gedurende de eerste periode van de spanningsinus zal het
inschakelverschijnsel dus al verdwijnen. De tijd waarop b van de OMT-beveiligingen in het
distributienet minimaal op ingesteld staan is 0.3 sec. Hierdoor zal L Diet reageren op de
gelijkstroomcomponent. b> staat meestal op 0 sec en het is dus mogelijk dat I» aanspreekt
door toedoen van de gelijkstroomcomponent. Aangezien I» altijd minimaal ingesteld staat op
2 x b, zal als I» aanspreekt ook aItijd L aanspreken. Hierdoor hoeft er geen rekening
gehouden te worden met de aanwezige gelijkstroomcomponent en ook niet met de instelling
I» bij het inschakelen van een netsplitsing.

Concluderend kan vastgesteld worden dat het inschakelverschijnsel niet van belang is met
betrekking tot het uitschakelen van beveiligingen tijdens het koppelen van deelnetten.
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4.6 Meetresultaten spanningsverschillen deelnetten

Om een gevoel te krijgen wat de groottes van de absolute spanningsversehillen en
hoekversehillen zijn, kunnen de netkoppelingen die er mogelijk zijn tussen de versehillende
HS/MS-stations opgezoeht worden en worden vergeleken met elkaar. Tevens kan er gekeken
worden bij welke netkoppelingen problemen te verwaehten zijn. Hier gelden weer dezelfde
definities voor absoluut spanningsversehil en hoekversehil als in paragraaf 4.1.
Uit het Spider meetsysteem zijn de spanningswaarden en hoeken van de spanningen om de 5
minuten gemeten op MS-niveau gedurende de maand september 2007. Van elke 5-minuten
meetwaarden is het spanningsversehil (lijnspanning) en het hoekversehil tussen twee
deelnetten bepaald. Vervolgens is het absolute maximum en minimum hoekversehil bepaald
van de spanning tussen de deelnetten, tevens als het minimale spanningsversehil tussen de
twee deelnetten. Sommige deelnetten bestaan uit meerdere systemen. Deze zijn aangegeven
met X, YenZ.
De resultaten zijn terug te vinden in tabeI4.3.
De afkortingen voor de deelnetten die hier gebruikt zijn, zijn als voIgt:

Afkorting deelnet Volledige naam deelnet
BEEK Beek
BELF Belfeld
BLERY Bleriek Y
BLERZ Bleriek Z
BOEK Boekend
BORNX Born X
BORNY BornY
BUGG Buggenum
GENN Gennep
HEER Heer
HELD HeIden
HRSTX Horst X
HRSTY Horst Y
HUSK Huskensweg
KELP Kelpen
LIMMZ LimmelZ

Afkorting deelnet Volledige naam deelnet
LUTTX Lutterade X
LUTTY Lutterade Y
MLBK Maalbroek
MRUM Merum
MSBTX Maasbraeht X
MSBTY Maasbraeht Y
NEDW Nederweert
RMND Roermond
SBRN Sehoonbron
TERWX Terwinselen X
TERWY Terwinselen Y
TREK Treebeek
VENRX Venray X
VENRZ Venray Z
WVV Wittevrouwenveld

De laatste kolom van de tabel bevat de hoekversehillen op 150 kV. Deze waarden komen uit
een simulatie van digsilent uit een berekende situatie van het HS-net onder de volgende
eondities:

• 1 koppeltrafo in Boxmeer IN
• 3 koppeltrafo's in Maasbraeht IN
• Generator in Buggenum IN
• WKC in Swentibold IN
• Clauseentrale IN
• Alle lijnen in bedrijf
• Maximale afname, gebaseerd uit gegevens van 2006
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MSBTX MSBTY -1,33 1,64 ° 1,64 -0,29 0,17 ° °HEER WVV -1,96 0,75 0,01 1,96 0,19 0,68 0,19 Niet bekend
MSBTX RMND -2,23 1,39 ° 2,23 -0,34 0,2 ° 0,09
MSBTX MRUM -1,84 2,62 ° 2,62 -0,53 ° ° 0,08
KELP MSBTX * -1,3 3,3 ° 3,3 -0,38 0,1 ° 1,73
BORNX LUTTY -3,44 0,62 ° 3,44 -0,43 0,05 ° 0,16
BELF HRSTY -3,58 3,44 ° 3,58 -0,48 0,15 ° 0,11
LUTTX LUTTY -3,91 -0,57 0,57 3,91 -0,29 0,19 ° °MLBK BUGG -4,23 0,22 0,07 4,23 -0,31 0,79 ° 0,62
LIMMZ WVV -4,43 4,73 ° 4,73 -0,67 0,1 ° Niet bekend
TRBK TERWX -4,85 -0,82 0,82 4,85 -0,29 0,29 ° 0,12
GENN VENRX 0,45 5,48 0,45 5,48 -0,24 0,39 ° 0,21
RMND BUGG -5,58 -1,06 1,06 5,58 -0,35 0,31 ° 1,01
HELD BELF -5,08 6,12 ° 6,12 -0,24 0,29 ° 0,69
BORNX LUTTX -6,17 -1,36 1,36 6,17 -0,46 0,05 ° 0,16
HRSTY BOEK -6,25 2,78 ° 6,25 -0,58 0,1 ° 0,13
VENRZ HRSTY -2,89 6,38 ° 6,38 -0,57 0,05 ° 0,08
BLERY HRSTX -3,38 6,52 ° 6,52 -0,05 0,68 ° 0,13
TERWX TERWY -6,65 -1,83 1,83 6,65 -0,38 0,2 ° °KELP BUGG * -6,75 4,32 0,03 6,75 -0,61 0,03 ° 0,64
NEDW KELP * -6,86 -1,47 1,47 6,86 -0,5 0,11 ° 0,23
MSBTY BORNX -7,28 -2,33 2,33 7,28 -0,36 0,17 ° 0,92
HELD HRSTY -6,92 7,43 ° 7,43 -0,14 0,53 ° 0,8
SBRN WVV -7,61 0,08 0,02 7,61 -0,57 0,43 0,04 Niet bekend
MLBK BELF -0,15 7,81 0,13 7,81 -0,77 0,38 ° 0,28
LIMMZ SBRN -3,16 7,9 0,01 7,9 -0,72 0,34 ° 0,57
SBRN HEER -7,91 -1,28 1,28 7,91 -0,15 0,86 ° Niet bekend
RMND MLBK -8,68 -1,95 1,95 8,68 -0,29 0,58 ° 1,63
TERWY SBRN 0,2 8,83 0,2 8,83 -0,62 0,29 ° 0,03
TERWX HUSK -9,35 -4,18 4,18 9,35 -0,33 0,39 ° 0,13
BUGG MSBTX -9,37 -0,84 0,84 9,37 -0,35 0,22 ° 1,1
VENRX HRSTX -0,79 9,55 ° 9,55 -0,24 0,44 ° 0,08
BEEK LIMMZ 0,65 9,57 0,65 9,57 -0,43 0,29 ° 0,81
VENRX VENRZ 2,3 9,7 2,3 9,7 -0,52 0,14 ° °BUGG HELD -9,81 2,11 ° 9,81 -0,3 0,23 ° 0,21
TRBK SBRN 1,56 10,66 1,56 10,66 -0,52 0,34 ° 0,09
TRBK LUTTY 4,27 11,04 4,27 11,04 -0,09 0,48 ° 3,29
MLBK MSBTX -11,63 -4,03 4,03 11,63 -0,44 0,63 ° 1,72
MRUM MLBK -13,15 -4,34 4,34 13 15 -0,05 0,87 ° 1,64

TabeI4.3: spannings- en hoekverschillen tussen deelnetten van september 2007 (m.u.v * december 2007)

32



I ~r~elt4dn h -

-essent-

5 Oplossingen koppelingsproblematiek

De problematiek omtrent het koppelen van deelnetten komt tot stand doordat telkens twee
deelnetten gekoppeld moeten worden op een plek waar de spanningen over de netsplitsing
niet aan elkaar gelijk zijn. Door verschillende oplosmethodes toe te passen zal getracht
moeten worden om deze spanningen zoveel mogelijk naar elkaar toe te brengen, met als
resultaat de vereffeningstroom te minimaliseren.
In paragraaf 4.1.1 is al gezien dat voor de vereffeningstroom geldt:

De verschilspanning is hierbij de interessantste waarde om naar te kijken. Echter kan er met
de impedanties ook nog het een en ander bewerkstelligd worden. De transformator-reactantie

in de noemer van de vergelijking is ook sterk vertegenwoordigd in I~U v,f I .Deze zorgt

namelijk voor de grote hoekverdraaiing van de spanning en deze hoekverdraaiing heeft een
grote invloed op deze verschilspanning. Dus het verhogen van deze reactantie leidt niet
vanzelfsprekend tot het verlagen van de vereffeningstroom.

De absolute waarden van de spanningen aan beide kanten van de netsplitsing kunnen al
zoveel mogelijk naar elkaar geregeld worden door de trapstanden van de HS/MS
transformatoren in elk deelnet aan te passen. De desbetreffende spanningen kunnen echter niet
tot op het klant-/netstationniveau worden afgelezen, waardoor de spanning op het
desbetreffende transportverdeelstation als referentiewaarden zal moeten worden genomen.
Door de trapstand met een stand te verlagen/verhogen wordt de spanning aan de secundaire
zijde met 157.5 V verlaagd resp.verhoogd. In sommige gevallen kan het zelfs beter zijn om
niet te streven naar een zo klein mogelijk absoluut spanningsverschil, maar juist een iets
hoger/lager spanningsniveau om een gunstiger effect op de hoekverdraaiing te verkijgen. De
hoekverdraaiing wordt namelijk kleiner als door middel van de trapstand te verzetten een
hoger spanningsniveau gerealiseerd wordt. Om het spanningsniveau achter in het net ook nog
acceptabel te houden, zullen de trapstanden niet meer dan 2 standen verzet worden in de
praktijk.
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5.1 Procedure inschakelen netsplitsing

Het is erg omslachtig om voor elke netkoppeling een simulatie in Digsilent of Vision te
maken. Hiervoor zijn veeI gegevens nodig van onder andere de belastingen per transport
verdeelstation, de afzonderlijke kabelimpedanties enzovoorts. Een methode om met zo weinig
mogelijk gegevens te kUlmen bepalen of het inschakelen van een netsplitsing succesvol is, is
zeer wenselijk.
Ais de netimpedanties van beide deelnetten bekend zijn kan er bekeken worden binnen welke-grenzen !1U v moet liggen zodat de vereffeningstroom niet boven de toegestane waarde zal
komen. Ofwel, er kunnen grenzen gelegd worden aan de spanningen V I en V2 over de
netsplitsing en de hoek e(zie figuur 4.2).
Variaties in VI en V2 hebben maar een zeer kleine invloed op de vereffeningstroom. am aan
de hand van het hoekverschil een schatting te kunnen maken van de verschilspanning, kunnen
voor de spanningen V I en V2 operationele waarden gevonden worden die op elke situatie van
toepassing zijn, zodat er aIleen nog gekeken hoeft te worden naar het hoekverschil over de
netspli tsing.
Vit de spider meetgegevens zijn de spanningen gedurende een maand met elkaar vergeleken.
De hoogst gemeten spanning op een transportverdeelstation waarachter een netkoppeling zit is
11.1 kV. Dit is een uitzonderlijk hoge spanning, die hooguit kan voorkomen dicht bij een
HS/MS-station. Er vanuit gaande dat de spanning met 2 trappen naar beneden geregeld wordt
(= 0.315 kV), betekend dit dat VI gekozen lean worden op 10.8 kV. Het maxima1e absolute
spanningsverschil dat er tussen twee transportverdeelstations aan weerszijde van een
netsplitsing gemeten is geworden (na bijstelling van de trapstanden), kan gesteld worden op
300 V, waardoor V2 gekozen kan worden op 10.5 kV.
Echter V I en V2 (de spanningen aan weerzijde van de netsplitsing) kunnen niet direct worden
afgelezen. WeI kunnen de spanningen op de transportverdeelstations direct worden afgelezen.
De spanningsval over het distributienet moet weI nog meegenomen worden om aan de hand
van het spanningsverschil op de transportverdeelstations het spanningsverschil over de
netsplitsing te bepalen. Aan de hand van simulaties is vastgesteld dat het distributienet kan
bijdrage aan de verschilspanning met een maximale waarde van 300 V. am zeker aan de
veilige kant te zitten moet VI gekozen worden op 10.8 kV en V2 op 10.2 kV.
Door nu ete bepalen waarbij de vereffeningstroom nog niet overschreden wordt, kan er real
time gekeken worden of het mogelijk is een netkoppeling tot stand te brengen. Het
excelbestand 'koppelen netdelen v2.xIs' kan gebruikt worden om deze vereffeningstroom uit
te rekenen.

De toegestane waarde van de vereffeningstroom wordt bepaald door de instellingen van de
OMT's, die de afgaande verbinding beveiligingen waar zich de netsplitsing bevindt. De
vereffeningstroom moet dusdanig klein zijn, dat de maximaal toegestane stroomwaarden niet
overschreden worden. De beveiligingsfilosofie van Essent Netwerk schrijft hierover het
volgende voor:

I =~
foe 1.3

met Inpr = nominale stroom
I toe = maximaal toelaatbare stroom gedurende 72 uur
L = aanspreekwaarde relais
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Door onder deze Itoe te blijven, wordt tevens bereikt dat afvalwaarde van het relais, elektrisch
of mechanisch van aard, niet overschreden wordt. Er moet echter weI nog rekening gehouden
worden dat de lastscheiders in de net-Iklantstations (magnifix) niet meer dan 400 A mogen
schakelen. Itoe moet daarom een bovengrens aannemen van 400 A.

Met deze gegevens is het mogelijk een kritisch hoekverschil uit te rekenen waarvoor de
toelaatbare stroom door de verbinding niet overschreden wordt:

met 2'01 = 2 1 + jXlrl + 22 + jXlr2

I
I 12 = (U1,j -U2,j cose)2 + (U2,j Sine)2

veref 1_ 12
2

/01

_ Ul~f +U;,j - 2Ul,jU2,j cose

- \t
10/

1

2

Hieruit voIgt:

Dit is het maximale toegestane hoekverschil tussen de spanningen over de netspliting. Echter
dit hoekverschil is in de praktijk niet af te lezen uit de meetgegevens. Alleen het hoekverschil
tussen de secundaire zijde van de HS/MS-transformatoren is via Spider te bepalen.
In het excelbestand 'koppelen netdelen v3.xls' is deze kritische hoek uit te rekenen aan de
hand van de genoemde invoergegevens. Een uitbreiding van dit excelbestand is 'inschakelen
netsplitsingen.xls'. Onder het tablad 'kritische hoek' kan SkI berekent worden. Hiervoor hoeft
alleen maar de desbetreffende netsplitsing en HS/MS-transformator geselecteerd te worden.
Het programma rekent met de worst case belastingstromen in de distributienetten. Ook is het
mogelijk de actuele beIastingstromen in te vullen.
Uit de hoekverschil-patronen in Appendix E, gebaseerd op september 2007, kan vervoIgens
bepaald worden wanneer het mogelijk zou zijn te kunnen koppelen. Echter zijn deze
hoekverschillen in deze figuren verkregen aan de 10 kV zijde van de HS/MS-transformator.
Het hoekverschil over de netsplitsing ten gevolge van de hoekverdraaiingen van de spanning
over de verbindingen bestaande uit het transportnet en distributienet moet weI nog
meegenomen worden. In beide deeInetten zaI de hoek van de spanning over de verbinding
afnemen. Het verschiI van deze afnamehoeken tussen de beide deelnetten is van beIang en
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wordt 8verb genoemd. Uit een aantal simulaties in Digsilent Powerfactory van verschillende
deelnetten is gebleken 8verb maximaal 0.21 0 is. Deze waarde moet van 81a worden afgetrokken
om het kritische hoekverschil te bepalen tussen de hoofdstations (8kr,HS). Dus 8kr,HS = 81a 
8verb. am enige marge te houden kan gekozen worden voor 8verb = 0.25 0

•

Aangezien de trapstand van de transformator bepalend is voor de reactantie, zal deze waarde
apart moeten worden ingevoerd voor een zo nauwkeurig mogelijk resultaat:

Z 101 = jX trl + Z verbl + jXlr2 + Z verb 2

met Xtrl de reactantie van de transformator in deelnet 1
Xtr2 de reactantie van de transformator in deelnet 2
Zverbl de impedantie van het onderliggend TP- en DB-net van deelnet 1
Zverb2 de impedantie van het onderliggend TP- en DB-net van deelnet 2

De maximaal aanvaardbare vereffeningstroom zallager zijn de maximale toegestane stroom
door het OMT, omdat er naast de vereffeningstroom ook nog een belastingstroom zallopen.
Dus IVeref,max = IOMT,max - helasting. Deze belastingstroom is in te voeren in het excelbestand.

am te bepalen of een netsplitsing ingeschakeld kan worden zijn er drie stappen nodig:
1. Minimaliseer het absolute spanningsverschil tussen de betreffende

transportverdeelstations in beide deelnetten door de trapstanden van de HS/MS
transformatoren aan te passen (maximaa12 trappen verzetten).

2. Bepaal 81a met het excel bestand 'inschakelen netsplitsingen'. Als het mogelijk is, vul
de actuele belastingstroom in voor een zo nauwkeurig mogelijk resultaat.

3. Vergelijk de kritische hoek 8kr met het actuele hoekverschil 8. Als 8 < 81a, dan is
koppelen mogelijk. Zo niet, zal er naar een oplossing gezocht moeten worden.
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5.2 Oplossingen inschakelen netsplitsing

Als vanwege het te grote hoekverschil blijkt dat het inschakelen van een netsplitsing niet
succesvol zou kunnen verlopen, zuHen er oplossingen gezocht moeten worden. Met behulp
van bovenstaande theorie kunnen er een aantal algemene oplossingen kunnen naar voren
gedragen worden:

1) Impedantie van de transformator verlagen
Een verlaging van de transformatorimpedantie kan gerealiseerd worden door in het
HS/MS-station de reservetransformator parallel te bedrijven met de
hoofdtransformator. Aangezien de transformator zorgt voor de grootste
hoekverdraaiing, kan op deze wijze de hoekverdraaiing in het desbetreffende netdeel
sterk gereduceerd worden. Het grote nadeel aan deze methode is, dat het
kortsluitvermogen verdubbeld wordt, waardoor er bij een kortsluiting dicht bij de
HS/MS-transformatoren erg hoge stromen gaan lopeno Schakelen in het net is in deze
toestand dan ook niet gewenst. Deze oplossing wordt dan ook min of meer afgewezen
om in de praktijk toe te passen.
Om hoekverdraaiing van de spanning toch omlaag te krijgen, kan er in sommige
gevallen voor gekozen worden om over te schakelen op de reservetransformator. Dit
kan in het geval dat de reactantie van de reservetransformator lager is dan de
reactantie van de in bedrijf zijnde transformator. Een overzicht van de
transformatorreactanties van de HS/MS-transformators opgesteld in de provincie
Limburg is te zien in tabel 5.1. Deze reactantie is bepaald bij de trapstand in de
middenstand.

2) Impedantie van de transformator verhogen
Door tegemoet te komen aan de grotere hoekverdraaiing van het deelnet aan de ene
kant van de netsplitsing, kan er ook voor gekozen worden aan de andere kant een
grotere hoekverdraaiing tot stand te brengen door de transformator met de grootste
reactantie in bedrijf te nemen. Dit heeft alleen zin in het geval de hoofdtransformator
en reservetransformator redelijk verschillen in impedantiewaarden. Vaak is het echter
zo dat deze transformatoren nagenoeg gelijk zijn aan elkaar en voor deze oplossing
niet gekozen kan worden. Zie hiervoor weer tabel 5.1.

3) Vermogenstransport door de HS/MS-transformator verlagen
Uit pararaaf 4.2 is gebleken dat de hoekverdraaiing van de spanning grotendeels
bepaald wordt door het getransporteerde werkzame vermogen. Dit werkzame
vermogen dat in het deelnet gedistribueerd wordt, zal geheel door de HS/MS
transformator lopeno Dit in combinatie met de relatief hoge X/R verhouding van deze
transformator in vergelijking met de rest van het deelnet, is deze voor het grootste dee1
verantwoordelijk voor de hoekverdraaiing van de spanning.
Een groot hoekverschil tussen twee deelnetten zal dan ook optreden als het ene deelnet
veel zwaarder belast is dan het ander.
Een oplossing voor dit probleem is om in het zwaarst belaste deelnet belasting om te
schakelen op het HS/MS-station van de ene rail naar de ander, en deze belasting
vervolgens te voeden met de reserve transformator. De rails dienen in deze situatie
uiteraard gescheiden van elkaar bedreven te worden. De hoofdtransformator die het te
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Transfonnator So rMVAl xtrrnl
Beekl 37 0.3963
(reserve)
Beek2 (hoofd) 37 0.3921
Belfeldl 45 0.4258
(reserve)
Belfeld2 45 0.3994
(hoofd)
Blerick1y 58 0.4209
Blerick3y,z 58 0.4448
Blerick4z 58 0.4199
Boekl 45 0.5214
(reserve)
Boek2 (hoofd) 45 0.5214
Bornlx 40 0.5430
Born2x,V 40 0.5127
Born3y 40 0.5513
BuggenumA 40 0.5314
(reserve)
BuggenumC 40 0.5149
(hoofd)
Gennepl 40 0.5127
(reserve)
Gennep2 40 0.5540
(hoofd)
Heerl (hoofd) 40 0.3743
Heer2 (reserve) 40 0.3867
Helden1 45 0.4329
(hoofd)
Heldenl 45 0.4018
(reserve)
Horst! (hoofd) 58 0.4174
Horst2 58 0.4153
(reserve)
Huskensweg1 58 0.4345
(hoofd)
Huskensweg2 58 0.4317
(reserve)
Kelpenl 40 0.5173
(hoofd)
Kelpenl 35 0.5566
(reserve)
Limmel Zuid I 50 0.4361
(reserve)
Limmel Zuid4 50 0.5358
(hoofd)

Transfonnator So rMVAl Xtr rnl
Lutterade1x 35 0.4968
Lutterade2x,y 58 0.4340
Lutterade3y 58 0.4372
Maalbroek1 58 0.4340
(hoofd)
Maalbroek2 58 0.4326
(reserve)
Merurn2 45 0.4273
(reserve)
Merum3 (hoofd) 40 0.5375
Maasbrachtlx 45 0.4403
Maasbracht2x,y 45 0.3994
Maasbracht3y 45 0.4231
Nederweert1 70 0.4990
(hoofd)
Nederweert2 63 0.3526
(reserve)
Roennondl 35 0.5018
(reserve)
Roennond2 37 0.3939
(hoofd)
Schoonbron1 45 0.4393
(hoofd)
Schoonbronl 45 0.4018
(reserve)
Terwinselen1x 58 0.4163
Terwinselenlx,y 58 0.4172
Terwinselen3y 58 0.4144
Treebeek1 66 0.3765
(reserve)
Treebeek2 66 0.3683
(hoofd)
Venraylx 66 0.3774
Venray2x,z 66 0.3688
Venray3z 70 0.5109
Weertheide1x,y 40 0.5072
Weertheide2x 40 0.5127
Weertheide3y 40 0.5496
WVVI (reserve) 40 0.4619
WVV2 (hoofd) 35 0.2814

TabeI5.1: Reactanties van HSIMS-transformators opgesteld in Limburg
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koppelen deelnet voedt, transporteert nu minder vermogen en dus zal de
hoekverdraaiing minder groot zijn. In 7.2 komt dit onderwerp uitgebreider aan bod.

4) Koppelen aan de hand van hoekverschil-patroon
Ais de kritische hoek van een netsplitsing bekend is, kan deze vergeleken worden met
de hoekverschillen tussen de beide HSIMS-transformatoren gedurende de
desbetreffende maand (hoekverschilpatroon). Hieruit kan een schatting gemaakt
worden op welke tijdsintervallen koppelen in het algemeen mogelijk zal zijn en
wanneer niet. Dit zou een goede oplossing kunnen zijn voor het geval het inschakelen
van een netsplitsing ingepland kan worden. Deze methode komt uitvoeriger aan bod in
paragraaf 7.1, waarin aIle netsplitsingen in Limburg getoetst worden.

5) Uitwisselen van OMT
De OMT's die in het verleden opgenomen zijn in het distributienet zijn mechanische
relais zonder aardfoutdetectie-functie. Deze relais zijn zo ingesteld dat ze uitschakelen
als een staande aardfout leidt tot thermische overbelasting. Door een dergelijk relais te
vervangen door een elektronisch relais met aardfoutdetectie, kan L hoger worden
ingesteld. Hierdoor zullen OMT's minder snel een uitschakelbevel geven.
In tabel 5.2 [4] staan de instellingen voor een OMT met aardfoutfunctie zoals het in de
beveiligingsfilosofie van Essent staat beschreven. Bij het in acht nemen van deze
instellingen moet er weI rekening gehouden worden dat er geen componenten
overbelast worden.

kabels:S 150 mm.l AV95 mm.l Cu kabels> 150 mm.l AV95 mm.l Cu
L=400A, b = 0.6 sec L=600A, b = 0.6 sec
I» = 1800 A, b> = 0.0 sec L> = 1800 A, b> = 0.0 sec
Ie = 100 A, te = 3 sec Ie = 100 A, te = 3 sec

Tabel 5.2: Instel.Jingen OMT met aardfoutfunctie in zwevende netten

Het relais van het type 7SJ600 is elektronisch/digitaal met aardfoutdetectiefunctie dat
veelvuldig wordt gebruikt bij vervanging van oude OMT's.

6) Netuitbreiding
Netkoppelingen binnen het eigen deelnet leveren in het algemeen geen problemen op.
In plaats van een netkoppeling te maken met een ander deelnet, zou er ook voor
gekozen kunnen worden om een extra verbinding aan te leggen vanuit een ander
station in hetzelfde deelnet om zo de omschakeling te kunnen realiseren.
Deze oplossing is de meest structurele oplossing die altijd mogelijk is. Maar omdat
deze oplossing in de meeste situaties erg kostbaar is, zal in de meeste situaties aIleen
hiervoor worden gekozen als er geen andere oplossingen mogelijk zijn.

Stel er wordt voor geen van boven genoemde oplossingen gekozen, kan er besloten
worden een netsplitsing niet in te schakelen, maar een aggregaat te plaatsen om de
energievoorziening in stand te houden.
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In het geval er geplande werkzaamheden worden uitgevoerd, kan er ook simpelweg
gekozen worden om 'door het donker' te gaan. Dit betekent dat er in het geval een kabel
buiten bedrijfwordt genomen, een onderbreking in de energielevering wordt
geaccepteerd. Klanten worden in dit geval in een vroegtijdig stadium ingelicht.
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6 Onderzochte storingsituaties

6.1 Kruisherenstr. dee/net Roermond met Neptunusstr. dee/net
Maa/broek

Op donderdag 20 februari 2003 om 15:49 uur deed zich in Roermond een storing voor in het
distributienet. Tijdens het koppelen van de deelnetten Roermond Kruisherenstraat met
Maalbroek Neptunusstraat hebben beide OMT beveiligingen in de verbinding een
uitschakelbevel gegeven aan de desbetreffende vermogensschakelaars als gevolg van een te
grote vereffeningstroom. De koppeling yond hierbij plaats op de verbinding Ziekenhuis A met
Zorgcentrum Bredeweg.
Het heeft vervolgens van 15:49 tot 15:50 uur geduurd om 1 transformatorhuisje weer in
bedrijfte stellen en heeft van 15:49 tot 15:57 uur geduurd om de overige 3
transformatorhuisjes weer te voorzien van spanning.
Het deelnet Maalbroek Neptunusstraat wordt gevoed vanuit het HSIMS-station Maalbroek.
Het netdeel Roermond Kruisherenstraat wordt gevoed vanuit het HSIMS-station Roermond.
Voor beide netdelen zijn 2 HSIMS-transformatoren ter beschikking. Er is er telkens een in
gebruik. De tweede dient als reserve.

6.1.1 Gegevens

Dit probleem dient verder in kaart gebracht te worden. Allereerst dient gekeken te worden
naar de opbouw van beide transportnetten tussen HS/MS-station Maalbroek met
Neptunusstraat enerzijds en de verbinding HSIMS-Roermond met Kruisherenstraat
anderzijds. Deze netstructuur is te zien in figuur 6.1.
De volgende afkortingen worden in deze figuur gebruikt:

RMD/RMND Roermond
KRUH Kruisherenstraat
ZIEHA Ziekenhuis A
NEPT Neptunusstraat
WIRO St.Wirosingel
MLBK Maalbroek
BREWN Bredeweg Noord
ZORB Zorgcentrum Bredeweg

De symbolen die te zien zijn betekenen:

• Gesloten schakelaar
0 Geopende schakelaar
11 Belasting
- 10 kV net
- 150 kV net
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Op elk station is bekeken hoe het net in de richting van de gestoorde verbinding is
opgebouwd. De overige verbindingen per station zijn qua structuur niet van belang. Het enige
dat nodig is van deze overige afgaande verbindingen is het vennogen (P, Q) of de stroom (I,
cos <p) dat hierdoor wegvloeit op het tijdstip van de storing, in combinatie met de spanning op
de rails.
Om desbetreffende waarden te kunnen achterhalen wordt er bij Essent gebruik gemaakt van
het Spider meetsysteem. In dit systeem worden meetwaarden geregistreerd van aIle HS/MS
stations en transportverdeelstations. De stroomwaarden van aIle afgaande velden zijn in
tabelvonn venneld, gemeten om de 5 minuten. Ook transfonnator-meetwaarden (P, Q)
betreffende HS/MS-transfonnatoren zijn hierin terug te vinden. Deze waarden zijn gemeten
aan de primaire zijde van de transfonnatoren. Hieruit valt ook af te leiden welke transfonnator
op welk tijdstip in bedrijfwas.
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Vanwege het ontbreken van goede meetwaarden van Spider in het begin van 2003, kon de
desbetreffende datum niet meer volledig worden achterhaald. Er is daarom gekozen een
representatieve dag in april te nemen, en weI donderdag 3 april om 15:49 uur.
De stroomwaarden van aIle afgaande velden zoals verkregen uit Spider zijn vervolgens
allemaal bij elkaar opgeteld, op het storende veld na. Deze gegevens zijn in Digsilent gebruikt
om per transportverdeelstation de afgaande belasting te simuleren. De waarden van de
desbetreffende belastingsstromen zijn weergegeven in tabel 6.1. Daar waar de cos q> van de
afgaande stroom niet bekend was, is gekozen voor een waarde 0.93.

Station U fkVl PfmWl Q fMvarl I fA] Cos q>

RMND 10.51 416.64 0.940
KRUH 10.33 507.51 0.93
ZIEHA 0.24 0.26
NEPT 10.45 279.84 0.93

WIRO 10.32 142.47 0.93

MLBK 10.37 2837.75 0.855

TabeI6.1: Meetgegevens Spider

Vervolgens zijn de impedanties vastgesteld van de afgaande kabels naar de netsplitsing.
Via het systeem Geoversum zijn de kaarten op te vragen betreffende de ligging van alle MS
kabels. Tussen elk transportverdeelstation of net-Iklantstation is op te vragen wat voor type
kabels er liggen met hun desbetreffende impedantie en lengte.

Gegevens Relais:
Er zijn twee OMT relais van belang die gedurende de storing een uitschakelbevel hebben
gegeven

tijd 1>: 0.9 sec
tijd b: NVT

Instelling relais TP-station Kruisherenstraat naar Ziekenhuis A:
Type: IT91
Aanspreekwaarde I>: 570 A
Aanspreekwaarde I»: NVT

Instelling relais TP-station Neptunusstraat naar Zorgcentrum Bredeweg:

Type:
Aanspreekwaarde I>:
Aanspreekwaarde I»:

ISM21 (2,5/5)
600 A tijd b: 0.6 sec
1800 A tijd b>: 0 sec

Ge2evens trans ormatoren:
150kV/I0kV transformator 1 Roermond (35 150kV/lOkV transformator 1 Maalbroek (58
MVA) MVA)
R= 0.0155 n I X = 0.4551 n R= 0.0069 n I X = 0.3936 n

150kV/I0kV transformator 2 Roermond (37 150kV/lOkV transformator 2 Maalbroek (58
MVA) MVA)
R = 0.0081 n I X = 0.3573 n R= 0.0062 n I X = 0.3924 n
TabeI6.2: Transformatorgegevens
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6.1.2 Storingsituatie

-essent-

Door de bovenstaande belastingen en kabels in te geven in Digsilent Powerfactory kan een
load-flow berekening worden gemaakt van de situatie die zich voordeed op bovengenoemde
datum. In bijlage Al is de netsituatie te zien v66r het tijdstip van koppelen. Het valt hierbij op
dat een aanzienlijk spanningsverschil aanwezig is tussen ZIEHA en BREWN.
Het absolute spanningsverschil tussen beide deelnetten bedraagt 50 V (lijnspanning) over de
netsplitsing en het hoekverschil 8.57". Het hoekverschil van de spanning tussen de twee
deelnetten heeft de belangrijkste bijdrage aan de grootte van de verschilspanning.-De verschilspanning over de netsplitsing bedraagt hier I1U v = 1.5658L - 46.70okV
(lijnspanning). Aan de hand van deze verschilspanning en de impedanties van beide
deelnetten kan een schatting gemaakt worden van de vereffeningstroom die zal gaan lopen na
het koppelen van de beide deelnetten. Met Digsilent Powerfactory is de impedantie bepaald
van het netdeel ZIEHA richting RMND (ZI) door middel van een kortsluitberekening op het
distributiestation ZIEHA. Ditzelfde is gedaan voor de impedantie van het netdeel ZIEHA
richting MLBK (Z2). De grootheden die nodig zijn voor de berekening van de
vereffeningstroom zijn te vinden in tabel 6.3.

Zl (deelnet Roermond)
Z2 (deelnet Maalbroek)
I1Uv

0.16 + jO.51 Q

0.33 + jO.67 Q

-1.0739 +j1.1395 kV

TabeI6.3: Gegevens deelnetten

Met deze gegevens voIgt:

Digsilent rekent een vereffeningstroom uit van 724 A. Door de GMT's lopen stromen van 732
A en 724 A. Dit zijn waarden waarop beide GMT's een uitschakelbevel zuHen geven. In
bijlage A2 is deze situatie weergegeven.

6.1.3 Oplossing

De HS/MS-transformatoren in Roermond en Maalbroek zorgen zelf al voor een
hoekverdraaiing van 210° aan de secundaire zijde. Dit tengevolge van de manier van
wikkelen. Vervolgens moet de hoekverdraaiing ten gevolge van de stroom door de reactantie
van de transformator nog meegenomen worden. Een zwaar belaste transformator zal dan ook
een grotere hoekverdraaiing ten gevolge hebben. Deze hoekverdraaiing is echter negatief,
waardoor de hoek afneemt naarmate er verder benedenwaarts in het net gekeken wordt.
Doordat de belasting aan de zijde Maalbroek veeI groter is dan aan de zijde Roermond, zal de
hoek aan de secundaire zijde van de HS/MS-trafo in MLBK lager zijn dan de hoek op de trafo
inRMND.
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Om tijdens het koppelen de vereffeningstroom te reduceren zal de verschilspanning over de
netsplitsing tussen ZIEHA en BREWN gereduceerd moeten worden. Dit kan gedaan worden
door de trapstanden bij te regelen van de HS/MS-transformators in de desbetreffende
deelnetten. Echter is uit paragraaf 4.1.4 is gebleken dat vanaf een hoekverschil van ± 40 het
absolute spanningsverschil een minimale invloed heeft op de verschilspanning. Het aanpassen
van de trapstanden om het absolute spanningsverschil te reduceren kan daardoor in dit laatste
geval ook een negatieve invloed hebben op de hoekverdraaiing, waardoor de verschilspanning
juist kan toenemen.
Naast het eventuele aanpassen van de trapstanden kunnen de oplossingen die in paragraaf 5
zijn genoemd toegepast worden op dit probleem:

Ad 1) Impedantie van de transformator verlagen
De reactantie van de transformator bepaalt in grote mate de de hoekverdraaiing. Het parallel
bedrijven van de twee HS/MS-transformatoren op het HS/MS-station Maalbroek zou een
flinke verbetering opleveren in het spanningsverschil tussen ZIEHA en BREWN, waardoor de
vereffeningstroom flink zal afnemen.
Het parallel schakelen van de twee HS/MS-transformatoren in MLBK gaat als voIgt:

1) De transformator die in bedrijf is in MLBK wordt samen met de transformator in
RMND naar gelijke spanning geregeld (ongeveer 10.5 kV) door de tapstanden aan te
passen

2) De reserve transformator in MLBK zal voor het koppelen met de in bedrijf zijnde
transformator eerst naar dezelfde spanning geregeld moeten worden door het
aanpassen van de tapstand van deze reserve-transformator

3) Na het parallel koppelen van de transformatoren kan de tapstand van de
reservetransformator gelijk gezet worden aan die van de al in bedrijfzijnde
transformator, om zo het vermogen over beide transformatoren gelijk te verdelen. WeI
moet nu de spanning in MLBK weer zo dicht mogelijk geregeld worden naar de
spanning in RMND.

4) Vervolgens kan de netsplitsing tussen KRUH en ZIEHA worden ingeschakeld.

Het resultaat van de loadflow berekening van de situatie na het inschakelen van de
netsplitsing is te zien in bijlage A3. Opvallend hier is dat de stroom door de verbinding
KRUH met ZIEHA, waar zich een OMT bevindt, gereduceerd is van 732 A naar 346 A. De
stroom in de verbinding NEPT met ZORGB, waar zich ook een OMT bevindt, bedraag nu
345 A. Deze reductie is ruim voldoende om de desbetreffende OMT's niet aan te laten
spreken. Echter wil men deze oplossing in de praktijk niet toepassen, omdat het
kortsluitvermogen hierdoor te groot wordt in het onderliggende net.

Ad 2) Impedantie van de transformator verhogen
Vanuit het deelnet Roermond kan ook toegewerkt worden naar een grotere hoekverdraaiing,
om hiermede tegemoet te komen aan de grotere hoekverdraaiing in het deelnet Maalbroek.
Het is niet bekend welke transformator in Roermond in gebruik was gedurende het
storingsgeval. Gebaseerd op de gegevens uit april 2003 waaruit de simulatie opgemaakt is,
bleek dat trafo 2 in gebruik was. Door te kijken naar tabel 6.2, blijkt dat trafo 1 een grotere
reactantie heeft. Omschakelen van trafo 2 naar trafo 1 tijdens het koppelen van de deelnetten
betekent dus een verbetering in de vereffeningstroom. Een loadflow berekening van deze
situatie is te zien in bijlage A4.
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In dit geval is de vereffeningstroom door de verbinding KRUH met ZIEHA gereduceert van
732 A naar 600 A. De stroom in de verbinding NEPT met ZORGB bedraagt nu 599 A. Deze
reductie is echter niet genoeg om de desbetreffende OMT's niet aan te laten spreken.

Ad 3) Vermogenstransport door de HSIMS-transformator verlagen
De hoekverdraaiing in het deelnet Maalbroek kan omlaag gebracht worden door de stroom
door HSIMS-transformator in Maalbroek te verlagen. Dit kan gedaan worden door de grote
afgaande belastingen in deze verbinding via een aitematief pad te voeden. Aangezien het
HSIMS-station in Maalbroek bestaat uit een dubbel rail systeem, kan er voor gekozen worden
om tijdens het koppelen die belasting aan dit station te voeden via trafo 2 op de andere rail.
De afgaande verbinding naar BREWN kan dan via trafo I gevoed worden. Nu is trafo I vee!
minder belast. Dit houdt wei in dat de tapstand van deze trafo bijgesteld moet worden om het
absolute spanningsverschil al zoveel mogelijk te kunnen compenseren. Tapstand II blijkt hier
de beste stand.
Deze methode draagt ertoe bij dat er door trafo I een stroom zallopen die 2560 A minder is
(de stroom die naar de belasting gaat) en daardoor een veel gunstiger effect heeft op de
hoekverdraaiing. Deze situatie is gesimuleerd en weergegeven in bijlage A5.
De stroom die nu door de verbinding KRUH naar ZIEHA loopt is gereduceerd van 732 A
naar 56 A. De stroom door het de verbinding NEPT met ZORGB, waar zich ook een OMT
bevindt, bedraagt 58 A. Dit zijn zeer acceptabele waarden om te voorkomen dat de
beveiligingen uitschakelen.

Ad 4) Koppelen aan de hand van hoekverschil-patroon
Aan de hand van de impedantie van beide deelnetten en de instellingen van de relais kan 81a

worden uitgerekend. Dit is gedaan met het bestand 'koppelen netdelen v3.xls'. Dit geeft als
resultaat dat 81a = 4.32°. Door vervolgens in Appendix E de grafiek van het hoekverschil
tussen Roermond en Maalbroek (RMND_MLBK) op te zoeken, kan gekeken worden wanneer
het hoekverschil onder de kritische waarde komt. Geconcludeerd kan worden dat de
hoekverdraaiing nauwelijks klein genoeg zal zijn om een koppeling van de twee deeInetten tot
stand te brengen.

Ad 5) Uitwisselen van OMT
De vereffeningstroom die zal gaan lopen zal ook bij een OMT-relais met aardfoutfunctie tot
uitschakeling leiden. Deze oplossing kan hier dus niet aangedragen worden.

Ad 6) Netuitbreiding
Deze oplossing is niet verder uitgezocht, omdat ad 3) hier al een mogelijke oplossing biedt.

6.1.4 Conclusie

De beste oplossingsmethode voor het koppelprobleem tussen ZIEHA en BREWN is ad 3)
'Vermogenstransport door de HSIMS-transformator verlagen'. In dit geval is de transformator
in RMND zelfs meer belast dan de transformator in MLBK. De hoekverdraaiing in RMND is
zelfs iets groter dan in MLBK geworden. Het heeft dus geen zin om deze oplossingsmethode
te combineren met ad 2), omdat hiermee ten gevolge van de hogere reactantie van de trafol in
RMND de hoekverdraaiing in RMND alleen maar zal toenemen.
Concluderend kan dus als oplossing van dit koppelprobleem naar voren geschoven worden
om de grote afgaande belasting op Maalbroek via de reservetransformator te schakelen,
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terwijl de afgaande velden naar het koppelpunt via de gewone transfonnator gevoed worden.

Dit levert een reductie op van de vereffeningstroom van 732 =13.1 keer.
56
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6.2 Amstenraderweg Treebeek koppe/en met Lutterade Y

Op 4 juni 2007 omstreeks 13: 16 uur is het transportstation Amstenraderweg geheel
spanningsloos geworden. Het ging hierbij om een gebied van 26 trafohuisjes gedurende het
tijdsinterval van 13: 16 uur tot 13:27 uur. De genoemde oorzaak zou de grote
vereffeningstroom zijn als gevolg van het hoekverschil tussen deelnet Treebeek enerzijds en
Lutterade systeem Y anderzijds.
In verband met werkzaamheden is de netsplitsing tussen de Amstenraderweg en de Rijksweg
Zuid ingeschakeld. Door het inschakelen van deze netsplitsing heeft het OMT in deze
verbinding voor uitschakeling gezorgd. Dit is echter niet opgemerkt. Vervolgens is de streng
tussen de Engerstraat en Amstenraderweg handmatig uitgeschakeld, waardoor het heIe
transportstation op de Amstenraderweg geheel spanningsloos is geworden.

6.2.1 Gegevens
Deze storingssituatie dient verder geanalyseerd te worden. Hiervoor dient gekeken te worden
hoe de netsituatie er op het moment voor de storing eruit zag. De netstructuur van de twee
deelnetten inclusief de netsplitsing is in het zwart weergegeven in figuur 6.2, met de
netsplitsing in het rood. Het groene gedeelte is het 150 kV net.
De belastingen die op elk distributiestation afgenomen werden zijn achterhaald uit het Spider
meetsysteem en weergegeven in tabel 6.4. Dit zijn de belastingen die afgenomen worden op
de transportverdeelstations of net-Iklantstations buiten de koppelverbinding om. Daar waar de
cos CD niet bekend was is gekozen voor een waarde van 0.93.

Station U rkVl P[MWl Q rMvarl HAl Cos CD

TRBK 10.61 43.12 18.69
ENGE 10.6 286.47 0.93
DAMW 10.6 58.11 0.93
MERK 10.57 95.53 0.93
LUTT 10.7 22.27 7.21
RWZU (Hot 15) 10.52 425.91 0.93
RWZU (20tot26) 10.52 90.11 0.93

Tabel 6.4: belastingen tussen Lutteraden en Treebeek

De volgende afkortingen worden gebruikt in dit kader:

TRBK Treebeek
ENGE Engerstraat
DAMW Amstenraderweg
MERK Merkelbekerstraat
LUTT Lutteraden
RWZU Rijksweg Zuid
MEERT Meertens Merkelbeekerstraat
GROME Groeneweg Merkelbeek
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Gegevens relais
Uitschakeling heeft plaats gevonden door het OMT van de streng Amstenraderweg met
Rijksweg Zuid. De instelling van dit OMT is als voIgt:

Type:
Aanspreekwaarde I>:
Aanspreekwaarde I»:

7SJ600 (elektronisch)
260 A tijd b: 0.9 sec
1800 A tijd b>: 0.3 sec

6.2.2 Storingsituatie

Dit net kan vervolgens gesimuleerd worden. In het geval v66r het inschakelen van de
netsplitsing ziet de loadflow emit zoals in figuur B1 van Appendix B.
am nu te kunnen voorspellen hoe groot de vereffeningstroom is die er zal gaan lopen, moeten
de impedanties van beide deelnetten bekend zijn, tevens als het spanningsverschil over de
netsplitsing. Deze gegeven zijn te vinden in tabel 6.5.

ZI (deelnet LuttY) 2.3070 + j 1.2248 Q
Z2 (deelnetten Treebeek) 0.4657 +jO.6725 Q
~U 566 + j777 V

Tabel 6.5: Gegevens deelnetten Luttenrade Y en Treebeek

Deze vereffeningstroom is niet noemenswaardig hoog en zou niet mogen leiden tot het
uitschakelen van de bovengenoemde beveiliging. Een loadflow van deze situatie levert
nagenoeg hetzelfde resultaat. Deze situatie is te zien in bijlage B2. De vereffeningstroom
volgens de simulatie bedraagt 169 A. De simulatie komt dus niet overeen met de
praktijksituatie.
De vermogens die door de transformatoren gaan in de simu1atie komen nagenoeg overeen met
de praktijksituatie zoals deze door het spider meetsysteem zijn vastgelegd.
Het hoekverschi1 van de spanning over de netsplitsing v66r het koppelen bedraagt volgens de
simulatie 5.16° en het spanningsverschi1 0.11 kV. Dit hoekverschillijkt op het eerste gezicht
aan de lage kant.
Vanaf september 2007 worden de hoeken van de spanning op elk HS/MS-station
geregistreerd door het Spider meetsysteem. am nu iets te kunnen zeggen of het hoekverschil
dat de simulatie aangeeft realistisch is, kan gekeken worden naar een vergelijkbare situatie in
september 2007, in die zin, dat de transformatorbelastingen op Luttenrade Y en Treebeek
ongeveer dezelfde waarden moeten hebben als in het storingsgeval. Echter registreerd het
Spider meetsysteem niet de hoeken van de spanning op elk transportverdeelstation. Dit is
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echter niet zo'n probleem, omdat de grootste hoekverdraaiing ontstaat aan de 10 kV zijde van
de HS/MS-transformator.
In het storingsgeval bedroeg het hoekverschil tussen LUTTY en TRBK 5.18°. Volgens een
aantal vergelijkbare situaties in september 2007 zou dit hoekverschil moeten liggen rond de
8.5°. De oorzaak voor dit verschil kan niet gevonden worden in het gesimuleerde MS-net.
Vermoed wordt dat de oorzaak in het HS-net ligt, doordat het HS-net in de simu1atie niet
overeenkomt met het net gedurende de storingsituatie.

6.2.3 Oplossing
Ook al kan de storingsituatie niet nagesimuleerd worden, er zal toch naar een oplossing
gezocht moeten worden. Een oplossing die gegeven kan worden zonder een simulatie uit te
voeren, is om de belasting die gevoed wordt via het transportverdeelstation op de
Amstenraderweg om te schakelen binnen het eigen deelnet in het geval dat de voedende
streng afkomstig van de Engerstraat uit bedrijf zal moeten worden genomen. Hiervoor is het
noodzakelijk iets verder in te zoomen op het deelnet Treebeek. Dit deelnet is afgebeeld in
figuur 6.3.
De afgaande belastingen via 'in de Hoender', 'Prov.Weg Noord' en 'Douve' dienen
omgeschakeld te worden. De netsplitsing tussen 'Vie!' en 'Vielderweg Doenrade' dient een
paar stations opgeschoven te worden, zodat deze komt te liggen tussen 'Groeneweg' en
'Lambertusplein' .
Vervolgens dienen een drietal netsplitsingen ingeschakeld te worden om de drie afgaande
velden aan de Amstenraderweg te voeden:

• 'Dorpstraat Jabeek' met 'Kampstraat', zodat het gebied tot en met 'Prov.weg Noord'
gevoed wordt via de Merkelbekerstraat. De totale belastingstroom die zal gaan lopen
bedraagt hierdoor 96 A. De zwakste verbinding hier is de 16 mm2 Cu GPLK kabel
tussen transportverdeelstation 'Merkelbekerstraat' en 'Plevier', waar de volledige 96
A door zal gaan.

• 'Altaarstraat'met 'Geerstraat', zodat het gebied tot en met 'In de Hoender' gevoed
wordt via de Engerstraat. De totale belastingstroom in deze afgaande verbinding
bedraagt 94.5 A en zallopen door een 70 nun2 Cu GPLK kabel. De zwakste
verbinding in deze streng is de 16 mm2 Cu GPLK tussen 'Altaarstraat' en 'Geerstraat'.
Hier zal een maximale belastingstroom door gaan van 44.3 A.

• 'Meertens Merkelbeekerstraat' met 'Groeneweg Merkelbeek', zodat het gebied tot en
met 'Douve' gevoed wordt via de Merkelbekerstraat. De totale belastingstroom die
hier zal gaan lopen bedraagt 26 A, door een 35 mm2 Cu GPLK kabel.

Voor de desbetreffende kabels gelden nominale stroomwaarden en maximale stroomwaarden.
De stroom door een kabel mag worden overbelast volgens de Essent richtlijnen tot de
maximale stroomwaarden gedurende een periode van 72 uur. Er geldt

I max =1.3 x I nom

De stroomwaarden voor verschillende kabels is weergegeven in tabel 6.6.
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Kabel Inom [AJ Imax rAl
16 mmL Cu GPLK 81.5 106
16 mmL Al GPLK 63.8 83
35 mmL Cu GPLK 134.6 175
35 mmL Al GPLK 104.6 136
70 mmL Cu GPLK 194.6 253

TabeI6.6: Kabelgegevens (3)

De 16 mm2 Cu GPLK tussen de Merkelbekerstraat en 'Plevier' zal dus in het geval van
belastingomschakeling licht overbelast zijn, wat inhoudt dat deze situatie maar 72 uur mag
voortduren.
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6.3 Verplaatsen netsplitsing Hommelweg te Susteren

Begin november 2007 kwam het verzoek binnen bij ASM-Landgraaf om de netsplitsing
tussen de Hommelweg en Hommelweg Oost te Susteren te verplaatsen. Deze netsplitsing
koppelt het deelnet Maasbracht Y met Born X. De HS/MS-transformator van Born X werkt
momenteel op de grens van zijn maximale belasting. Er moet worden uitgezocht of het
mogelijk is deze netsplitsing op te schuiven, om op deze manier belasting om te schakelen
van Born X naar Maasbracht Y. Een voorstel is gedaan om de netsplitsing te leggen tussen de
Molenlaan en de Spoorstraat te Susteren. Er is al uitgezocht dat dit belastingtechnisch geen
problemen zou mogen opleveren. De vraag is echter of er geen te grote vereffeningstroom
gaat lopen gedurende het inschakelen van de netsplitsing en of de spanningen aan de MS zijde
niet te ver inzakken bij klantstations gelegen aan het einde van de verbinding.
De ondergrens van de spanning op MS-niveau is vastgesteld 9.5 kV, ook in de n-l situatie.

6.3.1 Gegevens

Het net tussen Born X en Maasbracht Y dat voor belang is voor de desbetreffende koppeling
is weergegeven in figuur 6.4. De volgende afkortingen worden gebruikt in dit schema:

MSBT Maasbracht
RYBO Riiksweg Zuid Bosstraat
SLEKK Slekkerstraat
RUTSS Rutsekovenstraat
HOOGO Hoogstraat Oost
PATWE Patersweg
HAZEW Hazelaarsweg
HEKBW Hekbergerweg
HEIBW Heibosweg
HOMWO Hommelweg Oost
HOMMW Hommelweg
RHOMB Recreatie Hommelheide B
RHOMA Recreatie Hommelheide A
RHOMC Recreatie Hommelheide C
HSMEE Heidestraat Smeets
TIHES Timmerfabriek Heidestraat
HWILL Heidestraat Willems
VAPRO Vakantieoark Rooterweg
VETUN Verlengde Tunnelstraat
AARDW Aardenweg
YSSTR IJsstraat
YSSGR IJsstraat Grens
SPOOS Spoorstraat
MOLLA Molenlaan
BPMEH BP in de Mehre
GREGO Gregoriuslaan
ODWAL Op de Wallen
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ONDKA Onderkamo
REIN0 Reinoud van Gelderstraat
RUIT Ruitersweg
BORN Born
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Ute tee

tijd b: 0.6 sec
tijd b>: 0

De belastingen die gekozen zijn voor het modelleren van dit net komen uit de Spider
meetgegevens ofzijn aan de hand hiervan berekend. Hierbij is gekeken naar juni 2007, en weI
naar een tijdstip vlakbij het piekvermogen van deze maand, 8 juni om 11 :50 uur. Door in deze
situatie te kijken kunnen problemen bij lagere belastingen afgewezen worden.
De belastingen zoals deze opgenomen zijn in het model worden weergegeven in tabel 6.7.

Station U fkVl PfMWl Q fMVarl I {Al Cos q>

BORNX 10.51 29.03 8.95
RUIT 10.34 158.59 0.93
RYBO 10.57 335.83 0.93
VOLW 10.52 3.42 1.07
MSBTY 10.61 8.62 5.18

TabeI6.7: Hoofdbelastingen tussen Born X en Maasbracht Y

Gegevens Relais:
Er zijn twee OMT relais van belang die wellicht voor problemen kunnen zorgen bij het
koppelen van de deelnetten:

Instelling relais TP-station Rijksweg-ZuidIBosstraat naar Slekkerstraat:
Type: R3Aj52k
Aanspreekwaarde L: 230 A
Aanspreekwaarde I»: 1800 A

Instelling relais TP-station Ruitersweg naar Reinoud van Geiderstraat:

Type:
Aanspreekwaarde L:
Aanspreekwaarde I»:

R3AS52K
330A
1800 A

tijd b: 0.6 sec
tijd b>: 0 sec

6.3.2 Storingsituatie

Er kan op basis van bovenstaande gegevens een loadflow gemaakt worden van de situatie in
het oorspronkeIijke geval met de netsplitsing op de Hommelweg geopend. Deze Ioadflow is
terug te vinden in figuur C1 van Appendix C.
Het spanningsverschil over de netsplitsing is van belang om te bepalen wat de grootte van de
vereffeningstroom zal zijn die er gaat Iopen tijdens het sluiten van deze netsplitsing. De
spanningen en impedanties aan weerszijde van de netsplitsing zijn ais voIgt:

Deeinet Born X (HOMMW):
VI =1O.36LI38.23°

ZI =3.32 + j1.26Q

V 2 =1O.40LI43.32°
Deelnet Maasbracht Y (HOMMW):

Z2 =4.06 + j1.26Q

58



I
OpvaIlend is de grote impedantie van de deelnetten. De totale impedantie van de kring die
gesloten wordt tijdens het inschakelen van de netsplitsing bedraagt:

z/o/ = Z\ + Z2 = 7.28 + j2.52D.

Deze grote impedantie komt voomamelijk door het lange distributienet tussen de Ruitersweg
in Susteren en de Rijksweg-Zuid/Bosstraat in Echt. De lengte van dit distributienet bedraagt
rond de 11 kro.
De vereffeningstroom die zal gaan lopen na het sluiten van de netsplitsing bedraagt volgens
berekening:

Terwijl er toch een vrij groot hoekverschil aanwezig is tussen de spanningen in Maasbracht Y
en Born X, is de vereffeningstroom toch relatief klein door de hoge impedantie van de
deelnetten. De loadflow van deze situatie is te zien in figuur C2. Hieruit is af te lezen dat er
een vereffeningstroom zal gaan lopen van 70 A.
Zoals te zien in deze figuur is deze stroom tussen de Molenlaan en de Spoorstraat iets groter,
door de toenemende belastingstroom De stroom bedraagt door deze verbinding 85 A.

6.3.3 Oplossing

De stromen door beide OMT's liggen ver onder de aanspreekwaarde. Tijdens het koppelen
van deze deelnetten zuIlen daarom ook geen problemen verwacht worden omtrent het
aanspreken van beveiligingen die uitschakeling tot gevolg hebben.
Het verplaatsen van de netsplitsing naar de verbinding tussen de Molenlaan en de Spoorstraat
heeft weI negatieve gevolgen voor de spanning achter in het deelnet Maasbracht Y, met name
de spanning in het netstation aan de Spoorstraat (SPOOS). De spanning op dit station heeft
een waarde van 9.91 kV gedurende het open staan van deze netsplitsing. Dit is aan de lage
kant, omdat in het n-1 geval ook nog moet gelden dat de spanning boven de 9.5 kV moet
bedragen. Er kan daarom beter worden gekozen de netsplitsing op te schuiven richting
Maasbracht Y, en weI tussen de IJsstraat en de Verlengde Tunnelstraat. Hierdoor wordt de
laagste spanning in de normale bedrijfsituatie toch nog op 10.00 kV gehouden. De loadflow
van deze situatie is terug te vinden in figuur C3.

6.3.4 Conclusie
Concluderend kan gezegd worden dat een oplossing voor het probleem, het verplaatsen van
belasting van Born X naar Maasbracht Y, is om de netsplitsing tussen de Hommelweg en de
Hommelweg-Oost te verplaatsen en te leggen tussen de IJsstraat en de Verlengde
Tunnelstraat. Dit is een tijdelijke oplossing om een dure netuitbreiding nog een paar jaar uit te
kunnen stellen.
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6.4 Oer/emans A in dee/net Horst Ykoppe/en met Venray X

Op 24 februari 2003 heeft zich een storing voorgedaan tijdens het koppelen van deelnet Horst
Y met deelnet Venray X via het inschakelen van de netsplitsing tussen Oerlemans A en de
Molenweg. Deze netsplitsing bevindt zich aan het klantstation Oerlemans A, welke in
nonnaal bedrijfrechtstreeks met een 240 mm2 Al GPLK kabel gevoed wordt vanuit Horst Y.
Tijdens het koppelen in de storingssituatie heeft het eerste OMT aan de zijde Venray X door
een te grote vereffeningstroom voor uitschakeling gezorgd.
Het doel van het inschakelen van deze netsplitsing was om de voedende kabel naar Oerlemans
A uit bedrijf te kunnen nemen, en hiervoor diende dit klantstation via een andere zijde gevoed
te worden.
Op Oerlemans A kan tevens de netsplitsing naar Horst X richting Ooyenseweg gemaakt
worden. Aangezien Horst X en Horst Y allebei via dezelfde transfonnator gevoed worden (dit
geldt trouwens aIleen voor deze deelnetten), kan dit dus gezien worden als een enkel deelnet.

6.4.1 Oplossing

Ais het voedende veld vanuit Horst Y naar Oerlemans A uit bedrijf moet worden genomen,
zal Oerlemans A gevoed moeten worden vanuit Venray X of Horst X. Omdat Horst X in dit
geval deel uit maakt van het eigen deelnet, is de keuze snel gemaakt om te kiezen voor de
netsplitsing tussen Oerlemans A en Horst X in te schakelen. Het koppelen van netdelen
binnen deelnetten levert in het algemeen geen problemen op, omdat het hoekverschil van de
spanning binnen het deelnet nagenoeg gelijk is.
Er zal aIleen uitgezocht moeten worden of deze koppeling belastingtechnisch geen problemen
oplevert. Daarvoor moet er verder ingezoomd worden op het deelnet Horst X waar de
koppeling plaatsvindt met de Ooyenseweg. Dit deelnet is afgebeeld in figuur 6.5.
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Figuur 6.S: MS-schema van koppeling Horst Y met Horst X aan Ooyenseweg

De belasting op Oerlemans A bedraag 165 A. Deze belasting zal nu gevoed moeten worden
via het transportverdeelstation Lottumseweg. De belasting die er al loopt in deze verbinding
(Lottumseweg ~ Broekhuizen) bedraag 93 A. Als Oerlemans A nu ook nog via deze streng
gevoed wordt, wordt de 70 mm2 Cu GPLK overbelast, zoals te zien is in tabel 6.6.
Een oplossing hiervoor is om een gedeelte van de belasting die via Lottumseweg~
Broekhuizen loopt om te schakelen. Dit kan door de netsplitsing tussen 'Nieuwe Baan' en
'Hennans' te verplaatsen naar 'Swolgenseweg' met 'Kerkstraat'. Dit levert voor de
verbinding Lottumseweg~ Broekhuizen op dat hier een maximale stroom zal gaan lopen van
237 A, wat betekent dat de nominale stroomwaarde overschreden wordt, maar niet de
maximale stroomwaarde. Deze situatie mag zich aanhouden voor een periode van 72 uur.
Door het verschuiven van de zojuist genoemde netsplitsing, zal de verbinding 'Lottumseweg'
~ 'Genenberg' zwaarder belast worden. De belastingstroom die hier komt te lopen gaat van
62 A naar 124 A. De zwakste verbinding in dit distributienet is een 35 mm2 Cu GPLK kabel.
Deze krijgt echter niet de volledige 124 A voor zijn rekening. Uit tabel 6.6 blijkt dat er in
deze verbinding geen sprake kan zijn van overbelasting.

6.4.2 Conclusie

Bovenstaande oplossing krijgt de voorkeur boven het inschakelen van de netsplitsing van
Oerlemans A (deelnet Horst Y) met de Molenweg (deelnet Venray X). Als de keuze aanwezig
is tussen het koppelen van verschillende deelnetten onderling of het koppelen binnen het
eigen deelnet, zal er in verband met te grote vereffeningstromen altijd gekozen moeten
worden voor de laatste keuze.
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6.5 Dude Heerweg te B/erick Y koppe/en met Hasse/t te Horst X

Op 16 juli 2002 heeft zich om 14: 18 uur een storing voorgedaan tijdens het koppelen van de
deelnetten Blerick Y met Horst X via de netsplitsing tussen de Oude Heerweg en Hasselt.
Door een te groot hoekverschil van de spanning is de vereffeningstroom boven de
aanspreekwaarden van het OMT gekomen, welke zich bevindt tussen het
transportverdeelstation Bernhardstraat en distributiestation Velden, en heeft vervolgens tot
uitschakeling geleid.
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Figuur 6.6: Netstructuur deelnetten Horst X en Blerick Y
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tijd b: 0.6 sec
tijd b>: 0

6.5.1 Gegevens

De opbouw van de desbetreffende deelnetten is weergegeven in figuur 6.6. De afkortingen die
in het schema gebruikt worden staan voor:

BLERY Blerick Y
DALW/DALY Daelweg Y
BERN Bernhardstraat
VELDE Velden
OHEERW Oude Heerweg
HRSTX Horst X
WIZA Wielder Zandterweg
LOMM Lomrn
VOORT De Voort
HASSE Hasselt

De netstructuur zoals deze was tijdens de storingssituatie in 2002 is inmiddels achterhaald.
Ook de exacte belastinggegevens van dat tijdstip zijn niet te achterhalen. Er kan daarom beter
gekeken worden of deze netkoppeling vandaag de dag nog steeds tot problemen leidt. De
grootste problemen zijn te verwachten op het moment dat het hoekverschil van de spanning
over de netsplitsing het grootst is. Volgens tabel 4.3 is de grootste waarde van het
hoekverschil 6.52°. Dit hoekverschil was opgetreden op 26 september 2007 om 15:49.
De belastingwaarden die horen bij de overige afgaande velden buiten de koppelvelden om in
deze situatie zijn weergegeven in tabel 6.8.

Station U [kV] P[MWl Q fMVarl I {A] Cos (j)

HRSTX 10.85 1.91 0.39
WIZA 10.5 101.74 0.93
LOMM 10.5 345.2 0.93
VOORT 0.11 -0.02
BLERY 10.46 14.20 7.3
DALW 10.69 1476.9 0.93
BERN 10.49 1.39 0.6
VELDE 16.9 0.93
OHEEW 0.12 0.01

Tabel 6.8: Belastingen tussen Horst X en Blerick Y

Gegevens Relais:
Er zijn twee OMT relais van belang die wellicht voor problemen kunnen zorgen bij het
koppelen van de deelnetten:

Instelling relais TP-station Lomm naar De Voort (Horst X):
Type: spay140c
Aanspreekwaarde L: 312 A
Aanspreekwaarde I»: 1800 A
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Instelling relais TP-station Bernhardstraat naar Velden (Bleriek V):

Type:
Aanspreekwaarde L:
Aanspreekwaarde I»:

R3AS52K
240 A
1800 A

tijd b: 0.6 see
tijd b>: 0 see

6.5.2 Storingsituatie

De waarden uit tabel 6.8 zijn opgenomen in de simulatie, en eventueel bijgeeorrigeerd, zodat
de juiste vennogens en stromen op de juiste plaatsen lopeno De loadflow, in de situatie dat er
niet gekoppeld wordt, is weergegeven in figuur D I van Appendix D. Hierin is het absolute
spanningsversehil over de netsplitsing al zo klein mogelijk gemaakt door de transfonnator in
Horst X 2 trappen omlaag te regelen (oftewel de spanning omlaag te regelen). Omdat in
deelnet Horst de kleinste hoekverdraaiing optreedt, heeft het verlagen van de trapstand niet
aIleen een gunstig effeet op het absolute spanningsverschil, maar ook een gunstig effect op de
hoekverdaaiing. Deze zal namelijk iets toenemen en meer in de richting komen van
hoekverdraaiing aan de zijde Blerick. Dit laatste effeet is zelfs het belangrijkst, omdat al
eerder geeoncludeerd is dat het absolute spanningsversehil in mindere mate bijdraagt aan de
verschilspanning dan het hoekverschil bij een dergelijk hoekversehil over de netsplitsing.
De spanningen en impedanties van de netdelen aan beide zijden van de koppelsehakelaar
bedragen:

Deelnet Horst X:

Deelnet Bleriek Y:

U 1 = 10.37L -156.04°

ZI = 0.6763 + jO.8529

U z =10.39L-162.17°

Zz = 1.1362+ jO.7089

De vereffeningstroom die vervolgens uitgerekend kan worden bedraagt:

t1'1J3
Ilverefl = =269A

ZI +Zz

In figuur D2 is de loadflow te zien gemaakt door digsilent van de situatie waarbij er
gekoppeld wordt. De vereffeningstroom die er volgens de simulatie zou gaan lopen bedraagt
278 A. De stroom door het relais op het transportverdeelstation Bernhardstraat riehting
Velden bedraagt 271 A. Dit relais zal dus een uitsehakelbevel geven. Het relais in het andere
deelnet tussen Lomm en De Voort krijgt een stroom van 286 A voor zijn rekening. Dit gaat
nog goed, maar zal toch erg snel leiden tot een uitschakelbevel.
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6.5.3 Oplossing

Ad 1) Impedantie van de transformator verlagen
In deelnet BIeriek Y is de hoekverdraaiing het grootst. Hier zou het zinvol zijn als er een
reserve transfonnator besehikbaar is met een lagere impedantie om de hoekverdraaiing te
venninderen. Uit tabel 5.1 blijkt dat hier geen verbetering te behalen valt. De transfonnator
met de laagste impedantie is al in bedrijf.

Ad 2) Impedantie van de transformator verhogen
Door in het deelnet Horst X de transfonnatorimpedantie te verhogen, zou een grote
hoekverdraaiing over dit deelnet gerealiseerd worden. Dit zou meer tegemoet komen aan de
grotere hoekverdraaiing in deelnet BIeriek Y. Eehter beide transfonnatoren die hier opgesteld
staan versehillen niet noemenswaardig in reaetantie om hier een verbetering mee te verkijgen.

Ad 3) Vermogenstransport door de HS/MS-transformator verlagen
Door in het deelnet Bleriek Y de belasting door de HSIMS-transfonnator naar de
koppelverbinding te verlagen, zal de hoekverdraaiing afnemen. Het hoekversehil is tenslotte
in grote mate afhankelijk van het werkzame vennogen.
Aan het HSIMS-station BIeriek Y hangt een afgaande belasting van P = 14.20 MW en Q =
7.30 MVar die omgesehakeld kan worden naar de andere rail en vervolgens gevoed kan
worden met de reservetransfonnator. Zo wordt de belasting van de hoofdtransfonnator sterk
venninderd. De spanning in deelnet Bleriek Y aan de zijde van de koppelsehakelaar verandert
hierdoor van U2 = 10.39L -162.17° naar U 2 =10.45L -159.40°. Na het koppelen daalt de

vereffeningstroom van 278 A naar 153 A. Dit is een reduetie van 55 %. Geeombineerd met de
belastingstroom komt dit neer op een stroom van 148 A door het OMT in deelnet BIeriek Y
en een stroom van 160 A door het OMT in deelnet Horst X. Het resultaat van deze loadflow is
te zien in figuur D3. Deze stroomwaarden liggen onder de aanspreekwaarden van de OMT's.
Het omsehakelen van belasting op deze manier is dus een oplossing voor dit koppelprobleem.

Ad 4) Koppelen aan de hand van hoekverschil-patroon
Een andere oplossing kan gegeven worden door te sehakelen binnen een speeifiek tijdsbestek.
Dit tijdsbestek dient zodanig gekozen te worden dat het hoekversehil van de spanning over de
netsplitsing binnen bepaalde grenzen blijft. Eehter zijn aIleen de hoeken van de spanning
besehikbaar op de HSIMS-stations (op 10 kV niveau), waardoor er een marge genomen moet
worden over de verdere afname van de hoek in de verbinding van HS/MS-station tot aan het
desbetreffende klant-/netstation waar zieh de netsplitsing zieh bevindt. De hoekverdraaiing is
eehter maar zeer klein in deze laatste verbinding, aangezien er maar een klein gedeelte van het
vennogen door getransporteerd wordt en de X/R verhouding van deze verbinding niet hoog is.
Uit de simulatie blijkt dat de hoekverdraaiing van HORSTX tot aan HASSE een waarde heeft
van -0.28°. De hoekverdraaiing aan de andere kant, van BLERY tot aan OHEEW bedraagt
0.08°. Het hoekversehil ten gevolge van de hoekverdraaiing over de verbinding aehter de
HSIMS-transfonnator, bedraag hier dus -0.20°. Ruim genomen kan gezegd worden dat voor
de totale hoekverdraaiing tussen BLERY en HRSTX door de verbindingen, dus niet ten
gevolge van de transfonnator en de hoekverdraaiing op 150 kV niveau, een waarde genomen
kan worden van 0.25°.
De belastingstromen in ongekoppelde toestand bedragen 22.7 A op Bernhardstraat riehting
Velden en 8 A op Lomm riehting De Voort. Deze stromen kunnen evenals de relais
instellingen en de netimpedanties ingevuld worden in het bestand 'koppelen netdelen v3.xls'
en hieruit voIgt het maximale hoekversehil over de koppelsehakelaar dat nog toelaatbaar is.
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Dit levert een maximaal hoekverschil op van 2.9 0 over de koppelschakelaar, dus een
hoekverschil van 2.65 0 tussen de HS-stations op 10 kV niveau.
Vit de figuren uit Appendix E zijn de hoekverschillen afte lezen van het 150 kV net inclusief
HSIMS-transfonnatoren voor elk deelnet. Gebaseerd op de gegevens van september 2007 kan
het volgende geconcludeerd worden:

• Koppelen is in het weekend mogelijk tussen 18:30 en 8:00 uur
• Koppelen in door de week mogelijk tussen 21: 15 en 7:00 uur

Door aIleen de trapstanden eventueel aan te passen kan op deze manier zonder verdere
netaanpassingen gekoppeld worden.

Ad 5) Uitwisselen van OMT
Aangezien de relais die in dit deelnet van toepassing zijn niet zijn uitgevoerd met een
aardfoutdetectie functie, zijn de ingestelde aanspreekwaarden lager ingesteld dan bij een relais
met aardfoutdetectie. In het geval dit laatste relais toegepast zal worden, staat omschreven in
de beveiligingsfilosofie van Essent, dat voor kabels ~ 150 AV95 Cu L ingesteld kan worden
op 400 A. Het relais van het type 7SJ600 is een relais met aardfoutdetectie die wordt
toegepast bij Essent.
Een oplossing voor dit koppelprobleem zou zijn om de beide OMT's uit te wisselen voor het
type 7SJ600 met aardfoutdetectie, zodat er hogere stromen toelaatbaar zijn zonder dat de
beveiligingen daarop reageren. Echter moet er rekening gehouden worden dat componenten
niet overbelast raken. De zwakste verbinding in de streng is een 16 mm2 Cu GPLK kabel
tussen Velden en de Oude Heerweg. Deze kabel zal flink overbelast raken als er een
vereffeningstroom van 278 A doorheen loopt. Het is onbekend gedurende welke tijd deze
kabel zo zwaar overbelast mag worden.

6.5.4 Conclusie

De voorkeur voor een oplossing wordt gegeven door een structureIe aanpassing te doen die
geen grote investeringen vereist. Het uitwisselen van een OMT is een dergelijke oplossing.
Maar omdat er in dit geval niet met zekerheid te zeggen is of er geen componenten overbelast
raken, blijven er twee oplossingen over die zekerheid bieden:

• Vennogenstransport door de HS/MS-transfonnator verlagen:
Door voor deze oplossing te kiezen kan gedurende elk moment de netsplitsing worden
ingeschakeld.

• Koppelen aan de hand van hoekverschil-patroon:
Dit is een oplossing zonder vee1ingrepen, maar kan maar gedurende bepaalde
tijdsintervallen uitgevoerd worden.
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7 Koppelen aan de hand van verwachting hoekverschil

De provincie Limburg kent een 105 tal netsplitsingen tussen verschillende deelnetten. De
locatie van een netsplitsing werd in het verleden (en vandaag de dag meestal ook nog) bepaald
door de plaats te bepalen waar de stroom minimaal is in het distributienet. Dit werd gedaan
om de netverliezen zoveel mogelijk te beperken.
Voornamelijk door het hoekverschil tussen de spanning aan weerszijden van een netsplitsing,
kunnen er vereffeningstromen gaan lopen die de aanspreekwaarden van de beveiligingen
overschrijden. Dit leidt dan tot afschakeling van een distributiestreng, soms zelfs aan beide
zijde van de netsplitsing.
Vandaag de dag wordt er maar een maatregel genomen als men wilt overgaan tot het
inschakelen van een netsplitsing: het absolute spanningsverschil wordt geprobeerd zo klein
mogelijk te maken door de trapstanden van de HS/MS-transformatoren dusdanig aan te
passen, dat spanningen op de dichtst bijzijnde transportverdeelstations zo dicht mogelijk naar
elkaar toegeregeld worden. Dit gebeurt op de operationele wacht. Hier kan men ook de
actuele spanninggegevens aflezen per transportverdeelstation, tevens als de hoek van de
spanning aan de MS-zijde van de HS/MS-transformatoren. De spanningen op de netstations
kunnen niet direct afgelezen worden. Dit betekent dat de spanning over een netsplitsing niet
exact bekend is, maar zal worden bepaald aan de hand van de spanning op de dichtst bijzijnde
transportverdeelstations. Ais de spanningen op de transportverdeelstations zo ver mogelijk
gelijkgeregeld zijn, wordt er vanuit de operationele wacht een signaal afgegeven dat er mag
worden overgegaan tot inschakelen van de netsplitsing.
Dit is echter meer een trial-error, omdat met het hoekverschil van de spanningen geen
rekening wordt gehouden. Daardoor is het in het verleden al verschillende keren mis gegaan
bij een dergelijke inschakeling.
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7. 1 Berekenen kritisch hoek.verschil

Door gebruik te maken van de theorie uit paragraaf5.l, kan gekeken worden wat het kritische
hoekverschil 8kr tussen de HS/MS-transformatoren mag bedragen zodat de vereffeningstroom
niet wordt overschreden. Voor het 'worst case' geval zullen er per deelnet de volgende
gegevens nodig zijn:

• Impedantie van de desbetreffende HS/MS-transformator
• Impedantie van de verbinding van het deelnet van HS/MS-transformator tot aan de

netsplitsing
• L instelling van de DB-verbinding
• Maximaal opgetreden belastingstroom van de desbetreffende DB~streng

• Maximale absolute verschilspanning

De benodigde gegevens zoals hierboven omschreven zijn per netsplitsing terug te vinden in
Appendix F.

Het excelprogramma 'inschakelen netsplitsingen.xls' (tabblad 'kritische hoek') gebruikt deze
gegevens om een kritische hoek 8kr uit te rekenen waarbij koppelen nog net mogelijk is. Deze
8kr moet vergeleken worden met de maximum en minimum opgetreden hoeken verkregen uit
Spider tussen de desbetreffende deelnetten. Deze maximale en minimale hoeken komen uit de
meetgegevens van september en december 2007. Er geldt als

• ()kr > ()max

Koppelen zal altijd goed gaan
• ()min < ()kr < ()max

Koppelen op bepaalde tijdstippen gaat goed, terwijl het in andere gevallen fout gaat.
Ais de hoek zich gedurende een week volgens een vrij constant patroon gedraagt, kan
er een tijdperiode gevonden worden waartussen koppelen altijd mogelijk is. Deze
tijdperiode wordt verruimd naarmate de belastingstroom op het moment van koppelen
lager is dan de maximaal opgetreden waarde

• ()kr < ()min

Koppelen is niet mogelijk in het worst case geval. WeI kan het zijn dat bij een lagere
belastingstroom het weI mogelijk is om gedurende bepaalde tijdintervallen te koppelen

Volgens dit criterium moet 8kr getoetst worden aan 8max en 8min .

De resultaten zijn per netsplitsing te zien in Appendix G. Deze tabel is echter een
momentopname gebaseerd op de meetgegevens van de maand september 2007. In de
gekleurde kolommen zijn de kritische hoeken 8kr berekend voor twee gevallen:

• Absoluut spanningsverschil is 600 V
In dit geval is de spanning VI gekozen op 10.8 kV en V 2 op 10.2 kV. Met dit
spanningsverschil wordt er altijd gerekend aan de veilige kant. Er is een marge van
300 V genomen voor het spanningsverschil tussen de dichtst bijzijnde
transportverdeelstations in beide deelnetten, en een marge van 300 V voor het
spanningsverschil over de netsplitsing t.g.v de spanningsval over het distributienet.

• Absoluut spanningsverschil is 300 V
In dit geval is de spanning VI gekozen op 10.8 kV en V2 op 10.5 kV. Er is een marge
van 300 V genomen voor het spanningsverschil tussen de dichtst bijzijnde
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transportverdeelstations in beide deelnetten. Met deze kleine absolute
verschilspanning mag gerekend worden als een spanningsverschil van 600 V
overdreven groot is. Dit is het geval bij een netsplitsing die zich tussen twee
transportverdeelstations bevindt of waarvan het distributienet een erg lage impedantie
heeft, waardoor er geen rekening gehouden hoeft te worden met de spanningsval over
het distributienet.

De berekende ekr's zijn twee keer opgenomen in de tabeI. In het ene geval wordt deze getoetst
aan de maximale gemeten Spider hoek, in het andere geval aan de minimale gemeten Spider
hoek. De kleuren van de cellen hebben de volgende betekenis:

Voorwaarden

ekr < 0.9 * {emax, emin}
0.9 * {emax, emin} ~ ekr ~ 1.1 * {emax,
emin}

""--_-I ekr > 1.1 * {emax, emin}
kritisch

goed

In sommige gevallen is het echter onmogelijk een ekr uit te rekening. Dit is het geval als
aIleen al door het absolute spanningsverschil de vereffeningstroom wordt overschreden. In dat
geval staat er ook geen waarde in de desbetreffende cellen.
Als het blijkt dat koppelen niet altijd goed gaat, kan er in het desbetreffende figuur van
Appendix E gekeken worden of er tijdstippen zijn te voorspellen waarop koppelen weI
mogelijk is.
Om uit te zoeken op welke algemene tijdstippen koppelen mogelijk is, kan gebruik worden
gemaakt van het excelbestand 'koppeltabel.xls'. In het werkblad 'koppeltabel' kan bekeken
worden tijdens welke tijdsintervallen koppelen mogelijk is. Gedurende tijdsintervallen van
een uur wordt er gekeken of de 5 minuten meetwaarden van de hoekverschillen tussen de
desbetreffende deelnetten lager liggen dan ekr• Als enige invoer van deze tabel zijn de 5
minuten meetwaarden van de hoekverschillen gedurende een maand nodig tussen de twee
deelnetten. Deze dienen gekopieerd te worden in de gele kolom 'abs(deltaPHI)' en de hoek ekr
in de rode kolom 'kritische hoek'. Vervolgens kleuren de cellen in de naast gelegen tabel
'koppelen mogelijk' rood of wit. Rood betekent dat er niet gekoppeld kan worden gedurende
het aangeven uur, wit juist weI. In de witte cellen blijft de tekst '#NIB' staan.

Voor elke netsplitsing wordt de mogelijkheid tot koppelen onderverdeeld in vijf categorieen:

J. Altijd
Koppelen is mogelijk op ieder tijdstip

2. Vrijwel altijd
Enkele piekjes uit de Spider meetgegevens van de hoekverschillen komen net boven
ekr uit. Deze enkele piekjes zullen waarschijnlijk geen doorslaggevende bijdrage
leveren

3. Vaak
Er zijn voorspelbare tijdperiodes waarin gekoppeld kan worden

4. Soms
Er zijn tijdperiodes waarin gekoppeld kan worden, maar ze zijn onvoorspelbaar

5. Niet
Er zijn geen mogelijkheden tot koppelen
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De laatste kolom van de tabel in Appendix G bevat een toelichting op deze mogelijkheid van
koppelen. Deze tabel dient echter niet gebruikt te worden om te bepalen of een netsplitsing in
het algemeen inzetbaar is, omdat de min-max waarden van andere maanden zullen afwijken
van de maand september 2007, waar deze tabel op gebaseerd is.
In figuur 7.1 is een grafische weergave te zien van de verdeling van het aantal netsplitsingen
over de hierboven genoemde vijf categorieen. Deze grafiek dient als overzicht van de maand
september 2007 gezien te worden.

MogeIijkheid tot koppelen
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10

o

48
-

-

-
22
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- t:> - -- I III

A1tijd vrijwel altijd vaa< roms niet

Figuur 7.1: Verdeling deelnetten over 5 categorieen
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7.2 Omschakelen belasting naar reserve transformator

Als blijkt dat een netsplitsing niet ingeschakeld kan worden omdat het actuele hoekverschil
groter is dan het kritische hoekverschil, kan er gekozen worden om belasting op het zwaarst
belaste HS/MS-station om te schakelen van de hoofd-transformator naar de reserve
transfC'rmator. Dit omschakelen gebeurt door transportkabels en/of distributiekabels om te
schakelen naar de tweede rail op het HS/MS-station en deze rail te voeden met de reserve
transformator. Tijdens dit omschakelen zullen beide transformatoren gedurende zeer korte tijd
parallel staan. Gedurende deze tijd zullen er echter geen schakelhandelingen plaats vinden in
het net. De belastingen per afgaande kabel kunnen afgelezen worden op de operationele
wacht. Aan de hand van het kritische hoekverschil, de spanningshoek aan de secundaire zijde
van de HS/MS-transformator in deelnet 1, en de spanningshoek aan de secundaire zijde van
de HS/MS-transformator in deelnet 2, kan bepaald worden binnen welke grenzen de
spanningshoek in het zwaarst belaste deelnet teruggebracht moet worden om koppelen
mogelijk te maken.
In het vervolg van deze paragraaf zal er met deelnet 1 het lichtst belaste deelnet bedoeld
worden en met deelnet 2 het zwaarst belaste deelnet.
Om koppelen mogelijk te maken zal er het volgende moeten gelden:

(7.1)

met <j)dnl = spanningshoek aan secundaire zijde HS/MS-transformator in deelnet 1
<j)dnZ = spanningshoek aan secundaire zijde HS/MS-transformator in deelnet 2

De hoeken <j)dnl en <j)dnZ zijn de hoeken die uit Spider kunnen worden afgelezen. Ze bestaan uit
de hoekverandering ten gevolge van het 150 kV net en ten gevolge van de HS/MS
transformator. Deze hoeken zijn gerelateerd aan de spanningshoek in op het HS/MS-station in
Beek. Daarom kan Spider positieve hoeken aangeven, terwijl de absolute hoeken van de
spanningen aan de secundaire zijde van transformatoren altijd negatief zijn (in het geval dat er
geen sprake is van terug levering van energie aan het 150 kV net).
<j)dnZ zallager zijn dan <j)OOl, vanwege de zwaardere belasting in deelnet 2. <j)dn2 zal moeten
toenemen om aan de voorwaarde (7.1) te voldoen. Deze toename in de spanningshoek zal
gerealiseerd moeten worden door de spanningshoek over de transformator in deelnet 2, welke
een negatieve waarde heeft, toe te laten nemen. Deze toename in spanningshoek bedraagt:

fPtr2.,maxtoe = (fPdnl + Bkr ) - fPdn2

fPtr2.,mintoe = (fPdnl - Bkr ) - fPdn2

met <j)tr2,maxtoe = maximale toename van de spanningshoek over transformator 2
<j)tr2,mintoe = minimale toename van de spanningshoek over transformator 2

Nu kan berekend worden hoeveel de spanning mag verdraaien over de transformator:

fPtr 2,maxnieuw = fPtr2,oud + fPtr2,maxtoe

fPtr2,minnieuw = fPtr2,oud + fPtr 2,mintoe

(7.2)

(7.3)

met <j)tr2,maxnieuw = maximale spanningshoek over transformator 2 na omschakelen belasting
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<j)tT2,minnieuw = minimale spanningshoek over transformator 2 na omschakelen belasting
<j)IT2,oud = spanningshoek over transformator 2 zonder omschakeling van belasting

In paragraaf 4.2.1, vergelijking (4.4b), staat een uitdrukking om de hoekverdraaiing van de
spanning over de een transformator uit te rekenen. Deze vergelijking kan getransformeerd
worden om aan de hand van een opgegeven hoekverdraaiing het afgenomen werkzaam
vermogen uit te rekenen. Het werkzaam en blindvermogen staan echter niet los van elkaar.
WeI is het zo dat de hoekverdraaiing nauwelijks afhangt van het door de transformator
afgenomen blindvermogen. Voor Q kan daarom simpelweg genomen worden dat deze via een
constante PF (power factor = cos cp) aan P gerelateerd is. Voor deze PF kan een waarde van
0.93 genomen worden.

Q = Ptan[cos- J (PF)]

Uit vergelijking (4.4b) voIgt dan:

XP = -[3U; + XPtan[cos-1(PF)]] tan(lp/)

P = _ 3U; tan(lp,)

X[1 + tan[cos- I (PF)] tan(lp/)]

(7.4)

(7.5)

Door vergelijking (7.5) te combineren met (7.3), met toevoeging van de actuele secundaire
transformatorspanning (aan de MS-zijde in deelnet 2) en de reactantie Xtr2, kan berekend
worden wat het minimale (Pminnieuw) en maximale (Pmaxnieuw) werkzaam vermogen moet zijn
dat door de transformator in deelnet 2 geleverd moet worden om het hoekverschil binnen de
gestelde marge te krijgen. Om Pmionieuw te berekenen moet <j)tr2,maxnieuw worden ingevuld in
(7.5). Om Pmaxnieuw te berekenen moet <j)tr2,minnieuw hier worden ingevuld. In het optimale geval
kan het hoekverschil tussen beide deelnetten naar nul worden gebracht. Dit is het geval als het

p . +p ..
geleverde vermogen door de transformator in deelnet 2 P . = maxmeuw mlOmeuw • Door

op',meuw 2

naar deze optimale situatie te streven, wordt een grotere zekerheid op succes behaald voor het
inschakelen van de netsplitsing.
Nu eenmaal bekend is hoeveel vermogen de transformator in deelnet 2 mag leveren, kan ook
gemakkelijk berekend worden hoeveel vermogen er omgeschakeld dient te worden.

In het excelbestand 'inschakelen netsplitsingen.xls' onder het tabblad 'omschakelen
vermogen', wordt met behulp van bovenstaande theorie berekend hoeveel vermogen er
omgeschakeld dient te worden om het inschakelen van de netsplitsing met succes te laten
verlopen. Deze tool is bedoeld om gebruikt te worden op de operationele wacht. Hiervoor
moeten de volgende gegevens ingevoerd worden:

• <j)dnl

• <j)dn2
• Us (secunaire transformatorspanning in deelnet 2)

• X tr2

• Ptr2,oud, Qtr2,oud (P en Q aan secundaire zijde zonder dat er belasting is omgeschakeld in
deelnet 2)

Bij sommige HS/MS-transformatoren wordt het afgenomen vermogen niet gemeten aan de
secundaire zijde, maar aan de primaire zijde. Voor het werkzaam vermogen is er nauwelijk
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verschil, omdat er vanwege de lage transformatorweerstand relatief weinig verlies is in
werkzaam vermogen over de transformator. De reactantie van de transformator zorgt voor een
aanzienlijk verschil in blindvermogen tussen de primaire en secundaire zijde. Als de P en Q
van de transformator gegeven zijn aan de primaire zijde, zal Qprim verminderd moeten worden
met het verlies in blindvermogen (Qv) over de transformator, om zo Qsec te bepalen. Qv kan
als voIgt bepaald worden:

Pprim + jQpr;m
met I p =1----'-------'--1

3Up

waarbij Up de primaire fasespanning is van de HSIMS-transformator, genormeerd op 10 kV.

Bij de invoergegevens onder het tabblad 'omschakelen vermogen' van het excelbestand
'inschakelen netsplitsingen.xls' moet daarom onderscheid gemaakt worden tussen de invoer
van de primaire transfonnatorbelastingen of de secundaire. In het geval de primaire
transformatorbelastingen bekend zijn, dient ook nog de primaire 150 kV
transformatorspanning ingevoerd te worden.
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7.3 Op/ossingen voor 'niet' in te schake/en netsplitsingen

In Appendix G zijn de netsp1itsingen te vinden waar niet gekoppe1d kan worden, gebaseerd op
de min-max waarden van september 2007. Deze situatie is gemaakt voor het 'worst case'
geval. Door naar de actue1e be1astingstroom te kijken kan vee1winst behaa1d worden met
betrekking tot de waarde van Sla.
Een eerste stap is dan ook a1tijd om de actue1e be1astingstromen door de desbetreffende
OMT's te achterha1en en deze in te vuIlen in 'inschake1en netsp1itsingen.x1s'. Vo1doet deze
nieuwe Sla nog niet aan het actue1e hoekpatroon, dan zal er gekeken moeten worden naar de
onderstaande oplossingen. Netsplitsingen met een '*' worden al opgelost.

• * bgl.gstre => bgl.affen Genn => VenrX
Het absolute spanningsverschil zorgt er voor dat de vereffeningstroom al overschreden
wordt, bij een hoekverschil van 00

• Deelnet Gennep is hier de beperkende factor. Er
loopt een belastingstroom van 200 A door een OMT met een insteIling L = 330 A. Ais
deze belastingstroom verlaagd kan worden, kan er een zekere marge voor het
hoekverschil tussen de spanningen verkregen worden.
Er ligt op dit moment al een plan op tafel om een extra 400 Al XLPE kabel aan te
leggen dicht bij de netsp1itsing in deelnet Gennep rechtstreeks naar het HS/MS-station.
De instelling L = 600 A van deze verbinding en er zal een maximale belastingstroom
gaan lopen van 132 A. Om nu uit te rekenen wat de maximale hoek mag zijn tussen de
deelnetten, moet er niet aIleen rekening gehouden worden met een verlaagde
belastingstroom, maar ook met een lagere impedantie van het distributienet in Gennep.
Dit komt er op neer dat in dit geval Sla = 6.0T, waardoor koppelen ALTIJD mogelijk is.

• hln.aambv => hln.camp Husk => TerwX
Vanwege het erg laag impedante en laag belaste distributienet kan er in dit geval worden
gekozen voor een absoluut spanningsverschil van 300 V voor het uitrekenen van Sla.
Echter ligt deze hoek te laag om koppelen mogelijk te maken. De oplossing die het
meest voor handen ligt is om belasting op het zwaarder belaste HS/MS-station in
Terwinselen X om te schakelen naar de reserve transformator, zodanig dat er een
hoekverschil verkregen wordt tussen de desbetreffende HS/MS-stations dat lager ligt
dan Skr.

• krd.wibaz => hln.beita TerwY => TerwX
Sla = 2.53 0 in het worst case geval. Om periodes van minstens een uur te verkrijgen
waarin koppelen moge1ijk is, zou deze hoek ongeveer 1.5 0 naar boven moeten worden
gebracht.
De oplossing is in dit geval om belasting om te schakelen van het zwaarst belaste
deelnet, Terwinselen X, naar de reservetransformator, zodanig dat er een hoekverschil
verkregen wordt tussen de desbetreffende HS/MS-stations dat lager ligt dan Sla.

• mlo.bovee => m1o.mehei VenrX => VenrZ
Sla = 2.13 0 in het worst case geval. Belasting omschake1en is hier de makkelijkste
oplossing. De reservetransformator dient in bedrijf te worden genomen om het zwaarst
be1aste deelnet, Venray X, te ontlasten zodat het hoekverschi1 tussen Venray X en
Venray Z kleiner wordt dan Sla.
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• nnd.arvin => nnd.gubbe Mrum => Mlbk
Skr = 3.41 ° in het worst case geva1. De oplossing hier is vennogen omschakelen van de
zwaarst belaste transfonnator, Maalbroek, naar de reservetransformator totdat het
hoekverschil tussen de spanningen van de deelnetten kleiner is dan Skr.

• *nnd.broek =>srnn.oudeb Bugg => Mlbk
Het absolute spanningsverschil zorgt er voor dat de vereffeningstroom al overschreden
wordt bij een hoekverschil van 0°. Belasting omschakelen naar de reserve transfonnator
is geen oplossing, omdat de hoek verkleinen hier geen oplossing biedt.
In deelnet Buggenum zijn in het desbetreffende distributienet nog meerdere
netsplitsingen inzetbaar die als vervanging kunnen dienen van de hier behandelde
netsplitsing. Voor het deelnet Maalbroek ligt dit anders. Hier zou kunnen worden
volstaan door een kabel te leggen van smn.oudeb naar srnn.assw1. Dit is een koppeling
binnen het eigen deelnet en zal dus niet tot problemen leiden. De kabel die hiervoor
getrokken moet worden zal een lengte hebben van ongeveer 485 meter.
[Volgens de laatste berichten is hier als oplossing gekozen om de hele distributiestreng
in Buggenum om te hangen naar Maalbroek]

• *nnd.cbroz => nnd.broek Rmnd => Bugg
Net als in het vorige geval is hier ook het absolute spanningsverschil verantwoordelijk
voor de te grote vereffeningstroom bij een hoekverschil van 0°. Aangezien het
hoekverschil bij 0° al problemen oplevert, zal het verkleinen van het hoekverschil door
het omschakelen van belasting naar de reserve transfonnator ook geen oplossing zijn.
In het distributienet van Buggenum is omschakeling ook mogelijk via een andere
netsplitsing. Echter voor het distributienet van Roennond zal een structurele oplossing
gevonden moeten worden. Een optie is om een kabel aan te leggen binnen het deelnet
Roennond, gaande van nnd.broek naar nnd.creus met een lengte van ongeveer 680
meter.
[Volgens de laatste berichten is hier als oplossing gekozen om de hele distributiestreng
in Buggenum om te hangen naar Maalbroek]

• nnd.kikeb => nnd.olieb Mlbk => Rrnnd
Skr = 3.94° in het worst case geva1. De oplossing om belasting om te schakelen naar de
reserve transfonnator in het zwaarst belaste deelnet, Maalbroek, is hier het meest voor
de hand liggend.

• nnd.loois => nnd.wasce Rrnnd => Bugg
Het absolute spanningsverschil zorgt er voor dat de vereffeningstroom al overschreden
wordt bij een hoekverschil van 0°. Deze netsplitsing kan dus niet zonder meer worden
ingeschakeld. WeI zijn er nieuwe mogelijkheden als de belastingstromen afgenomen
zijn en daardoor het hoekverschillager komt te liggen dan de bijbehorende Skr.
Een structureIe oplossing zou zijn om omschakeling binnen het distributienet Roennond
mogelijk te maken door een kabel te leggen van nnd.janss naar nnd.schip binnen het
eigen deelnet. Deze kabel biedt tevens een oplossing voor de andere problematische
netsplitsing met deelnet Buggenum in dit distributienet.
Een oplossing om omschakeling mogelijk te maken binnen het distributienet van
Buggenum, is om een kabel van 660 meter te leggen van rmd.buhna naar nnd.oolhb
binnen het deelnet Buggenum. Tevens zou deze interne netsplitsing een betere oplossing
zijn voor de andere netsplitsing in dit distributienet, van rmd.markt naar nnd.dweez.
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Deze netsplitsing biedt geen backup voor de laatste kabel in deze streng, van rmd.jahhb
naar rmd.wasce.

• rmd.markt => rmd.dweez Rmnd => Bugg
Skr = 1.20· in het worst case geval. De oplossing om koppelen van de beide deelnetten
mogelijk te maken is het omschakelen van belasting van de zwaarst belaste HS/MS
transformator, Buggenum, naar de reservetransformator totdat het hoekverschil tussen
de spanningen van de deelnetten kleiner is dan Skr.

• rmd.parms => rmd.kehow Mlbk => Rmnd
Skr = 1.84· in het worst case geval. De oplossing om koppelen van de beide deelnetten
mogelijk te maken is het omschakelen van belasting van de zwaarst belaste HS/MS
transformator, Maalbroek, naar de reservetransformator totdat het hoekverschil tussen
de spanningen van de deelnetten kleiner is dan Skr.

• *rmd.ramak => rmd.wilhl Mlbk => Bugg
Skr = O· in het worst case geval. Het absolute spanninsverschil is dus in zijn totaliteit
verantwoordelijk voor de te grote vereffeningstroom.
Een structureIe oplossing is hier mogelijk, door binnen het deelnet Buggenum een kabel
te leggen van rmd.wilhl naar rmd.brede, met een lengte van 250 meter. Aangezien aBe
netsplitsingen in dit distributienet probleemgevaBen zijn, is een structurele oplossing
hier niet verkeerd.
In het deelnet Maalbroek is het niet nodig een aanpassing te doen. Op het netstation
rmd.ramak kan namelijk een andere (interne) netsplitsing worden ingeschakeld, die de
omschakeling voor zijn rekening neemt.
[Volgens de laatste berichten is hier als oplossing gekozen om de hele distributiestreng
in Buggenum om te hangen naar Maalbroek]

• rmd.slouw => rmd.kdoor Rmnd => Mlbk
Het absolute spanningsverschil zorgt er voor dat de vereffeningstroom al overschreden
wordt bij een hoekverschil van 0·. Belasting omschakelen naar de reservetransformator
op een van de HS/MS-stations biedt geen oplossing.
Er zou gekozen kunnen worden om een structureIe oplossing toe te passen door een
nieuwe kabel aan te leggen van deelnet Roermond naar deelnet Maasbracht X. Het
maximale hoekverschil tussen deze deelnetten is namelijk erg klein volgens tabe14.3.
Ook zijn aBe andere netsplitsingen tussen deze deelnetten zonder problemen
inschakelbaar.
Vervolgens dient in de verbinding Roermond naar Maasbracht X op een tactische plaats
een netsplitsing gelegd te worden, zodat er een zo groot mogelijke vereffeningstroom
toelaatbaar is. Deze kabel zou gelegd kunnen worden tussen rmd.lasch (Rmnd) naar
rmd.heins (MsbtX) en heeft een lengte van ongeveer 570 meter.
Dit biedt een oplossing om de distributiestreng vanuit Roermond vanuit de andere kant
te voeden. Een structurele oplossing om de distributiestreng vanuit Maalbroek te voeden
vanuit de andere kant is hier niet zo voor de hand liggend.

• rmd.walha=>rmd.stebr Rmnd => Bugg
Skr = 1.26· in het worst case geval. Er mag hier gekozen worden voor een absoluut
spanningsverschil van 300 V voor het bereken van Skr, omdat de impedantie van het
distributienet erg laag is en de stromen in beide distributienetten voor een klein verschil
in spanningsval zorgen. De oplossing om koppelen van de beide deelnetten mogelijk te
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maken is het omschakelen van belasting van de zwaarst belaste HSIMS-transformator,
Buggenum, naar de reservetransformator totdat het hoekverschil tussen de spanningen
van de deelnetten kleiner is dan 81a.

• rmd.zieha => rmd.brewn Rmnd => Mlbk
81a = 3.43° in het worst case geval. Er mag hier gekozen worden voor een absoluut
spanningsverschil van 300 V voor het bereken van 81a , omdat de impedantie van het
distributienet erg laag is en de stromen in beide distributienetten voor een klein verschil
in spanningsval zorgen. De oplossing om koppelen van de beide deelnetten mogelijk te
maken is het omschakelen van belasting van de zwaarst belaste HSIMS-transformator,
Maalbroek, naar de reservetransformator totdat het hoekverschil tussen de spanningen
van de deelnetten kleiner is dan 81a•

• spv.gras => vrd.komi TerwY => Sbrn
Het absolute spanningsverschil zorgt er voor dat de vereffeningstroom al overschreden
wordt bij een hoekverschil van 0°. Door de erg grote belastingstroom door het
desbetreffende GMT in Terwinselen Y, is er bijna geen vereffeningstroom toelaatbaar.
Hier is aIleen maar een structurele oplossing mogelijk. Een oplossing zou zijn om het
transportverdeelstation Grachtstraat te voeden met een extra kabel, zodat er mee vrije
capaciteit verkregen wordt. In dit laatste geval zou koppelen ook mogelijk gemaakt
kwmen worden door het koppelveld om te schakelen naar de vrije rail op de
Grachtstraat, en deze vrije rail dan apart te voeden vanuit het HSIMS-station.

• vry.vstap => vry.frijn VenrZ =>VenrX
Het absolute spanningsverschil zorgt er voor dat de vereffeningstroom al overschreden
wordt bij een hoekverschil van 0°. Het omschakelen van vermogen naar de reserve
transformator in het zwaarst belaste deelnet levert hier geen winst. Een structurele
oplossing kan zijn om een extra kabel aan te leggen om een netsplitsing binnen Venray
X te creeren. Deze zou kunnen worden gelegd van vry.frijn naar vry.pavas met een
lengte van 760 meter.
In het distributienet van Venray Z kan al intern een netsplitsing ingezet worden op
vry.vstap. Hier is verder geen aanpassing meer voor nodig.

• vry.zandh => vry.blakw VenrZ => VenrX
Het absolute spanningsverschil zorgt er voor dat de vereffeningstroom al overschreden
wordt bij een hoekverschil van 0°. Een structurele oplossing kan zijn om een kabel bij te
trekken om vry.blakw te koppelen binnen het eigen deelnet, Venray X. Deze kabel kan
aangelegd worden tussen vry.blakw en vry.lriwo en zal een lengte hebben van ongeveer
1540 meter.
In het distributienet van Venray Z is omschakeling mogelijk door middel van een
andere aanwezige netsplitsing in te zetten.
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7.4 Op/ossingen voor 'soms' in te schake/en netsplitsingen

• bgl.zwabw => bgl.ckcan VenrX => Genn
Skr = 2.45° in het worst case geval. De oplossing om koppelen van de beide deelnetten
mogelijk te maken is het omschakelen van belasting van de zwaarst belaste HS/MS
transformator, Venray X, naar de reservetransformator totdat het hoekverschil tussen de
spanningen van de deelnetten kleiner is dan Sk.r.

• bsl.kesww => ksl.kkerk Belf => Held
Sk.r = 1.5T in het worst case geval. De oplossing hier is om belastingstroom op het
HS/MS-station van de zwaarst belaste transformator, Belfeld, om te schakelen naar de
reservetransformator, om zo het hoekverschillager dan Sk.r te krijgen.

• hep.aarse => hep.genhl MsbtX => Bugg
Sk.r = 3.05° in het worst case geval. Een oplossing is om belastingstroom op het HS/MS
station van de zwaarst belaste transformator, Buggenum, om te schakelen naar de
reservetransformator, om zo het hoekverschillager dan Sk.r te krijgen.

• hln.hamea => hln.hameb Husk => TerwX
Sk.r = 4.04° in het worst case geval. Het is mogelijk om het hoekverschil tussen beide
deelnetten te verminderen, door het omschakelen van belasting van de zwaarst belaste
HS/MS-transformator, Terwinselen X, naar de reservetransformator, totdat het
hoekverschil tussen de spanningen van de deelnetten kleiner is dan Skr.

• hun.azies => hun.adoce Kelp => MsbtX
Sk.r = 0.28° in het worst case geval. Deze hoek kan sterk verbeterd worden als de
belastingstroom in het desbetreffende distributiestreng van Maasbracht X iets afneemt.
Als er in plaats van 182 A (worst case) maar 172 A be1astingstroom loopt, resulteert dit
al in Sk.r = 1.64°. Koppelen is in deze situatie bijna altijd mogelijk, uitgezonderd op
vrijdag van 5:50 tot 15:00.

• mrs.vleyk => bee.vgelo LimrnZ => Beek
Sk.r = 4.54° in het worst case geval. Er mag hier gekozen worden voor een absoluut
spanningsverschil van 300 V voor het bereken van Sk.r, omdat de impedantie van het
distributienet erg laag is en de belastingstromen in beide distributienetten voor een klein
verschil in spanningsval zorgen. Belasting omschakelen op het HS/MS-station naar de
reserve transformator in het zwaarst belaste deelnet, Limmel Zuid, is hier een oplossing
om het hoekverschillager dan Sk.r te krijgen.

• obn.damw => std.rwzu Trbk => LuttY
Sk.r = 4.66° in het worst case geval. Een oplossing hier zou zijn om belasting om te
schakelen op het HS/MS-station naar de reserve transformator in het zwaarst belaste
deelnet, Treebeek, om het hoekverschillager dan Sk.r te krijgen.

• *rmd.athen => rmd.wyhno Mlbk => Bugg
Sk.r = 0° in het worst case geval.
[Volgens de laatste berichten is hier als oplossing gekozen om de hele distributiestreng
in Buggenum om te hangen naar Maalbroek]
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• nnd.heool => nnd.oolha Rmnd => Bugg
ekr = 3.21 0 in het worst case geval. Het hoekverschil terugdringen door in het zwaarst
belaste deelnet, Buggenum, belasting om te schakelen naar de reservetransfonnator is
hier de makkelijkste oplossing.

• nnd.prila => nnd.irene Bugg => Mlbk
ekr = 1.35" in het worst case geval, uitgaande van een absoluut spanningsverschil van
300 V. Deze aanname kan gedaan worden doordat het distributienet erg laag impedant is
en belastingstroom dusdanig is, dat de spanningsval over het distributienet maar klein
zal zijn. Een oplossing is om belastingstroom op het HSIMS-station van de zwaarst
belaste transfonnator, Maalbroek, om te schakelen naar de reservetransfonnator, om zo
het hoekverschillager dan ekr te krijgen.

• std.wintr => snn..provw LuttY => Trbk
ekr = 5.38 0

in het worst case geval. In dit geval is koppelen aileen mogelijk op zondag
van 3:00 tot 7:00. De oplossing om meer koppelmogelijkheden te bieden is het
omschakelen van belasting naar de reserve transfonnator op het HSIMS-station in het
zwaarst belaste deelnet, Treebeek, om zo een hoekverschil te krijgen dat lager is dan ekr.

79



U!
7.5 Conclusie

De reserve transformator inschakelen in Buggenum is niet wenselijk. Dit leidt vaak tot uitval
van Kappa, een papierrecycling bedrijf in Roermond. Dit bedrijf heeft zijn eigen generator,
maar uit het verleden is gebleken dat bij het minst of geringste hier uitval optreedt. Deze
uitval wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de plotselinge verandering in de hoek van de
spanning in het geval de reserve transformator in bedrijfwordt genomen, omdat beide
transformatoren eerst parallel bedreven worden, waama de hoofdtransformator buiten bedrijf
genomen wordt.
Omschakelen van belasting op het HS/MS-station naar de reserve transformator biedt de
meest voor de hand liggende oplossing als ekr niet al te klein is, aangezien het hoekverschil
tussen beide deelnetten hiermee in de praktijk niet helemaal terug te dringen is naar een zeer
kleine waarde. Als deze oplossing niet mogelijk is, moet er gekeken worden naar een
structurele oplossing.
De oplossingen die toegepast zijn, zijn grafisch weergegeven in figuur 7.2. Hierbij is het soms
het geval dat voor een netsplitsing meerdere oplossingen aangekaart zijn. De oplossing
'overig' houdt in dat er gekeken moet worden naar een tijdstip waarop de belastingstroom in
het distributienet niet op zijn maximale waarde zit. Ook kan er besloten worden een aggregaat
in te zetten in plaats van het inschakelen van de desbetreffende netsplitsing. Er kan ook de
keuze gemaakt worden om een aantal klanten door het donker te laten gaan.

Oplossi ngen
10,...-----------------,

8

6

4

2

o+-..L..-_

'niet' in tegj,ci<eJen
netspl i tsi ngen

• 'roms' in tegj,a<eJen
netspl i tsi ngen

reservetrafo strudureel overig

Figuur 7.2: Toegepaste oplossingen
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8 Uitval decentrale opwekkingen

Op het moment dat een netspliting ingesehakeld wordt tussen 2 versehillende deelnetten,
zullen de spanningshoeken in de deelnetten plotseling veranderen. Als gevolg van de
vereffeningstroom zal ook de spanningshoek op de HSIMS-stations veranderen. Deze
spanningshoek zal in de riehting van het andere deelnet geleidelijk afuemen/toenemen, totdat
deze de waarde heeft bereikt van de spanningshoek in het andere deelnet. Hoe groter de
vereffeningstroom, des te meer de spanningshoek zal afwijken van de situatie waarin de
netsplitsing geopend is.
V66r het koppelen van beide deelnetten was de spanninghoek binnen elk deelnet afzonderlijk
nagenoeg gelijk. Een plotselinge overgang naar een andere spanningshoek was te zien bij de
netsplitsing.
Omdat tijdens het koppelen de spanningshoeken veranderen, kan het zijn dat een deeentrale
opwekking die opgenomen is in bijvoorbeeld de distributiestreng daar niet tegen bestand is.
Deze moet namelijk in staat zijn deze faseversehuiving te volgen. De beveiliging die
opgenomen is in een deeentrale opwekking is ingesteld op een bepaalde maximale
faseversehuiving van de spanning. Als deze te groot is, zal de desbetreffende opwekking
afgesehakeld worden van het net. Dit houdt eehter in dat er op dat moment meer belasting
vanuit het transportverdeelstation gevoed moet worden. Deze extra belastingstroom kan in
eombinatie met de vereffeningstroom zorgen voor een verhoogd risieo op afsehakelen van de
distributiestreng.
Als voorafgaande aan het inschakelen van een netsplitsing bepaald kan worden of een
decentrale opwekking afschakeld zal worden, kan worden bepaald of er sprake is van een
verhoogd risico. Er zal moeten worden uitgerekend hoeveel de spanningshoek zal veranderen
na het inschake1en van de netsplitsing. Deze verandering wordt de hoeksprong genoemd.

Met behulp van het afgenomen werkzaam- en blindvermogen aan de MS-zijde van de
HSIMS-transformator en de op 10 kV genormeerde primaire spanning kan berekend worden
wat de absolute waarde en hoekverdraaiing van de secundaire spanning is (zie paragraaf 4.2).
De vermogens zijn af te lezen uit Spider, evenals de actuele spanningshoeken. Het verschil
tussen de actuele spanningshoek en de berekende spanningshoek aan de hand van het
transformator vermogen, is de spanningshoek veroorzaakt door het 150 kV net.
In de toestand dat de netsplitsing geopend is kan in beide deelnetten de stroom door de door
de HSIMS-transformatoren bepaald worden (aan de MS-zijde):

j =(~r + iQ,r J*
Ir _ open J3(;

S

Als de netsplitsing wordt gesloten moet er bij deze transformatorstroom nog de
vereffeningstroom worden opgeteld. am de grote van deze vereffeningstroom te bepalen
wordt er weer van de worst case situatie uitgegaan: voor de absolute waarde van de spanning
aan de ene kant van de netsplitsing wordt 10,8 kV genomen, aan de andere kant 10,2 kV. De
maximale hoeksprong treedt namelijk op bij de maximale vereffeningstroom. De hoeken
worden genomen zoals ze gemeten zijn op het HSIMS-station. Voor de stroom door de
HSIMS-transformatoren geldt nu als de netsplitsing gesloten is:

- - -1 - 1 +1
Ir _ geslolen - Ir _ open - veref
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Met behulp van deze stroom en de transformator impedantie is de nieuwe hoek van de
seeundaire transformatorspanning te berekenen:

In het exeelbestand 'insehakelen netsplitsingen.xls' onder het tabblad 'hoekverandering' kan
aan de hand van de ingevoerde vermogens en spanningen de spanningshoek na het koppelen
worden gesehat. Deze spanningshoek wordt berekend aan de MS-zijde van de HS/MS
transformator. Deze spanninghoek (negatieve waarde) zal groter zijn dan de in werkelijkheid
optredende spanningshoek, omdat in de berekening aIleen gekeken is naar de
hoekverandering ten gevolge van de transformator.
Bij een netsplitsing die dieht bij een HS/MS-station staat, is de hoeksprong het grootst. Om te
bepalen hoeveel deze hoeksprong bedraagt, zal het versehil moeten worden bepaald tussen de
spanningshoek veer het koppelen in het ene deelnet met de spanningshoek na het koppelen in
het andere deelnet.
Doordat de berekende spanningshoek na het koppelen groter zal zijn dan de in werke1ijkheid
optredende spanningshoek, zal de berekende hoeksprong groter zijn dan de in werkelijk
optredende hoeksprong. De berekende situatie zit dus altijd aan de veilige kant.
Eehter zijn er op dit moment geen gegevens op te vragen over de beveiligingsinstellingen van
de deeentrale opwekkingen. In de toekomst zal hier het een en ander over besehikbaar komen.
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9 Conclusies/aanbevelingen

De instellingen van de relais aan het begin van de distributiestrengen waarin zich de
netsplitsingen bevinden, bepalen samen met de belastingstroom de grootte van de
vereffeningstroom die kan gaan lopen zonder dat er uitschakeling optreedt. Deze
vereffeningstroom kan kleiner gemaakt worden door de verschilspanning over de netsplitsing
te verkleinen. De grootte van deze verschilspanning wordt bepaald door het absolute
spanningsverschil over de netsplitsing en het hoekverschil tussen de spanningen over de
netsplitsing. De belangrijkste invloed op de verschilspanning heeft het hoekverschil. Dit
hoekverschil ontstaat grotendeels bij de HS/MS-transformatoren. Deze zorgen ervoor dat de
spanning aan de MS-zijde enkele graden verdraait ten opzichte van de spanning aan de HS
zijde. De mate van hoekverdraaiing hangt af van het geleverde vermogen door de
desbetreffende transformator. Het werkzame vermogen dat door de transformator geleverd
wordt is voomamelijk verantwoordelijk voor de hoekverdraaiing van de spanning, terwijl het
blindvermogen voomamelijk verantwoordelijk is voor de absolute spanningsval over de
transformator. Doordat in beide deelnetten de HS/MS-transformatoren ongelijk belast zijn,
veroorzaakt dit een verschil in hoekverdraaiing van de spanning tussen beide deelnetten. Het
verschil in hoekverdraaiing van de spanningen, veroorzaakt door het transportnet en
distributienet, zijn maar zeer minimaal (maximaal 0.25 graden).
Om te bepalen of een netsplitsing ingeschakeld kan worden kan er een kritisch hoekverschil
berekend worden waarvoor koppelen nog net mogelijk is. Dit hoekverschil is afhankelijk van
de instelling van het relais (L), de belastingstroom in de distributienetten waar zich de
netsplitsing bevindt en de impedantie van het net dat gekoppeld wordt. Voor het absolute
spanningsverschil over de netsplitsing zal een worst case waarde genomen worden. In het
excelprogramma 'inschakelen netsplitsingen.xls', tabblad 'kritische hoek', worden de
desbetreffende gegevens automatisch ingevuld door het selecteren van de juiste netsplitsing
en transformator. Vervolgens rekent het programma een kritische hoek uit. Door deze hoek te
vergelijken met het actuele hoekverschil, kan bepaald worden of koppelen mogelijk is. Is dit
niet het geval, kunnen er een aantal oplossingsmethodes gegeven worden. Onderstaande
oplossingen zijn voldoende effectief om ook daadwerkelijk gebruikt te kunnen worden:

• Koppelen aan de hand van het hoekverschil-patroon:
Door te kijken naar het patroon van het hoekverschil gedurende een maand kan een
schatting gemaakt worden binnen welk tijdsinterval koppelen in het algemeen
mogelijk is. Ook is het met deze methode mogelijk om na te gaan welke
netsplitsingen in het algemeen als kritisch beschouwd kunnen worden, door de
kritische hoeken te vergelijken met de minimaIe en maximale opgetreden
hoekverschillen tussen de netsplitsingen.

• Vermogenstransport door de HSIMS-transformator verlagen:
Hierbij wordt er vermogen op het HS/MS-station in het zwaarst belaste deelnet
omgeschakeld naar de reserve transformator, om zo de hoekverdraaiing over de
zwaarst belaste transformator te compenseren. Als het kritische hoekverschil bekend
is, kan er met behulp van de actuele hoeken in beide deelnetten en de
belastingsgegevens van de HS/MS-transformator in het zwaarst belaste deelnet,
uitgerekend worden hoeveel vermogen er omgeschakeld dient te worden om het
hoekverschil zo veeI mogelijk te compenseren. Deze berekening kan met hetzelfde
excelprogramma gemaakt worden, onder het tabblad 'omschakelen vermogen'.

• Uitwisselen OMT:
De OMT's die in het verleden gebruikt zijn en momenteel nog veel voorkomen in de
distributienetten, bevatten geen aardfoutdetectie-functie. Hierdoor staat b lager
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ingesteld om er voor te zorgen dat deze relais ook uitschakelen op staande aardfouten.
Door over te gaan op een relais met aardfoutdetectie-functie, kan L hoger worden
ingesteld. Deze oplossing is echter nog niet bij de aanbevelingen aangekaart, omdat
het nog onduidelijk is hoeveel een kabel voor een korte tijd, een uur, overbelast mag
worden.

• Netuitbreiding:
Door een netsplitsing te realiseren binnen het eigen deelnet zal een groot hoekverschil
van de spanning over de netsplitsing vermeden worden. Het inschakelen van
netsplitsingen binnen het eigen deelnet levert in het algemeen geen problemen op,
omdat de spanningshoeken binnen een deelnet nagenoeg gelijk zijn.

Door bij aIle netsplitsingen in de provincie Limburg na te gaan of koppelen mogelijk was, is
gebleken dat 48 van de 105 netsplitsingen zonder meer inzetbaar waren in de maand
september 2007. Hier zuIlen nog een 6-tal netsplitsingen bij komen, omdat deze
waarschijnlijk ook altijd inzetbaar zuIlen zijn in het geval er niet gekeken wordt naar de worst
case situatie. De overige netsplitsingen vergen wat meer aandacht. Er zijn een 18 tal
netsplitsingen die in het worst case geval helemaal niet inzetbaar zijn. In 8 van deze gevaIlen
biedt aIleen een structurele oplossing, in de zin van een netsplitsing binnen het eigen deelnet
te creeren, een oplossing.
Deelnet Roermond koppelen met een ander deelnet kan als problematisch beschouwd worden,
uitgezonderd van de koppeling tussen Roermond met Maastbracht X, die altijd mogelijk is.
Er kunnen tussen verschillende netsplitsingen die toch dezelfde deelnetten met elkaar
koppelen grote verschiIlen zitten wat betreft de kritische hoek. Dit verschil wordt veroorzaakt
door de belastingstroom in de desbetreffende distributiestrengen en het verschil in impedantie
van de distributienetten. De impedanties van de transportnetten zijn meestallaag vergeleken
met de distributienetten.
De Excel-tool 'inschakelen netsplitsingen.xls' is reeds een keer gebruikt bij bedrijfsvoering
om de mogelijkheid tot inschakelen van een netsplitsing te bepalen. Deze netsplitsing is
vervolgens met succes ingeschakeld kunnen worden.

De Excel-tool 'inschakelen netsplitsingen.xls' kan ook aanbevolen worden in de provincie
Brabant. De benodigde meetgegevens die in de tool verwerkt moeten worden, zijn de
belastingstromen in de distributienetten waarin de netsplitsing zich bevindt, de absolute
spanningen op de dichtst bijzijnde transportverdeelstations en de spanningshoeken op de
HS/MS-stations. De absolute spanningen worden momenteel nog niet op elk
transportverdeelstation geregistreerd door Spider. De spanningshoeken worden weI gemeten
op de HS/MS-stations, zodat de kritische hoek die de tool uitrekent vergeleken kan worden
met de actuele hoek. Voor de absolute spanning over de netsplitsing zal een schatting gemaakt
moeten worden indien de benodigde meetgegevens niet beschikbaar zijn.
In de provincies waar het nog niet mogelijk is om de hoeken af te lezen op de HS/MS
stations, kan er met behulp van meetstokken gemeten worden op het desbetreffende netstation
waar de netsplitsing ingeschakeld dient te worden. Er zijn meetstokken beschikbaar om
spanningsmetingen uit te voeren op 10 kV, met een nauwkeurigheid van 10 Volt. De
instaIlatie moet echter weI geschikt zijn om deze spanning te kunnen meten.
Met behulp van deze methode kan de verschilspanning direct gemeten worden. Met behulp
van de impedantie van de kring die van belang is voor de vereffeningstroom, kan berekend
worden wat de grootte zal zijn van deze stroom, zodat bepaald kan worden of het inschakelen
van de desbetreffende netsplitsing tot uitval zalleiden of niet.
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Appendix F

I mpedanties Deelnetten

netsplitsing Deelnet Deelnet Imp. Deelnet 1 Imp. Deelnet 2 Instelling OMT Type Type Ibelasting Ibelasting
1 2 R1 X1 R2 X2 11> 12> relais1 relais2 streng1 streng2

aev.colli=>aev.strwg BIerY HrstX 1,22650,6365 5,3044 1,3978 560 340~ay14Oc~ay14Oc 30 110
aev.oheew=>aev.hasse BIer Y Hrst X 1,1365 0,2865 2,1659 0,4741 244 310 R3As52K ~ay 140c 50 60
aev.sd1az=>aev.sd1ag BIer Y Hrst X 0,7565 0,4665 4,5759 0,7341 560 310 ~ay 140c ~ay 140c 30 60
aev.strwz=>aev.muldw BIer Y Hrst X 0,8665 0,5065 O,n59 0,4741 560 560 ~ay 140c 7sjO 30 300
bgl.belwz=>bgl.bbelt Venr X Germ 2,3856 0,9189 5,4292 0,8411 340 340 SP R3Affi2K 130 100
bgl.gstre=>bgl.aften Genn Venr X 2,9992 1,0011 2,4556 0,9389 330 340 SP 7SJ7oo2 200 100
bgl.jozef=>bgl.getka Hrst X Venr X 1,0244 0,4278 7,113 0,8735 338 13813\12 7SJ7oo2 95 15
bgl.tuinz=>bgl.dries Venr X Hrst X 1,383 0,6535 4,8644 1,2978 560 3387SJ7oo2 13\12 44 95
bgl.zwabw=>bgl.ckcan Venr X Genn 1,7356 0,6889 5,9592 0,8711 340 3307SJ7002 SP 100 200
bor.hitsw=>gln.grodp Born X Lull Y 1,5 0,46 2,7097 0,6489 540 332 R3Affi2K SP 62 40
brh.oerla=>brh.molew Hrst Y Venr X 1,44 0,85 1,5147 0,586 560 340 ~ay 140c SP 251 15
bsl.dohms=>bsl.watlw Belt Mlbk 3,7089 0,6019 1,534 0,626 336 520~ay140c~ay140c 60 160
bsl.hoeka=>bsl.pomps Belt Mlbk 2,3089 0,7019 4,294 1,056 332 520 SP ~ay 140c 170 160
bsl.kesww=>ksl.kkerk Belt Held 1,8989 0,6219 2,2876 0,6532 332 240 SP SP 170 155
bsl.sjori=>bsl.blore Belt Mlbk 2,6989 0,7919 2,724 0,966 332 520 SP ~ay 140c 170 160
bsrn.rulla=>bsm.waubw Terw X Trbk 4,0725 1,0425 3,5875 0,825 360 2327sjO R3Affi2K 60 80
eI1t.bcolI =>eht.maazu Msbt Y Msbt X 0,7494 0,3014 3,6698 0,8251 330 3407sjO SP 48 114
gbv.kievw=>gbv.duynd Hrst Y Bier Y 1,6634 0,6008 1,96 0,66 330 324 ~ay 140c 7SJ70 108 25
gbv.irene=>gbv.dorps HrstX BIerY 1,4644 0,57351,2334 0,4608 340 340~ay140cSP 140 28
gln.opost=>ste.gagas Lull X Lull Y 1,29 0,34 1,9197 0,4289 340 330 R3As52K SP 125 100
gpn.eyswn=>gpn.eyshe Terw Y aJrn 3,58 0,95 6,395 1,03 330 330 SP 13\12 24 80
hep.aarse=>hep.genhl Msbt X Bugg 1,0759 0,2917 3,1322 0,8468 240 344 ~ay 140c ~ay 140c 40 160
hhs.baexw=>hhs.gratk Kelp Msbt X 5,7474 0,9001 2,2446 0,4427 240 140 7sjO ~ay 140c 45 37
hhs.calun=>hhs.caIuo Kelp Bugg 6,1174 1,1701 6,9656 1,1753 340 336 SP ~ay 140c 40 70
hhs.caIun=>hhs.caIuw Kelp Nedw 6,1174 1,1701 5,42 1,0289 340 340 SP ~ay 140c 40 58
hhs.groen=>hhs.grpwo Kelp Bugg 3,2374 O,n01 6,9019 1,166 340 340 SP 13\121 40 90
hhs.heiak=>hhs.meert Kelp Bugg 4,1074 0,7301 2,843 0,7139 240 2407sjO R3AS52K 45 10
hhs.klosm=>hhs.adkre Bugg Kelp 0,7519 0,376 4,33 0,92 340 330 13\121 R3AS52K 45 60
hhs.vesth=>hhs.staps Kelp Bugg 2,0174 0,5401 2,1319 0,666 340 240 SP 13\121 40 30
hln.aanbv=>hln.camp Husk Terw X 0,2408 0,0867 0,6514 0,2188 328 330 SP SP 25 0
hln.hamea=>hln.hameb Husk Terw X 0,3533 0,1291 1,3853 0,5138 868 328 SP SP 80 2
hst.lindw=>hst.sd1en Horst X Venr X 0,4171 0,2386 3,7425 0,99 560 240 SP SP 150 50
hst.tiewz=>hst.dagve Venr X Horst Y 3,3125 1,06 2,37 0,53 340 540 SP ~ay 140c 100 180
hun.azies=>hun.adoce Kelp Msbt X 1,8225 0,7275 2,3606 0,8419 330 33013\12 7SJ7002 100 182
hun.brigi=>hun.mezes Msbt X Kelp 2,0906 0,7519 1,0225 0,4375 330 3307SJ7002 SP 182 105
hun.adams=>hun.dairb Kelp Msbt X 1,3225 0,5575 2,3306 0,8219 330 3307SJ7002 7SJ7002 70 182
hun.idorp=>hun.margs MsbtX Kelp 1,9906 0,7219 3,8425 0,9275 330 3307SJ7002 SP 182 80
hun.santf=>hun.santv Msbt X Kelp 2,3406 0,5319 2,4225 0,6075 240 234 SP SP 74 10
krd.wibaz=>hln.beita TerwY TerwX 1,5217 0,3458 1,1927 0,4382 220 229~ay140cSP 60 0
ksl.bosww=>mbe.idhor Held Belt 1,4176 0,4432 2,2472 0,6037 340 340 SP R3Affi2K 100 40
mbe.rozen=>sev.dvors Belt HrstY 1,3945 0,5867 1,6525 0,66 336 33678..600 13\121 110 70
mbt.echts=>mbt.eurpz Msbt X Msbt Y 0,6198 0,2251 0,8459 0,2891 340 320 SP 7SJ7002 100 55
mbt.lirwe=>rmd.herwe Msbt X Rmnd 1,46 0,38 2,02 0,41 360 240 R3Affi2K 7sjO 129 45
mbt.lmboh=>eht.aestb Msbt X Msbt Y 6,23 1,45 2,1705 0,6785 340 330 SP isrn2 200 80
mbt.montw=>mbt.lmol\\ Msbt X Msbt Y 0,91 0,28 0,8859 0,2891 360 340 R3Affi2K SP 129 65
mbt.sutae=>mbt.reefp Msbt Y Msbt X 0,9959 0,3391 0,2398 0,0951 320 340 7SJ7oo2 SP 55 10
mgt.blazh=>mgt.kerkc Heer aJrn 1,1092 0,44 4,23 0,995 534 22813\121 7sjO 100 55
mgt.cmbem=>mgt.bemb aJrn WW 2,73 1,015 1,3925 0,4812 324 32878..600 R3Affi2K 105 15
mgt.duivs=>mgt.mkast Heer aJrn 3,0336 1,0298 2,42 0,915 332 330 SP SP 80 80
mgt.pkikw=>mgt.rcake Heer WVV 1,8992 0,6051 2,0925 0,4212 534 240 13\121 78..600 100 30
mlo.bovee=>mlo.mel1ei Venr X Venr Z 0,9157 0,3722 2,1442 0,7587 360 340 SP 7SJ7002 10 145
mlo.geyst=>mlo.oostw Venr X Venr Z 3,4747 0,5576 4,9042 0,6387 340 3407SJ7oo2 SP 150 140
mlo.mekom=>mlo.buvw Hrst Y Venr Z 3,29 0,88 2,4842 0,8687 540 340 ~ay 140c 7SJ7oo2 180 145
mlo.roekb=>mlo.ooywb Venr X Hrst X 2,2136 0,5796 7,0144 0,9578 360 340 SP R3Affi2K 55 95
mrs.vleyk=>bee.vgelo Limm Z Bee!< 1,8821 0,5989 0,23 0,1267 328 330 SP R3Affi2K 50 50
mrs.zwege=>mrs.westb Bee!< Limm Z 1,78 0,6367 4,6523 0,8791 320 3287SJ7002 SP 75 130
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mtf.eykes=>mtf.schas Msbt Y Msbt X 9,0642 1,5354 2,83 0,605 240 140 R3AS52K ISM21 50 50
mtf.kawi I=>mtf.adber Msbt X Rmnd 0,7 0,375 4,96 0,53 330 160 R3AS52K 7sjO 60 17
ndw .houtw=>ndw .sgera Kelp Nedw 3,31 0,59 2,61 0,75 330 500 R3AS52K ~ay 140c 60 125
ndw.krano=>wrt.tanks Nedw Kelp 3,85 0,55 4,3274 0,6701 500 240 ~ay 140c 7sjO 125 65
nth.spopl=>nth.aaI bw SJrn Trbk 1,695 0,5 5,1056 0,8656 330 346 7sjO 7sj7002 95 60
obn .damw=>std.rwzu Trbk Lull Y 0,46 0,305 2,2119 0,4854 520 260 spay 140c 7Moo 156 0
rgl.boewo=>hel.egchh Bugg Held 1,5512 0,6058 0,72 0,27 336 600 ~ay 140c 7sjO 70 154
rgl.morte=>rgl.ophow Bugg Held 0,6012 0,2558 6,05 0,91 340 164 7&17002 R3AS52 80 30
rmd.arvi n=>rmd.gubbe Mrum Mlbk 1,097 0,91 0,657 0,393 340 520 R3AS52K ISM 21 80 164
rmd.athen=>rmd.wyhno Mlbk Buoo 1,47 0,7 1,7953 0,4913 320 234 R3AS52K 7MOO 60 110
rmd.broek=>smn .oudeb Buoo Mlbk 0,4853 0,1713 1,614 0,366 234 340 7MOO 7&17002 110 45
rmd.cbroz=>rmd.broek Rmnd Buoo 1,99 0,47 0,7253 0,2113 400 234 IT91 7Moo 130 110
rmd.heool =>rmd.ool ha Rmnd Buoo 2,9 0,53 3,6122 0,8868 200 344 7&170 ~ay140c 81 160
rmd.kikeb=>rmd.ol ieb Mlbk Rmnd 0,7567 0,4433 2,1441 0,6074 520 420 ISM21 IT91 164 160
rmd.loois=>rmd.wasce Rmnd Bugg 0,4741 0,2074 2,2 0,65 300 330 IT91 7MOO 120 148
rmd.markt=>rmd.dweez Rmnd Bugg 1,17 0,37 1,94 0,5 280 330 7M 7MOO 63 148
rmd.parms=>rmd.kehow Mlbk Rmnd 1,5267 0,3533 1,8141 0,5374 240 420 7&17002 IT91 75 160
rmd.prila-->rmd.irene Buoo Mlbk 0,5553 0,2313 1,5267 0,4167 316 340 IKS702 R3AS52K 150 55
rmd.ramak=>rmd.wilhl Mlbk Buoo 0,6367 0,2467 2,0153 0,5713 340 234 R3AS52K 7Moo 55 110
rmd.s1ouw=>rmd.kdoor Rmnd Mlbk 1,33 0,46 1,4267 0,6433 240 520 7sjO ISM21 138 164
rmd.walha=>rmd.stebr Rmnd Bugg 1,0141 0,3074 1,0453 0,2913 300 316 IT 91 IKS702 120 150
rmd.zieha=>rmd.brewn Rmnd Mlbk 0,1441 0,1174 0,3267 0,2633 560 600 IT91 ISM21 94 20
rod.apola=>rod.groes Msbt X Mlbk 2,53 0,725 3,5647 0,4993 568 240 R3AS52K R3AS52K 50 40
rod.berg.N=>rod.tdbru Msbt X Mlbk 8,53 1,71 5,7298 0,8156 336 280 7&17002 R3AS52K 88 100
rod.zwemb=>rmd.abyrw MsbtX Mrum 1,6 0,765 1,0267 1,03 568 560 R3AS52K ~ay 140c 50 50
&iN .m i pez=>sev.k Iedy Held Hrst Y 2,4211 0,8656 7,2725 1,17 340 344 Sf' R3AS52K 90 165
smn .sraay=>smn.schab Mlbk Bugg 0,9967 0,3767 1,8753 0,6713 340 340 R3AS52K R3AS52K 60 50
spy.bdal w =>gpn .m rdrf Terw Y SJrn 1,75 0,79 3,815 0,9 330 330 Sf' ISM2 59 80
spv.gras=>vrd.komi Terw Y SJrn 0,86 0,55 1,0773 0,6879 520 520 PD521 7MOO 369 0
std.baano=>sld.shano Lull Y Born X 0,4819 0,3254 0,4296 0,2916 596 608 Sf' Sf' 50 0
std.hei st =>sld.eisho Born X Lull Y 0,2796 0,1716 0,3669 0,2669 540 592 ~ay 140c Sf' 0 0
std.hei st =>sld.vourw Born X Lull Y 0,2796 0,1716 0,7919 0,3654 540 278 ~ay 140c Sf' 0 29
std.kerkh =>std.eberw Born X Lull X 1,3996 0,5216 1,83 0,5 540 340 ~ay 140c R3AS52K 125 92
std.wi ntr=>snn .provw Lull Y Trbk 1,9919 0,4154 3,5 0,885 228 230 Sf' Sf' 30 60
ste.dasch=>ste.maci n Lull Y Lull X 0,7997 0,3639 1,31 0,43 330 330 Sf' ~ay 140c 50 85
su s.j pets=>eh t.aesl b Born X Msbt Y 2,8112 0,7062 2,94 0,82 330 330 7sjO ism2 100 80
sus.vetun =>sus.ysst r Msbt Y Born X 5,36 1,0956 1,87 0,46 230 332 R3Aj52k R3AS52K 37 110
vkg.hanbe=>vkg.strab SJrn LimmZ 1,8233 0,4367 3,9021 0,8189 230 225 7sjO L141 25 60
vkg.provw=>vkg.bades LimmZWW 2,3921 0,5489 3,851 0,6823 225 140 L141 ~ay 140c 60 20
vkg.tercb=>vkg.caul c SJrn WW 0,7333 0,3055 1,3509 0,5344 330 336 ~ay 140c ~ay 140c 90 90
vkg.wesk=>mrs.gembr WW LimmZ 0,571 0,3123 1,4621 0,5389 540 330 ISM Sf' 50 20
vlo.vadgz=>vlo.kuphu Boek Hrst Y 2,7925 0,9 0,5216 0,3197 534 336 7&170 ISM21 130 70
vrd.mibow=>gpn.eyswn SJrn TerwY 3,9373 0,8479 4,02 1,03 240 330 7MOO Sf' 50 24
vrd.pompr=>vrd.wvlek SJrn Trbk 2,3751 0,6147 5,9056 1,0656 332 330 R3AS52K Sf' 100 80
vry.putwe=>vrY.putwn Venr X Horst X 2,4508 0,8807 2,2003 0,7743 336 338 ~ay 140c 7&17002 110 100
vry.roffe=>vry.koi rl Venr X Venr Z 1,73 0,67 4,6942 0,7487 340 340 Sf' 7&17002 100 145
vry.ti mwz=>hst.grvek Venr X Horst X 5,2508 1,3007 8,3503 1,2743 336 336 ~ay 140c ISM21 110 50
vry .vstap=>vryJrij n Venr Z Venr X 0,4042 0,2387 1,27 0,43 540 320 m ~ay 140c 50 145
vry.zandh=>vry.blakw Venr Z Venr X 0,5942 0,2487 1,68 0,56 340 660 7&17002 ISM 145 80
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Appendix G

M ogelijkheid tot inschakelen netsplitsing

data gebaseerd op

gegeven s septem ber 2007
toetsing berekende hoek aan
maximaal opqetreden hoek

toetsing berekende hoek aan
minimaal opoetreden hoek

max max max max max max {min
toel.hoek toel.hoek optr.hoek toel.hoek toel.hoek optr.hoek} mogelijkh

~1~ ~1~ volgens ~1~ ~1 ~ volgens aid tot
netsplitsing Deelnet 1 Dee! net 2 ~2f600V ~2F30OV spider ~2f600V ~2F300V spider koppel en
aev.coll i =>aev.sl rwg BIerY Hrsl X 9.44 9.70 6,52 9.44 9.70: oaltijd
aev.0heeN=>aeY.hasse BierY Hrsl X 6,52 3,22 4.1 ovaak
aev.schc:z=aev.schag BIerY Hrsl X 8,81 6.52 8,81 9.11 o altijd
aev.slrwz=>aev.muldw BIerY Hrsl X 6,52 1 ovaak
bgl.be1 wZ=>bgl.bbeit VenrX Genn 6,24 9,51 0,45 allljd
bgl.gslre=>bgl.atten Genn VenrX 6,24 0,45 niet
bgl.jozet=>bgl.gel ka Hrst X VenrX 9,56 1.22 ovaak
bgl.tui nZ=>bgl.dries VenrX Hrsl X 9,56 11,90 oaltijd

bgl.zwabw=>bgl.ckcan VenrX Genn 6,24 2,25 0,45 soms
bor.hitsw=>gl n.grodp Born X Lull Y 3,44 8.75 oaltijd
brh .oarl a-->brh.m 01 ew Hrsl Y Venr X 9,56 3.83 ovaak
bsl.doh m s=>bsl.wat Iw Belt Mlbk 7,81 9,80 o altijd
bsl.hoeka=>bsl.pomps Belt Mlbk 7,81 4.44 ovaak

bsl.kesww=>ksl.kkerk Belt Held 6,12 1,57 3,07 o soms
bsl.sjori =>bsl.blore Belt Mlbk 7,81 3,32 4~ ovaak
bsm.rutta=>bsm.waubw Terw X Trbk 6,04 '.51 7JJ2 0.82 altijd
eht.booll=>eht.maazu Msbt Y MsbtX 1,69 5,68 6.21 o altijd
gbv.kievw=>gbv.duynd Hrst Y BierY 6.52 4.50 5,20 ovaak
gbv.irene=>gbv.dorps Hrst X BierY 6,52 1.61 3.09 o vaak

gl n .opost=>51e.gagas Lull X LUll Y 5.66 3.11 4.08 1.12 vaak
gpn.eyswn=>gpn.eyshe TerwY fbrn 8.83 18.53 1'.53 0,2 altijd

hep.8<I'se=>hep.genh I MsbtX Bugg 9.37 3.05 4,04 0.84 soms
hhs.baexw=>hhs.gratk Kelp MsbtX 3,3 4,24 4. o altijd
hhs.caIun=>hhs.ca1 uo Kelp Bugg 6,75 23,78 23.80 o altijd
hhs.ca1 un=>hhs.ca1 uw Kelp Nedw 6.86 22,71 22,58' 1.47 altijd
h hs.groen=>hhs.grpwo Kelp Bugg 6,75 1883 1 12 o altijd

voorwaarden koppelen in 'worst case'
Koppelen zeker mogelijk

Koppelen door de week mogelijk als a <3,22° => tussen 22:54 en 7:09
Koppelen zeker mogelijk

Laag impedant distr.net: koppelen mogelijk als 0 < 1.36°
Koppelen zeker mogelijk
Hoog impedant distr.net: koppelen niet mogelijk

koppelen mogelijk als a < 6.22° =>door de week lussen 22:54 en 7:19
Koppelen zeker mogelijk
Hoog impedant distr.net: koppelen mogelijk als a < 2.25°=>meestal middernacht, maar niet met
zekerheid vast te stellen
Koppelen zeker mogelljk

Koppelen mogelijk als a< 3.83°
Koppelen zeker mogelijk
Koppelen mogelijk als a< 4.44° => door de week tussen 23:09 en 7:09
Koppelen mogelijk als a< 1.57° => zaterdag van 2:00 tot 5:00. andere mogelijkheden niet
periodiek te voorspellen

Koppelen mogelijk als a< 3.22° => door de week meestallussen 4:20 en 6:59
Koppelen zeker mogelijk

Koppelen zeker mogeliJk
Koppelen mogelijk als a< 4,5° => door de week tussen 20:30 en 7:25
Koppelen mogelijk als a< 1,61° => door de week tussen 4:49 en 6:18
Koppelen mogelijk als a< 3,11° => door de week tussen 21 :19 en 9:00. maar ook daarbuiten
meestal genoeg mogelijkheid
Koppelen zeker mogelijk
Koppelen mogelijk als a< 3.05° => zeer weinig mogelijkheden en niet periodiek te voorspellen.
Beste mogelijkheden op woensdag en donderdagmiddag

Koppelen zeker mogelijk
Koppelen zeker mogelijk
Koppelen zeker mogelijk
Koppelen zeker mogelijk

114



u r~~f:~n·~h

0,65lsoms
0,65 vaak

Koppelen zeker mogelijk
Koppelen zeker mogelijk
Koppelen zeker mogelijk, grote gemeten max.hoek duidt waarschijnlijk op meetfoutje
koppelen onmogelijk. e < 2,36· vanwege Jaag impedant en laag belast distr.net
Laag impedant distr.net: koppelen mogelijk als e < 4,82· =>komt niet periodiek voor

Koppelen mogelijk als e < 4,65· => door de week tussen 23:09 en 6:55
Koppelen mogelijk als e < 8,59· => door de week tussen 16:55 en 9:15, maar tussendoor ook

o vaak genoeg mogelijkheden
o soms Koppelen mogelijk gedurende meerdere perioden op een dag
o vrijwel altijd A1s IUvl < 300 V: koppelen mogelijk als e < 1,70· => koppelen vrijwel altijd mogelijk
ovrijwel altijd A1s IUvl < 300 V: koppelen mogelijk als e < 2,16· => koppelen vrijwel altijd mogelijk

o altijd koppelen zeker mogelijk
o altijd Koppelen zeker mogelijk

1,83 niet Laag impedant dislr.net: koppelen mogelijk als e < 2,53· => komt vrijwel niet voor

ovrijwel altijd Koppelen mogelijk als e < 5,11· => koppelen vrijwel altijd mogelijk
o altijd Koppelen mogelijk als e < 3,73· => altijd mogelijk
o altijd Laag impedant distr.net: koppelen mogelijk als e < 2,30· =>altijd mogelijk indien IUvl < 300V

oaltijd Koppelen zeker mogelijk
o altijd Koppelen zeker mogelijk

o altijd Laag impedant distr.net: koppelen mogelijk als e < 2,46· =>altijd mogelijk indien IUvl < 300V

o altijd Laag impedant distr.net: koppelen mogelijk als e < 2,48· =>altijd mogelijk indien IUvl < 300V

1,28 altijd Koppelen mogelijk als e < 5,47· => altijd mogelijk
o altijd Koppelen mogelijk als e < 5,26· => altijd mogelijk

1,28 altijd Koppelen zeker mogelijk
0,01 altijd Koppelen zeker mogelijk
2,42 niet Koppelen vrijwel onmogelijk uitgaande van december 2007

Koppelen mogelijk als e < 8,26· => door de week tussen 22:25 en 8:05, maar ook genoeg
mogelijkheden tussendoor
Koppelen mogelijk als e < 5,95· => vrijwel altijd mogelijk

Koppelen zeker mogelijk
Koppelen mogelijk als e < 4,54· => Sommige dagen onmogelijk, andere dagen volop
mogelijkheden (vooral in het weekend)
Koppelen mogelijk als e < 7,00· => vrijwel aileen mogelijk in de weekenden

o altijd

o altijd
o allijd

4,18 niet
4,18 soms

o vaak

2,42l
vaak

0,28 vrijwel altijd
o altijd

',13 9,22
9,47 9,73
5,82 8,35

4,04 4,12
4,85 5,33... 8,10
lI,2I 2.59

1,70
2,18

2,80 3,71
4,l1ll 4,88

2,53
5,11 5,73
3,73 4,57

2,30
3.81 4,47
3,77 4,eo

2,48

2,48
5,47 8,05
5,28 5,88
9,28 9,53
5,21 5,81

3,40

! 8,2' 8,59
I 5,95 8,47
; 14,42 14,48

. 3,89 4,54. 700 743

6,75

6.75
6,75
9,35
9,35

9,56

9.57

9.57

9,56
3,3
3,3
3,3

3.3
3.3

6,65
6,12
4,97
1.69
2,23
1,69

1,69

1.69
7,91

7,61
7,91
2,23

11,12

11,12

6,38

9.56

hhs.h ei ak=>h hs.meert Kelp Bugg
hhs.klosm=>hhS.adkre Bugg Kelp

hhs.vest h=>h h s.staps Kelp Bugg
hi n.aarn bv=>h In .camp Husk Terw X

hln.hamea=>hl n.hameb Husk Terw X
hst.l i ndw=>hst.schen Hrst X VenrX

hst.ti ewz=>hst .dagve VenrX Hrst Y

hun .azi es=>h u n .adoce Kelp Msbt X

hun.brigi=>hun.mezes MsbtX Kelp
hun.adams=>hun.dai rb Kelp MsbtX

hun .idorp=>h un .margs MsbtX Kelp
hun.san t f=>h un.san tv MsbtX Kelp

krd.wi baz=>hl n.beita Terw Y Terw X

ksl.bosww=>mbe.idhor Held BeH
mbe.rozen=>sev.dvors Belf Hrst Y
mbt.echts=>mbt.eurpz Msbt X Msbt Y

mbt.l i rwe=>rmd.herwe Msbt X Rmnd

mbt.lmboh=>eht.aestb Msbt X Msbt Y

mbt.montw=>mbt.lmolw Msbt X Msbt Y

m bt.su fae=>m bt.reefp Msbt Y Msbt X

mgt.blazh=>mgt.kerkc Heer ~rn

mgt.cmbem=>mgt.bembe ~rn WW
mgt.duivs=>mgt.mkasl Heer ~rn

mgt.pkikw=>mgt.rcake Heer WW
mJo.bovee=>mlo.mehei VenrX VenrZ

mlo.geyst=>mlo.oostw VenrX Venr Z

mlo.mekom=>mlo.buvwz Hrst Y VenrZ

mlo.roekb=>m Io.ooywb VenrX Hrst X

mrs.vleyk=>bee.vgelo LimmZ Seek
mrs.zwege=>mrs.westb Seek LimmZ
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mtf.eykes=>mtf.schas Moot Y Moot X 1,69 5,58 8,15 o altijd Koppelen zeker mogelijk
mtf.kawiI =>mtf.adber Moot X Rmnd 2,23 4,70 5.37 o altijd Koppelen zeker mogelijk
ndw.houtw=>ndw.sgera Kelp Nedw 6,86 10.97 11.18 1,47 altijd Koppelen zeker mogelijk
ndw.krano=>wrt.tanks Nedw Kelp 6,86 8,77 9,07 1,47 altijd Koppelen zeker mogelijk

nth.spopl=>nth.aalbw S:>rn Trbk 10,66 9,98 10,22 2,46 altijd Koppelen zeker mogelijk
obn .damw=>sld.rwzu Trbk LUll Y 11,87 4•• 5,34 4,27 soms Koppelen onmogelijk door de week, aileen evenlueel op zondagochlend

Koppelen mogelijk als 8 < 4,60' => door de week tussen 22:54 en 7:09, maar ook genoeg
rgl.boewo=>hel .egch h Bugg Held 9,81 3.77 4,80 ovaak mogelijkheden overdag

Koppelen mogelijk als 8 < 5,18' => door de week tussen 22:30 en 8:09, maar ook genoeg
rgl.morte=rgl.ophow Bugg Held 9,81 5.18 5.79 ovaak mogelijkheden overdag
rmd.arvin=>rmd.gubbe Mrum Mlbk 13,15 4,32 4,53 niet Koppelen onmogelijk

Ruime mogelijkheid tot koppelen in weekend als IUvl < 300V. Door de week koppelen lang niet
rmd.athen=>rmd.wyhno Mlbk Bugg 9,49 1.71 0,02 soms altijd mogelijk
rmd.broell=>smn.oudeb Bugg Mlbk 9,49 0.19 0,02 niet Koppelen vrijwel onmogelijk

rmd.cbroz=>rmd.broek Rmnd Bugg 6,57 1.01 1,06 niet koppelen onmogelijk
Koppelen mogelijk als 8 < 3,21' => door de week korle periodes in de nacht, tijdstip

rmd.heool =>rmd.ool ha Rmnd Bugg 6,57 4,18 1,06 soms onvoorspelbaar
rmd.ki keb=>rmd.ol ieb Mlbk Rmnd 8,68 4.73 2,67 niet koppelen onmogelijk, er van uitgaande dal 8 < 3,94'

rmd.loois=>rmd.wasce Rmnd Bugg 6,57 2,48· 1,06 niet koppelen onmogelijk
rmd.markt=>rmd.dweez Rmnd Bugg 6,57 2'- 1,06 niet koppelen onmogelijk, er van uilgaande dat 8 < 1,20'
rmd.parms=>rmd.kehow Mlbk Rmnd 8,68 3,22 2,67 niet Koppelen onmogelijk

Laag impedant distr.net: Ruime mogelijkheid tot koppelen in weekend als IUvl < 300V. Door de
rmd.pri Ia=>rmd.i rene Bugg Mlbk 9,49 1,35 0,02 soms week weinig mogelijkheden
rmd.ramak=>rmd.wi Ihi Mlbk Bugg 9,49 1.06 0,02 niet koppelen onmogelijk

rmd.s1ouw=>rmd.kdoor Rmnd Mlbk 8,68 2,67 niet koppelen onmogelijk

rmd.walha=>rmd.stebr Rmnd Bugg 6,57 1.26 1,06 niet koppelen vrijwei onmogelijk
rmd.zieha=>rmd.brewn Rmnd Mlbk 8,68 3,03 2,67 niet Koppelen vrijwel onmogelijk

rod.~ol a=>rod.groes Moot X Mlbk 11,63 7,13 1'-' 4,03 allijd koppelen zeker mogelijk

rod.bergw=>rod.tdbru Moot X Mlbk 11,63 15,45 15,4~ 4,03 altijd Koppelen zeker mogelijk

rod~ernb=>rmd.abyrw Moot X Mrum 4,65 11,_ 12,11 o altijd Koppelen zeker mogelijk

sev.mipez=sev.kledy Held Hrst Y 7,43 1.70 '.01 o altijd Koppelen zeker mogelijk

smn .sraay=>sm n.sch ab Mlbk Bugg 9,49 5,54 ',11 0,02 altijd Koppelen zeker mogelijk

SPY.bdal w=>gpn.m rdrf TerwY S:>rn 8,83 ',26 9,54 0,2 altijd Koppelen zeker mogelijk

spy.gras=>Yrd.komi TerwY S:>rn 8,83 0,2 niet Koppelen onmogelijk

std.baano=>sld.shano Lull Y Born X 3,44 4.87 5.52 o altijd Koppelen zeker mogelijk
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std.hei st=>sld.ei sho Born X Lull Y 3,44 4.84 5.32 oallijd Koppelen zeker mogelijk

std.hei st=>sld.vou rw Born X Lull Y 3,44 2,51 o vrijwel a~ijd Laag impedant distr.nel: koppelen gaat vrijwel altijd goed, behalve door de week van 7:00 tot 9:00
Koppelen mogelijk als B < 4,88" => door de week van 22:50 lot 6:59 en gedurdende de

std.kerkh=>sld.eberw Born X LUll X 7,04 4,88 5,59 1,36 vaak weekenden continu
Koppelen mogelijk als B < 5,38" => door de week onmogelijk, op zondag van 2:59 tot 7:19

std.wi ntr=>snn.provw Lull Y Trbk 11,87 5,. 5,98 4,27 soms mogelijk
Koppelen mogelijk als B < 2,61" => door de week van 23:00 tot 7:44 en veel mogelijkheden in het

ste.dasch=>sle.maci n Lull Y LUll X 5,66 2,81 3,72 1,12 vaak weekend

SU s.j pets=>eh t.aestb Born X MsbtY 7,47 8,28 8,80 2,33 a~ijd Koppelen zeker mogelijk

sus.vetun=>sus.ysslr MsbtY Born X 7,47 ',34 ',81 2,33 allijd Koppelen zeker mogelijk

vkg.h a'1 be=>vkg.st rab S:>rn LimmZ 7,9 5,44 8,02 o vaak Koppelen mogelijk als B < 5,44" => door de week onmogelijk, continu mogelijk in weekend

vkg.provw=>vkg.bades LimmZ WVV 5,64 4,12 4,81 o vrijwel a~ijd Koppelen mogelijk als B < 4,12" => vrijwel altijd mogelijk
Koppelen mogelijk als B < 2,17" => door de week veel korle mogelijkheden, conlinu mogelijk in

vkg.tercb=>vk g.cau Ic S:>rn WVV 7,61 2,17 3,43 o vaak hel weekend

vkg.wesk=>mrs.gembr WVV LimmZ 5,64 4,84 5,32 oaltijd koppelen zeker mogelijk (ga uit van IUvl = 300V)

vi o.vadgr->vl o.k uph u Boek Hrst Y 9,48 5," 8.51 0,44 vaak Koppelen mogelijk als B < 5,99" => door de week van 23:44 tot 6:50

vrd.m ibow=>gpn .f1Y&N n S:>rn TerwY 8,83 8,15 10,19 0,2 altijd Koppelen zeker mogelijk

vrd.pom pr=>vrd.wvlek. S:>rn Trbk 10,66 12,os 12,20 2,46 altijd Koppelen zeker mogelijk

vry.putwfF>vry.putwn VenrX Horst X 9,56 8,. 8,11 o vaak Koppelen mogelijk als B < 6,38" => door de week van 22:54 tot 7:19

vry.roffe=>vry.k oi rl VenrX VenrZ 11,12 8,53 8,. 2,42 vaak Koppelen mogelijk als B < 6,53" => door de week van 0:15 to16:40

vry.t i m wz=>h st .grvek VenrX Horst X 9,56 18,24 19.17 o allijd Koppelen zeker mogelijk

vry.vstap=>vry.frijn VenrZ Venr X 11,12 2,42 niet Koppelen onmogelijk

vry.zandh=>vry.blakw VenrZ VenrX 11,12 2,42 niet koppelen onmogelijk
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