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IXLE ID I XI,

In dit verslag zal een ontwerp van een 150 KV-station 1n een
geblust net worden besproken.

Stations zijn verbindingspunten in netten. Deze verhindingspunten
zijn opgenornen am het rnogelijk te rnaken hepaalde delen van het net
tijdelijk spanningsloos tel:unnen rnakcn zander dat de energievoorzlenlng stokt. Vanuit de stations kan de energie verder worden verdeeld.
Door middel van een beveiliging kan in geval van een storing het
grootste gedeelte van het systeem behouden blijven omdat schakelaars,
welke zijn opgesteld in de stations, snel door de heveiliging geopend kunnen worden.

Bij de bespreking van het ontwerp zal aan verscheidene aspecten,
welke niet direct op het electrotechnische vlak liggen, zoals
beton- en ijzerconstructies, kostprijsberekeningen en dergelijke,
we1n1g of geen aandacht worden hesteed.

llij het ontwerp van dit station worden de volgende e1seo gesteld:
I.

In verband met vele inkamende en uitgaande verbindingen moet
het mogelijk zijn aan weerszijden van het station veldaansluitingen te maken.

2. Eet hoofdrailsysteem van het station moet geschikt zijn voor
een norninaal stroom van 4000 A.
De afgaande verbindingen dienen geschikt te zijn voor 1500 A.
3. De maxirnale symrnetrische kortsluitstroom wordt geacht te zijn
50.000 A met een asymmetriefactor van ten naaste bij 1,8
hetgeen betekent, dat de maximale stroom bedraagt
50000 . 2,5

=

125000 A top.

4. Vanuit thermisch

oogpunt wordt geeist dat de hoofdrail en de

afgaande verbindingen een kortsluitstroom met een duur van 3
seconden kllnnen verdragen, \·:aarLij \.'Ordt aangenornen dat
kortsluitstraorn asyr.u'1clriscl: inzet.

cc'
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5. Het

t~

ontwerpen deel van het station moct maatgevcnd zijn

voar het geheel.
De keus daarbij is gevallen op:
3 lijnvelden

- 1500 A

2 transformatorvelden -

800 A (210

generatorveld

- 1500 A

koppelveld

- 4000 A.

~VA)

In het eerste gedeelte van het verslag zal, rekening houdende
met de gestelde eisen, behandeld worden:
I. Het gebruik van alwninium lJUizen als stroomgeleider en wat

daarmee samenhangt.
2. De opstellingstekeningen van de railsystemen en de apparatuur,
waarbij er van uit wordt gegaan dat de lijnen door middel van
kabels voar 150 KV worden aangesloten en dat deze niet vaor een
stroom van 1500 A geschikt behoeven te zijn.
Verder wordt verondersteld dat de aansluitingen van de 150 KV
zijde van de transformator bovengronds zal geschieden.
De plaatsing van de overspanningsafleiders zal in de tekening
worden aangegeven.
3. De bescherming van het station tegen blikseminslag.
4. De aarding van het station.
In het

t~eede

gedeelte zal behandeld worden:

I. De toe te passen beveiliging van het station met zijn stroom-

en spanningstransformatoren.
2. Een beveiliging om niet juiste schakelhandelingen te voorkomen,
de zgn. vergrendelingen.

-

I. -OPEOll:
\'1\':\ !lET -PRI:1AI~E
----------

J -

C;EDEE:r:rr

\'1\:\ HET STATI0:\

I-I. Het toepasscn van een U- en I-hoofdrai lsysteem

Om aan de in punt

I gestelde

C1S

In de Inleiding, nar.le] ijk dat

aansluiting aan wecrszijden mogelijk is, te voldoen kunncn twee
methoden worden toegepast.
Van beide methoden is cen principeschets getekend in figuur I.
De ene methode is twee hoofdrailsystemen boven elkaar te plaatsen
(figuur la).
De andere methode

lS

door €€n hoofdrailsysteem in U vorm uit te

voeren en 6€n hoofdrailsysteem in I vorm (figuur Ib).
P[et beide methoden is het mogclijk aan wcerszijden veldaansluitingen
te maken.

Het voordeel van de boven elkaar geplaatste hoofdrails is het
zeer geringe bodemoppervlak, dat dit systeem nodig !leeft.
Nadelen van dezc methode zijn de moeilijke toegankelijkheid van
de scheidingsschakclaars en de, in verhouding tot de andere methode,
zeer zware bouwconstructies.
Indien de kostprijs van het terrein of het tekort daaraan niet
dwingt dit systeem toe te passen wordt daarvan afgezien.

De t"eede methode, een U- en een I-systeem voor de hoofdrails
voldoet beter aan de wensen wat betreft de bedrijfsvoering en
bouwconstructies.
Er zijn nu echter drie railsystcmen nodig, waarvan de beide buitenste aan elkaar verbondcn zijn tot een U-systeem.
De cne helft van het
moet worden. Er

IS

U~systeem

is een derde railsysteem dat gebouwd

dus een groter grondoppervlak nodig. Bovendien

meer isol~toren en meer railmaleriaal.
Ondanks genoemde nadelen is deze methode zeer bruikbaar wanneer
links en rechts van het station ongeveer evenveel afgaande velden
nodig zijn.
Daarom zal dan oak dit systeem vC'l:'der '·!orden ui tge\verkt.
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1-2. r,ebruik van alu~ini~ huizen als stroomgcleider

In verband met het onderhoud en de veiligheid zal bij elke
stationsprojectie rekening moeten worden gehouden met de toe
te passen scheidingsschakelaar, aangezien deze apparatuur
direct aan de hoofdrail verbonden wordt.
De hoofdrails kunnen worden uitgevoerd met blanke kabel of
met buizen als stroomgeleider.

Gezien de hoogte van de dynamische kortsluitstroom zal bij een
keuze van de uitvoering met blanke kabel rekening moeten worden
gehouden met het sterke uitzwaaien van deze kabels, wanneer deze
het volle kortsluitvermogen te verwerken krijgen, waardoor pantograafscheiders niet zullen kunnen worden toegepast.
Bovendien zal bij een no~inaalstroom van 4000 A het practisch
niet ~ogelijk zijn een geleider per fase toe te passen.
De uitvoering met twee geleiders parallel per fase brengt met
zich ~ee dat deze tijdens een kortsilliting samen-klappen, waardoor de lengte stootsgewijs moet

afne~en.

Het gevolg hiervan

is dat de kabels een ruk naar boven krijgen.
Op grond van de krachten, die bij het sterke uitzwaaien van in
blanke kabel uitgevoerde railsystemen kunnen optreden en de
daarbij behorende beperking, dat slechts draaischeiders kunnen
worden toegepast valt de keus op een hoofdrailsysteem, uitgevoerd
in buizen.

Bij het toepassen van buizen dient nag een keuze te worden gemaakt
tussen koper en aluminium als materiaal.
In dit verband zij opgemerkt dat de specifieke weerstanden van Al
2
.
Qm~2
Qmm
.• I h un
en Cu zlch
verhouden a l s0, 0286 - - :0, 0 I 78 - terwlJ
m
m
dichtheden zich verhouden als 2,70 kg/dm 2 : 8,92 kg/dm J •
De uitvoering in aluminiu~ zal dus naar schatting 50% lichter worden.
Bouwkundig gezien wordt daarom de voorkeur gegeven aan een uitvoering in aluminium.
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1-3. Aspecten verbonden aan de toe te passen huisdiareeter

Bij de keuze van de buiten- en binnendiameter van de buis moet
rekening worden gehouden met diverse

fa~toren:

I. De hoofd- en veldrail dienen geschikt te zijn voor 4000 A
resp. 1500 A.
2. De handelsmaat, waarln de buizen verkrijgbaar zijn.
3. In verband met de eigen frequentie (bijlage III) en met de
doorhang van de huis (hijlage II) maet deze een gescllikt
traagheidsmoment I hebben.
De eigen Erequentie is evenredig met /1 en de doorhang

IS

omgekeerd evenredig met I.

Punt 1 eist een aluminium doorsnede van p,lobaal 5350 rnrn L
Gerekend is dan

a

•

0,75 A/mm 2 •

Bij een buitendiameter van respectievelijk 100 - 120 - 140 mm
zullen de hinnendiameters moeten bedragen 56 - 87 - 113 mm om
aan de eis van een stroom van 4000 A te voldoen.
Voor een stroom van 1500 A zullen de binnendiameters moeten
bedragen 86,3 - 108,7 - 130,5 rom.
De buizen voor 4000 A hebben dan een traagheidsmoment van
440 - 733 - 1078 cm 4 en die voor 1500 A

215 - 332 - 476 cm~.

Voordat een beslissing wardt genomen op de toe te passen buisdiameter dient bekend te zijn welke kracllten verwacht zullen
worden.
Deze kracht hangt af van de toe te passen afstanden tussen de
fasen en de toe te passen veldbreedte.
Gezien de grote kortsluitstroom wordt als afstand tussen de
Easen 3,50 m gekozen. Dit geldt zowel voor de hooEdrail als vaor
de afgaande leidingen (tekening A).
De veldbreedte moet voldoende zijn voor de spanningsafstanden
tussen twee dichtst bij elkaar, onder spanning, staande delen
van de energieschakelaars van t\cee fasen en van deze delen
tegen geaarde constructies.

-
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Uitgaande van de afmetingen van diverse fabrikatcn cnergleschakelaars en rekening houdende met het feit, dat het hier
een geblust net betreft, waarbij de spanning tegen aarde langere
tijd 150 KV kan bedragen, wordt ais veldbreedte genomen een afstand van 12,50 m.

Uit voorlopige kortsluitkraclltberekeningen Cbijlage III) blijkt,
dat acceptabele waarden ontstaan ten aanzien van de krachten op
de porceleinen steunisolatoren bij volle kortsluitstroom alsmede
voor de doorbuiging indien een buisdiameter van 120 mm uitwendig
en 90 mm imvendig \vordt ge}:ozen voor de hoofdrai 1. Voor de veldrail wordt gekozen als diameter 100 - 80 mm.
Deze buismaten zijn in de handel verkrijgbaar.

De mechanische gegevens van de te gebruiken buis zijn:
Lengte

12,5 m

Buitendiameter

120 mm/IOO mm

Rinnendiameter

90 mm/80 mm

Soortelijk gewicht

0,65.10 11 N/m 2
695.10- 8 m4 /290. 10- 8 m"'
2,70 kg/dm 3

Temperatuurscoefficient a

0,0041

Elasticiteitsmodulus E
Traagheidsmor.lent I

Specifieke warmte e

o

I/oe
2,45 Ws/cm 3 °c

-

f)

-

1-4. Cit zett inE?, daorhang cn kort slui tkrae-hten

Uitzetting van de buizen (bijlage I) maakt het noodzakelijk dat
deze om het andere steunpunt worden vastgeklemd respectievelijk
schuifbaar in de klem zijn.
In een steunpunt zijn, indien mogelijk, twee inklemmingen of
twee opleggingen gemonteerd. Bij de opleggingen wardt de stroomdoorgang verzekerd door met strippen het oplegpunt te overbrugg en .
In bijlage II is gegeven de berekening van de doorhang van de buis,
inclusie£ tegencontact. Weliswaar is bij deze berekening niet vermeld de ijsbelasting aangezien een verkennende berekening aantoonde
dat de extra doorbuiging door ijsbelasting niet groot, d.w.z.
maximaal

15~

is en waarbij bovendien aangenomen mag worden dat hij

inbedrijf zijnde hoo£drails weinig ijsa£zetting zal kunnen plaatsvinden.
In bijlage III is een berekening gegeven van de krachten, die op
de buis en de steunpunten worden uitgeoe£end tijdens een kortsluiting.
Gememoreerd wordt dat de buis door haar massa enerzijds en door haar
buigzaamheid anderzijds slechts betrekkelijk langzaam haar maximale
horizontale uitbuiging en dus de maximale kraeht op de steunpunten
bereikt tegen de tijd, dat het gelijkstroomlid wcggedernpt

IS.

Weliswaar heeft het gelijkstroomlid mede geholpen de buis arbeidsvermogen van beweging te geven doeh de maximale uitbuiging ontstaat
eigenlijk door integratie van de versehillende stoten, waardoor de
uiteindelijke kraeht op de steunpunten enkele malen geringer wordt
dan op zou treden bij een zeer stijve constructie ais gevolg van de
eerste aSyQDetrische top.
Het is gebruikelijk

Or.l

bij railsystemen, die in een horizontaal vlak

liggen uit te gaan van de twee £asen kortsluitstroom tussen twee naburige fasegeleiders. lJitgaande van een symmetrisehe drie-fasen
kortsluitstroom van 50 KA is de syrrIDletrische twee-fasen kortsluitstroom
te stellen op ~13.50

= 43,3 KA eft.

De maximale waarde van de stroom is dus 43,3./2

61,25 KA top.
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1-5. Bovenliggende 100fdrails
Wanneer de vorm van de hoofdrail, het U- en I-systeem, van het
station vastligt, komt de vraag aan de orde of de hoafdrails
bovenliggend en veldrails benedenliggend of de hoofdrails bene denliggend en de veldrails bovenliggend zijn.
Bij het U-systeem is de voorkeur gegeven aan bovenliggende hoofdrails (tekening A).
Bij het I-systeem is de situatie verschillend. Orndat aan heide
zijden aansluiting mogelijk moet zijn kunnen bij het I-systeem de
pantograafscheiders niet onder de hoofdrail worden geplaatst. Zij
worden links en rechts daarvan opgesteld (tekening A en D).
Bij de constructie, welke dan ontstaat, zijn de hoofdrail en de
aftakkingen voor het tegencontact van de pantograafscheider vast
aan elkaar gemonteerd.
Het geheel staat onder spanning.
Voor het U-systeem zijn bovenliggende hoofdrails gekozen op grond van
onderstaande overwegingen:
J. Aangenomen wordt dat de hoofdrail continu onder spanning staat.

Zou de hoofdrail beneden liggen, dan blijft op dat niveau in hoogte
de spanning-aanwezig oak al zijn aIle velden op een na uitgeschakeld.
Ligt echter de hoofdrail hoven, dan verschuift wanneer een veld
wordt uitgeschakeld, in dat veld het hoogte niveau van de spanning
naar een grotere afstand vanaf de aarde.
2. Er hevindt zich, als pantograafscheiders gekozen worden, geen enkel
bewegend deel meer aan de hoofdrail.
De pantograafscheiders rusten op de veldrail.
De hoofdrail behoeft in principe niet buiten gebruik te worden gesteld indien een scheider cen revisie ondergaat.
Uit veiligheidsoverwcgingen wordt het echter meestal weI gedaan.
3. Wanneer bij bovenliggende veldrails een draaischeider als railscheider voor het I-systeern

~ordt

gekozen dan zou deze scheider

tussen de he ide hoofdrails door naar cen hoger niveau marten
worden gehracht en dus een stevigcr consrructie vorcisen.

--- --------

- !O -

Rovendien zou dit een grotere afstand betekenen tussen
de beide hoofdrails in verband met de isolatie-afstand,
heteeen betekent dat een grater grondappervlak nadig is.

Vaar het !-systeern kan op grond van reeds genoemde redenen geen

voorkeur worden uitgesproken.
Oat is voor het I-systeem ook niet van groot belang omdat zich
dit aan de binnenzijde van het station bevindt. Onder het I-systeem
komen geen beweegbare onderdelen voor. Men zal dan ook daar voor
onderhoud en dergelijke weinig aanwezig behoeven te zijn.
Verder kan worden opgemerkt dat de hoofdrail hoven de aftakkingen
ligt of omgekeerd. oit is een gevolg van het type scheider, dat
Itlordt toegepast.

In dit geval is gekozen voor pantograafscheiders, waardaor de
aftakkingen boven komen te liggen.

-

11 -

r-6. Pantograafscheiders
In het station ZlJn vele scheiders gcplaatst. Afhankelijk van
de functie, welke zij vervullen, wordt onderscheid gemaakt in
lijn- of kabelscheiders enerzijds en railscheiders anderzijds.
Verschillende typen scheiders zijn mogelijk. Twee daarvan zijn
de draaischeider met twee zuilen en de pantograafscheider.
In dit station zijn uitsluitend pantograafscheiders toegepast,
oak al

ZOll

het voor de hand liggen om voor de lijn/kabelscheider

en voor de railscheider van het r-railsysteem draaischeiders toe
te passen.
De reden daarvoor zal 1n het navolgende worden aangeduid.

Bij de diagonaalsgewijs geplaatste pantograafscheiders (tekening A)
bevinden zich de polen op twee verschillende hoogte niveaus en deze
worden bij inschakelen met elkaar verbondpn.
Door de verticale baan van de pantograafscheider is het bij uitgeschakelde scheider r.lOgelijk hoofd- en vcldrail niet aIleen electrisch
maar oak mechanisch van elkaar te scheiden.
Andere voordelen van de pantograafscheider zijn dat deze minder grondoppervlak in beslag neemt en bovendien lichter is, hetgeen een
lichtere grond- en ijzerconstructie mogelijk maakt.
Orndat met een pantograafscheider oak mechanisch de hoofd- en veldrail
van elkaar worden gescheiden zou het mogelijk zijn zelfs wanneer de
hoofdrail onder spanning staat, dus bij het onder spanning staan van
het tegencontact, anderhoud aan de scheider te verrichten.

Als lijn/kabelscheider en als railscheider voor het I-railsysteem
zijn oak pantograafscheiders toeBepast am redenen van uniformiteit.

Bij gebruik van

~~n

soort scheiders wordt het reserve-onderdeel en

onderhoudsgereedschap veel eenvoudiger.
!let bezwaar om voor genoernde scheiders pantograafscheiders toe te
passen is dat een verschil in niveau moet worden aangebracht (zie
tekening A). Dit brengt met zicll mee dat een hoge overspanningsconstructie aanwezig moet zijn.
De hieraan verhonden nadelen worden gcdceltelijk te niet gcdaan
door de vo1gende constructicllijzir,ingC'n:

-
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I. de middclhoge constructie, \!aarop de T-hoofdrail ::Joel worden

bevestigd wanneer draaischeiders zijn toegepast, wordt nu een
lage constructie.
2. De grondconstruclie voor draaischeiders van het I-systeem komt
te vervallen en daarvoor in de plaats komt de lichtere constructie van de pantograafscheiders.
3. Rij eenzelfde veiligheidsmarge kan de breedte van een veld
0,5 - I m smaller worden.
4. De hoge overspanningsconstructies zijn uitstekend geschikt om
er de spitsen op te plaatsen, welke het station tegen blikseminslag moeten beschermen.

Het tegencontact van de pantograafsc"!':'ider kan op t\,'ee man1eren geconstrueerd zijn (figuur 2).

Figuur 2a.

Figuur 2b.

De constructie In figuur 2a IS vrij\.Jel star. De verbindingsstukken,
waarmec het tegencontact 1S opgebouwd, zijn kort. Wanneer nu over
dit contact via de scheider een kortsluitstroom vloeit zal het aangrijpingspunt van de pantograaf zich verplaatsen. Daardoor zullen
de contacten tengevolge van inbranden schade ondervinden.

In de constructie 2b zijn de starre verticale verbindingen van het
tegencontact vervangen door ronde, enigszins soepcle kabels.
Proeven in de praktijk hebben aangetoond dar in dit geval de pantograafcontacten op dezelfde plaats blijven aangrijpen en er geen
schade antsta'lt.

-

1'3 -

1-7. Citeindel ijke OpbOll\v van het station

Een bovenasnzicht van het station last Zlen hoe dit IS opgebouwd
(tekenine D).
Gememoreerd worden de beide hoofdrailsystemen U en I.
De beide buitenste railsystemen vormen het U-systeem.
Daartussen in ligt het I-railsysteem.
Afwissel~nd

wordt zo mogelijk een kabelveld en een transformator-

veld geprojecteerd. Een gevolg van deze uitvoering is dat men de
aardsluitstroomcompensatiespoelen, indien aanwezig, een plaats
kan geven schter de kabelvelden.
Het hoofdgebouw is geplaatst v66r het koppelveld. Dit is het
centrale deel van het station en bovendien is de veldlengte daar
kleiner dan bij de kabel- of transformatorvelden.
AIle afgaande verbindingen verlaten het station Via kabeleindaansluitingen. De stroomtransformatoren zlJn am de kabels aangebracht.
Voor het gehele station geldt dat de afstand tussen de [asen van
de hoofdrail en de veldrail op grond van reeds vermelde redenen
3,5 m is.
Tussen de velden in staan bouwkundige constructies waarop de 1S0latoren voor de hoofdrails bevestigd zijn.
Vanwege de uitgestrektheid van het station zijn om de twee velden
huisjes gepland, waar1n de beveiligingen, vergrendelingen en de
bediening bij de velden zijn ondergebracht.
Door huisjes bij de velden te plaatsen worden de secundaire kabels
aanzienlijk korter hetgeen voor de beveiliging wenselijk is.
De afmetingcn van de huisjes zijn 6,5 - 3 - 3 m (1, b, h).
2ij zijn geplaatst tussen de ondersteuningen van de spanningstransformator en de pantograafscheiders, zodat de lengte van de huisjes
aan weerszijden gemakkelijk kan worden uitgebreid indien dit wenselijk zou worden geacht.
De verschillende velden zullen nu nader worden uitgewerkt.

-
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KAnELvr:LD (Tekeninr, A).
Aan de hand van de tekening voIgt nu de verdere toelichting.

De overspanningseonstruetie, welke moet worden aangebracht voor
de ophanging van de rails en de tegencontaeten van de pantograafscheiders van het I-railsysteem, moet zodanig sterk zijn, dat deze
niet te yer doorbuigt tengevolge van zijn eigen nuttig gewicht en
van de isolatoren en de rails die eraan hevestigd zijn.
De doorbuiging mag niet te groot zijn omdat het tegencontact van
de pantograafseheiders binnen redelijke grenzen (enkele em) op
dezelfde plaats moet blijven.
De pantograafscheiders behorende bij het U-railsysteem staan diagonaalsgewijs onder de hoofdrail.
Aan de hoofdrailzijde van de vermogensschakelaar zijn steunisolatoren aangebracht, welke een aardingsmes bezitten. Dank zij deze
steunisolatoren kan een soepele verbinding met de vermogensschakelaar
worden aangebracht en worden de trillingen van de vermogensschakelaar,
indien deze schakeit niet overgebracht op de rails en bovendien kan
dan de schakelaar zelf vrij bewegen.
Aan de andere zijde van de vermogensschakelaar

1S

de situatie van-

uit veiligheids- en constructief oegpunt gezien minder gemakkelijk.
Vanwege het gewieht en de omvang van de vermogensschakelaar is het
weI aantrekkeIijk dat er een weg langs de vermogenssehakelaars door
het gehele station leopt.
Verder is het voor de opbouw en de verwisseling van de vermogenssehakelaar gunstig indien deze vrij staat opgesteid. Bovendien is
gewenst dat men over de weg veilig met een kraanwagen onder de onder
spanning staande veldraiJ kan doorrijden.
wil men de vermogensschakelaar met een soepele verbinding aan de
veldrail vastmaken dan betekent dat, dat er een ondersteuning van
de veldrail aanwezig moet zijn. Deze ondersteuning zou v66r de vermogensschakelaar kunnen staan maar dan komt de vrije opstelling van
de vermogensschakelaar in gedrang. Onderstcuning vanaf de hovenkant
betekent een hoge overspanningsconstruclie. Op korte afsland daarvan
staat echter a1 een hag<' constructic voar de panlograafscI:L>iders.

-
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Deze doet echter tevens dienst voor het plaatsen van de
bliksemspitsen.
Voor de weg is een vrije hoogte van ongeveer 3,50 m vereist.
Bij deze 3,50 n komt dan nog een afstand voor de veiligheid welke
toeh wei 2,50 m mag bedragen. De veldrail boven de weg moet dus
een hoogte van minstens 6 m hebhen.
De trillingen van de vermogenssehakelaar, welke krachten en momenten
veroorzaken noeten door de sehakelaar en door rail

en steunisolatoren

worden opgevangen. Tengevolge hiervan zou men het liefst een zo
flexibel mogelijke bevestiging gebruiken. In geval van een kortsluiting' eehter ontstaan er op de steunpunten en op de rail kraehten.
Deze kracht op de steunpunten neemt globaal evenredig met I toe.
Daarom is dan ook de lengte zo kart mogelijk gehouden nl. 5 m.
Teneinde dit te bereiken moet de vermogensschakelaar in hoogtcniveau
stijgen, zodat de veilige afstand tot de weg voldoende blijft.
Gezien deze problemen is een alternatief getekend (tekening E).
In dit geval is als kabelseheider niet een pantograafscheider toegepast maar een draaiseheider om uit te laten komen dat ook met
andere seheiders dan pantografen heel goed een oplossing mogelijk

lS,

De overspanningsconstructie, welke dienst deed voor de pantograafscheiders komt nu hiervoor

~e

vervallen. Zij zou nu geplaatst kunnen

worden bij de vermogensschakelaars. Deze huitenste hoge eonstructie
staat nu meer aan de binnenzijde van het station, hetgeen voor de
bliksembevciliging minder aantrekkelijk is.
Bovendien is nu een tweede type scheider getntroduceerd. In de
tekening (B) zou de veldrail en de vermogensschakelaar 1,35 m In
niveau kunnen zakken. Zou de rail eehter rechtstreeks vastgemaakt
zijn aan de vermogensschakelaar, dan kan het linker gedeelte van
de tekening met inbegrip van de weg 1,65 m naar reehts worden opgesehoven. De hoogte van de sehakelaar en de veldrail van het station
moeten dan de hoogte bezitten, welke op de tekening is aangegeven.

De plaats van de neettrans[ormatoren is afzonderlijk hehandeld bij
het secundaire gedeelle van het station.

-

TRA~SFOIC·lATOR\'ELD

(tekening D)

Bij een transformatorveld

In dit veld

15
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de situatie enigszins anders.

nog een 3 fasen-vermogenstransformator van 210

~NA

opgesteld.
Verondersteld wordt, dat de transformator geen invoeding kan
krijgen vanaf de secundaire zijde.
De aansluiting geschiedt primair bovengronds. Het is daarom niet
mogelijk ringkernstroomtransformatoren toe te passen. Als stroomtransformator zal er daar een van het station-post type moeten
worden gebruikt.
Vlak voor de transformator is een overspanningsafleider geplaatst
(tekening D) waarvan het doel nog ter sprake komt bij het beveiligen
van de transformatar.
Het sterpunt van de primaire zijde is verbonden met de aardsluitstroomcompensatiespoelen, welke een plaats kunnen vinden naast de
transformator achter een kabelveld.
Om de transformator is een betonnen muur gebouvld als bescherming,

bijvoorbeeld bij brand.
Boven op de muur zijn extra spitsen geplaatst omdat de transformator
niet meer b!"schermd wordt door de bliksemspitsen bovenop de hoge
overspanningsconstructie.

GENERATORVELD (tekening D)

Het generatorveld is in principe gelijk aan dat van een lijnveld.
Aangenomen wordt dat oak deze voeding via kabels is uitgevaerd.

KOPPELVELD (tekening C)

Het koppel veld is op de helft van de

len~te

van het station geplaatst

om bij het overgaan van het ene hoofdrailsysteem op het andere, de
Ius \velke gevormd \\'ordt door de beicle hoofdrai Isystemen via het
koppelvelc!, zo klein l'1ogelijk te houden.

-
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Voor het koppelveld zijn l\-.'ee velden gehrlliLt, nit is i:1dicn
de plaats claarvoor aanwezig is de

~eest

economische en over-

zichtelijkste constructie.
Het is ook mogelijk

~~n

veld te gebruiken, hetgeen zou betekenen

dat er drie spanningsniveaus boven elkaar komen te liggen en
zeer hoge, dus zIVare, constructies uitgevoerd moeten worden. Dit
wordt dan ook meestal niet gedaan.
De verbinding van de beide R-fasen blijft aan de rechter zijde
van de weg. De andere twee fasen gaan eerst over de weg en komen
dan via ondersteuningsisolatoren \"eer in het andere veld terug.
Door deze wijze van verbinden van de drie fasen zijn de drie
pantograafscheiders in een andere richting diagonaalsgewijs opgesteld dan bij de overige velden.
Voor de beide velden van het koppeiveid is slechts

€~n

stel

vermogensschakelaars nodig. Deze staan opgesteld voar een van
de beide velden. Bij het andere veld komt dus ruimte vrij. Deze
ruimte wordt gebruikt om er de stroomtransformatoren te plaatsen.

1 r.

-

1-8. !,escl:cr.:'.ing van het station tC8cn

b;.il;s('t:in~lag

Het station wordt tegen blikseminslag beveiligd om de kans op
storingen tengevolge van ins lag te verkleinen.
Een absolute beveiliging is niet mogelijk en oak niet noodzakelijk [1].
Als bliLseMbeveiliging kunnen worden toegepast bliksemspitsen en/of
bliksendraden.
Bij gebruik van bliksemdraden zou er

rekening mee moeten worden

gehouden dat draadbreuk een sluiting in het station kan veroorzaken.
Draadbreuk zou kunnen optreden tengevolge van rukken op de Kabel
door windkrachten of door een te hoge spanning in de kabel bij
zeer lage ternperatuur.
De voorkeur wordt gegeven aan hliksernspitsen. De hoge constructies,
welke dienst doen ais bevestiging voor de isolatoren kunnen tevens
gebruikt worden om er de hliksemspitsen op te bevestigen. De bliksemspitsen zeif worden dus relatief kort.

Het aantal inslagen op de apparatuur van het station

1S

van ver-

schillende factoren afhankelijk.
I. De grootte van de ontladingsstroom en de graad van beveiliging.

2. Het isokeraunisch nlveau.
3. De plaats van het voorontladingskanaal ten opzichte van de
bliksemspits en het te beveiligen object.
4. Het oppervlak van het station.

Aan de binnenzijde van het station (tekening D) worden am de twee
veiden op de beide hoge constructies spitsen geplaatst van 8,50 m.
Dit betekent dat de tophoogte van de spits op 20 m komt. De afstand
tussen de spitsen is 25 m (figuur 3a).
Aan de buitenzijde van het station

~ordt

op de daar

aan~czige

hoge

constructies (12,50 m) oak na eike twee velden een spits geplaatst.
De spitsen aan de buiten- en binnenzijde van het station staan op
een afstand van 23 m van elkaar (tekening A).
ltet besc:henainf,sniveau,

\·~elke

de spitsen tOt'f,e-C8cht wordt,

l~

sy:;r-

rnetrisch ten opzichte van de spits.
Het

bescllermin~s~cbied

van de spitscn vordt aangegeven met cirkel-

bogen. Pet r,ehiecl claar "('neden is dan tot op ecn bepaalde grnad
beschpr~d.
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25m

97Sm

tB3 Bliksemspits

Figuur 3a.

L- 13m
Figllur

16,65 m

),).

16,85m

~
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De cirkelboog aan de l'uit0nzijde van het st3tion raakt het
hoogste punt van de spits en de aarde.
Het middelpunt van de cirkelboog ligt op cen hoogtc, afhankelijk van de graad van beveiliging, van een aantal malen de
spitshoogte.
Rij dit station

het middelpunt aangcnomen op twee maal de

IS

hoogte van de spits dus op 40 m. De afstand tot de spits is
2013 m (figuur 3b).

Het beschermde gebied tussen de buitenste en de binnenste spitsen
van het station wordt bepaald door cen cirkelboog welke de toppen
van twee diagonaal ten opzichte van elkaar staande spitsen raakt
en het middelpunt daartussen in heeft, oak op een hoogte van 40 m.
Het gebied beneden deze cirkelboog heeft dezelfde graad van beveiliginB als het gebied aan de buitenzijde.
Aan de binnenzijde van het station ligt het verst gelegen punt,
welk bescherr.1d moet worden op het snijpunt van de t'vee diagonalen
tussen vier spitsen. Deze diagonale afstand is /23 2 + 25 2 = 33,7 m.
Het te beschermen object is daar 8,75 m haag. Aan de buitcnzijde
van het station 1igt het verst te bescher.men punt op 13 m afstand
van de spits. De hoogte van het object is daar 6 m.
Het te beschermen object aan de buitenzijde ligt nu binnen het
beschermingsgehied.
De hoek, welke de raaklijn van de cirkelboog in de top van de
spits r.1aakt is 30

0

•

Dit \vordt de buitenbeschermingshoek genoemd.

De afstand van de cirkelboog tot aan het te beschermen nlveau
bedraagt 5 m. De te beschermen objecten liggen dus aan de binnenzijde van het station ver in het beschermingsgebied.

Berekend wordt nu de kans op ecn ins lag in het station.
Het aantrekkingsgebied van het station, bijvoorbeeld bij 20 velden
bedraagt:

(125

+

JOO.096 r.1 L

2.2,15.20)(90 + 2.2,15.20)

O. I 1m 2 .

Een gebied van I kr.1 2 wordt bij een isokeraunisch n1veau van 30 getraffen door 5 inslaeen per jaar [I

J.

eens 1n de 2 jaren getroffen Forden.

Dir cOr.1plcx zal dus ge~iddcld

-
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':ordt het station b£'veiligd r.et ('en buitenhC1ek van JO

o

en ('('n

binnenhoek, welke daaraan gelijkwaardig of gunstiger is, dan
zal gemiddeld in 2,5Z van alle inslagen op het station toch
een beveiligd object geraakt

~orden.

In deze 2,5% is rekening gehouden met de ontladingsstroomdistrib\ltiekromme en de plaats van het voorontladingskanaal.
Een trefkans van 2,5i, becekent dus dat een beveiligd object
.
eens in
de 2 .100
-80 jaar ~eraakt zal worden.
2,5
0
Bovendien betekent een bescherY.lingshoek van 30 dat de inslagen,
welke toch het te beveiligen object raken, ten hoogste een
stroomstcrkte zullen hebben van 5 KA.

1'1et het

DOg

op het hoge beschermingsni veau aan de binnenzij de

van het station kan vermeld worden dat een treffer van eens in
de 80 jaar een pessimistische berekening is.
Verder wardt opgeoerkt dat de vermogenstransforoatoren, welke
blliten het bereik van de hoge constructies liggen, afzonderlijk
worden beveiligd. Aan de primaire zijde worden zij nog beschermd
door overspanningsafleiders.
Voordat de secundaire zijde overgaat in kabel is nag een stuk
rail aanwezig. Dc transformator en rail worden beschermd door
bovenop de bet onnen r.uur, welke de transformator omgeeft, extra
spitsen te plaatsen.

[IJ Dr.ir. P.C. Provoost, r:lectrotechniek 1957, 1960, 1964.
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1-9. i\ardinr van het station
In het station \"ordt om twee rcdenen cen aardinr,ssysteem aaneebracht en weI:
). voar de veiligheid van personeel en publick,

2. voor de bedrijfsvoering.
rfen kan bij de aardingen in hoofclzaak onderscheiden:
1. de aardingen van de ijzerconstructies waaraan de isolatoren

en andere apparatuur bevestigd zijn,

2. de aardingen van de aardingsmessen, welke driefasig worden
ingeschake ld bij Ylcrkzaamheden,

3. de aardingen van de bliksemspitsen,

4. de aardingen van de sterpunten van de secundaire wikkelingen
van de stroomtransformatoren,
5. de aardingen van de spanningstrans formatoren 150;13 KV ,,'e Ike

eenfasig zijn en tussen fase en aarde worden geschakeld.

Eij de aardingen wordt er van llitgegaan dat, 1n geval van storing,
personen welke constructies naderen of aanraken, geen gevaar mogen
lopen [2].
Van belang daarbij 1S het naximale toegestane potentiaalverschil
dat tussen twee punten mag optreden bij een sluiting. Dat kan zijn
het potentiaalverschil tussen twee voeten als men door het station
loopt of een andere averbrugbare afstand.
Het toegestane potentiaalverschil is ook afhankelijk van de tijdsduur van de storing. Bij zeer korte tijden (0,1 seconde) mag deze
groter zijn [3].
~et

potentiaalverschil dat ontstaat bij een storing 1S afhankelijk

van de grootte van de aardsluitstroom en de

~ijzc,

waarop de

aarding van het station is uitgevoerd.
Verder kan bij deze beschouwingen van de aardingen worden opgemerkt
dat het ondcrhavip,e stat ion dipl1st doet in ('cn fchlust nct, '.·;aardonr
de c('nfase aardsluitstroom cen gerinp,c \·:aarde krijrt. Ecl,ccr
cl:Z net
In dat

n~l:eninf

\·:orucn rchouclcn

!~eval ];;lr. cr

door de <.larc.le

r.,ct
t'('11

('cn duHJclC'

:-;oct

In

i1arrlsll1itini~.

strew::: v~()('ien in

cit'

('Hie

V;lll

-

de t\!ee fasen

73 -

~ortsluitstroo~.

het ware transformatorisch

Doze

stroo~

ge~oppeld

door de aarde is als

met de kortsluitstroom in

de geleiders. De door de aarde vloeiende stroom voIgt daardoor
1n de aarde de baan van de geleiders hoven de aarde.
Deze korts]uitstroom vervolgt zijn baan ook door het station.
l!et heeft dan oak weinig zin (het is zelfs in de praktijk af te
raden) am de onder I tIm 5 genoemde aardingen separaat te maken.
Gezien de potentiaalverschillen binnen Ilet station is het beter
al deze aardingen onderlin?, op solide wijze te verbinden aan een
uitgestrekt aardingsnet onder het station. Dit aardingsnetwerk
ligt op een diepte van ongeveer een Deter in verband met vorstof zeer droge perioden.
!let zal in verband met de sturing van de potentiaal worden uitgehe~werk.

strekt buiten het omgevende

Dit hekwerk zal daaraan oak

verbonden Qoeten worden.
Het aardingskopcr bestaat uit koperen geleiders, die evenwijdig
lopen met elk railsysteem en

~et

de afgaande verbindingen. Het is

dus een groot ruitpatroon van 1n de grond aangebrachte geleiders,
die op de kruispunten solide aan elkaar worden bevestigd.
Aan de omtrek zullen bijvoorbceld op een bepaalde afstand van
elkaar aardpijpen tot voldoende diepte, afhankelijk van de specifieke aardweerstand, in de aarde worden geslagen. De onderlinge
afstand is twee

~

driernaal hun diepte in de aarde

[4]. Deze aard-

pijpen worden onderling met elkaar en met de andere geleiders verbonden.

Tengevolge van het grote aantal aardgeleiders ontstaat er in geval
van een storing een sturing van de potentiaal. Wordt het aardingsnet
enigszins uitgebreid door oak nag een geleider buiten het hek op
korte afstand daarvan, aan te brengen dan wordt oak hier een potentiaal
sturing verkregen. Aanraking of nadering van het hek zal nu geen
gevaar meer

oplevere~.

Bij de aarding van de

aardings~esscn,

tel:eningen A, P, C en D is

waarvan de plaats op de

aan~e~cven, ~oet

worden

3an~ctekend

dat deze zeor det\Rdelijk onderlinf verhonden mocten worden, zodat
~annecr

dricfasig ingcschakeld

ontstaat en

bijgcvol~

geen

~ordt

er cen driefasenkortsluiting

aardsl11;tstroo~ optrcc~t.

Dc <Jardin?, v<Jn de aarc!slllitstroor.1coT:1pcnsatieslloclcn r.'oet crop
berekend zijn dat deze gedllrende langere tijd de relatief
geringe eenfase reststrOOT:1 moet kunnen verdragen.

De aarding van de overspanningsafleiders en de blikscmspitsen
moet uiteraard gescllikt zijn voor de aanzienlijkc en zeer soel
veranderende ontladingsstromen.

[2]

Schrank~.

[3]

V.D.E. 0141/2.64 Bestimmunr,en filr Erdungen in v!echselstromanlagen
fUr Nennspannungen UQer IKV.

[4]

Koch vlalther

Schutz gegen Herilhrungsspannungen.

Erdungen in \.,'echselstromanlaf\e.n iiher 1 KV.

'"
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I I.

SECL'\1)A IRE GEDEEL TE VAX HET STAT I m:

II-I. Beveiliging

Het station is bedoeld te worden opgenomen In het Nederlandse 150 KVkoppelnet; het ligt dus vast dat het zal worden uitgerust met een beveiliging, welke voor dit net is voorgeschreven.
De volgende elsen moeten aan de beveiliging worden gesteld:
I. zij moet een zo kort mogelijke uitschakeltijd hebben.
2. Zij moet bedrijfszeker zijn, dus uitschakelen wanneer dat nodig is.
3. Zij moet selectief zijn, zodat allen het gestoorde gedeelte wardt
uitgeschakeld.
In het Nederlandse 150 KV-koppelnet

15

als basissysteem een distantie-

beveiliging voargeschreven [5].
Deze beveiliging zorgt er voar dat:
I. Twee- en driefasen kartsluitingen en dubbele aardsluitingen onder
elke bedrijfstoestand snel en selectief worden uitgeschakeld.
2. Eenfasige aardsluitingen niet worden uitgeschakeld.
3. \-1anneer een gedeelte van de installatie weigert, deze \.,Tordt overgenomen door andere onafhankelijke elementen die dan voar uitschakeling
zorgdragen.
Rekening houdende met dit gegeven zal behandeld worden de kabei/lijn
beveiliging, de beveiliging van het generatorveld, van het transfarmatorveld en de beveiliging van het station.

[5] Ir. A.P. Lindenbergh - Electrotechniek 38 (J960) (2) 75.

- 26 -

Bij de distantiebeveiliging van de lijn zijn zowel stroom- als
spanningstransformatoren vereist.
Deze staan opgesteld in de stations aan de beide einden van de lijn.
De eisen, welke gesteld zijn aan de stroom- en spanningstransformatoren
alsmede de plaats van hun opstelling, zal nader worden besproken in
Hoofd s tuk II-2.
Met behulp van de distantiebeveiliging is het mogelijk een storing aan
de Iijn selectief te onderscheiden. Zij kan naar keuze een fout, welke
ligt binnen'ca. 85% van de lengte van de lijn, zeer snel (binnen 0,1 sec.)
uitschakelen.
Door middel van een aparte voorziening, waarop niet verder

~vordt

in-

gegaan, kan zelfs de gehele lijn in ijltijd worden uitgeschakeld.
!let systeem van distantiebeveiliging zorgt ervoor dat de distantierelais, opgesteld in dit station, een "back-up" beveiliging vormen voor
het voorgaande station. Een storing aan de rails van het vorige station
of aan zijn inkomcnde lijnen wordt, indien de beveiliging daar ter
plaatse niet gewerkt heeft, door de distantierelais van dit en andere
stations, na enige tijd uitgeschakeld.
Op deze plaats komt duidelijk tot uiting hoe belangrijk de selectiviteit
van de beveiliging

~s.

Het vorige station moet zelf de' gelegenheid krijgen met ZlJn elgen
beveiliging de storing op te heffen, zadat aIleen dat deel wardt uitgeschakeld wat gestoord

lS.

De tijdinstelling van de relais en de marge, welke toegelaten kan worden
voor de "back-up" is dus van uiterst belang.

Omdat het generatorcomplex buiten het station ligt wordt de beveiliging
daarvan niet beschreven.
De invoedende kabel kan bij korte afstand beschermd worden door een
differentiaalheveiliging.
Verder is van toepassing een onafhankelijk maximaal stroom-tijd relais.
In het generatorcomplex zal zich aan de 150 KV zijde van de step-up
transformator een distanticbcveiliging bevinden am de kabel te heschcrmen.

-

~7

-

11=1~~~_IE~~~~ator~£1~=~£~£i!iBi~g

Bij de transformatorveld-beveiliging behoort uiteraard ook de bescherming
van de vermogenstransformator van 210

~NA.

Kortsluitingen in de transformator en op de afgaande verbinding 'Jorden
uitgeschakeld door middel van een onafhankelijk

maximaal~stroom-tijd

relais. In verband met de tijdstaffeling moet de tijd van het relais
ruim worden ingesteld.
Is er aan de transformator nog een lange kabel gekoppeld, hetgeen in
verband met de grootte van de transformator niet ondenkbaar is, dan kan
een distantiebeveiliging worden aangebracht. Deze distantiebeveiliging
is dan opgesteld aan de sccundaire zijde van de transfornator.
De bescherming van de transformator zelf bestaat uit een Buchholzbeveiliging, een differentiaalbeveiliging en een thermische heveiliging.
De Buchholz-beveiliging reageert op het gas, dat in de transformator
gevormd wordt indien zich binnen de transformator een storing voordoet.
Bovendien reageert deze beveiliging op een plotselinge oliestroom door
het relais. Deze plotselinge oliestroom ontstaat wanneer bij een grote
fout de gasontwikkeling zeer intensief is.
De differentiaalbeveiliging vergelijkt de stroom aan de ingang en aan
de uitgang van de transformator. Door deze beveiliging zijn dus ook
kortsluitingen aan de polen van de transformator en de aansluitingen
tot aan de stroomtransformator beveiligd. Bij een korte kabel aan de
secundaire zijde van de transformator kan eventueel een tweede differentiaalbeveiliging worden aangebracht over transformator en kabel.
De thermische beveiliging bewaakt de transformator tegen overbelasting.
De overbelasting wordt gesignaleerd door een thermisch relais. Eventueel
kan een tweede relais, op een hogere temperatuur ingesteld, voor uitschakeling zorgdragen.
Verder kan worden opgemerkt dat vlak voor de transformator aan de primaire
zijde een ovorspanningsbeveiliging is aangebracht. Bliksemontladinr,en op
de lijn en op de rail in het station worden door de transforreator gereflecteerd in positicvc zin.

-
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Is de overspanningsafleider vlak voor de trnnsformator geplaatst
dan is slechts een klein deel van de aankomende spanningsgolf de
overspanningsafleider gepasseerd, wanneer deze de spanning hereikt
waarop

hij~de

golf afleidt naar aarde.

!!:1~2~_Q~_~!~£i~~~£~~~iligi~g

Door het toepassen van een distantieheveiliging In het gehele 150 KV-net
houdt dit systeem met zijn "back-up" beveiliging reeds een trage
stationsbeveiliging in zich. Driefasen-railsluitingen worden door de
distantierelais direct uitgeschakeld omdat in dit geval de relais
minder selectief werken.
Dit betekent echter ook dat, als zich een sluiting In een afgaande
verbinding voordoet, het station uitvalt.
Andere sluitingen in het statipn worden pas In de eerste volgtrap gedetecteerd.
Een storing, waarmede in het station ook rekening moet worden gehouden,
is het falen van een schakelaar. Om nu deze relatief lange uitschakeltijd te verkleinen is een voorziening aangebracht.
Is aan een schakelaar een uitschakelbevel gegeven en heeft na een
zekere tijd de uitschakeling niet plaats gehad, dan worden VIa een
hulprelais aIle velden, welke op de sluiting voeden, uitgeschakeld.
Dit geschiedt dan in een tijd welke praktisch gelijk is aan die van
de ijltijd.
Een variatie op dit systeem IS om de schakelaars van aIle velden en
niet aIleen maar de voedende velden, uit te schakelen indien het hulprelais is opgekomen.
Heeft een schakelaar gefaald dan zal het railsysteem, waaraan zich de
gestoorde schakelaar bevindt, toch uitgeschakeld moeten worden. In dit
geval hehoeft niet te

~ordcn

nagegaan of een veld voedt of niet.

Wordt gewerkt met twee railsystemen, die gekoppeld zijn via een koppelschakelaar dan krijgt ook deze koppelschakelaar een uitschakelbevel
waarna bet niet gestoorde deel in bedrijf kan hlijven.

-
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Genoemde beveiligingen geven ecbteJ;" geen snl;lle hl;sc;.herrr.ing tcgcn
fouten in het station zelf.
Voor een snelle bescherming kan dan aIleen een onafhankelijk beveiligingssysteem een oplossing bieden.
Met het toenemen van het kortsluitvermogen ontstaat de wens zeer
snel te kunnen uitschakelen.
Met een differentiaalbeveiliging en mechanische relais zou een tijd
van 0,1 sec. haalbaar zijn.
Dit station krijgt echter te maken met zeer grote en vervormende overstromen in geval van een kortsluiting.
De juiste werking van een differentiaalbeveiliging

~s

dan niet verzekerd.

De keuze valt daarom op een electronische railbeveiliging [6].
Deze kenmerkt zich doordat zij een zeer klein vermogen opneemt en
bijna ongevoelig is voor vervormde stromen.
Deze electronische railbeveiliging moet uiteraard ook aan de

~n

de

in1eiding van de bevei1iging gestelde eisen voldoen.
Om een zo groot mogelijke zekerheid te verkrijgen dat niet ten onrechte wordt uitgeschakeld, gaat men van twee kriteria uit.
Twee gescheiden meetcircuits moeten heide positief aanduiden dat een
fout is ontstaan.
Het eerste kriterium toetst of de fout binnen of buiten het te beschermen
gebied 1igt. Dit geschiedt met behulp van een soort differentiaalmeting.
Bij het tweede kriterium wordt onderzocht of de stroomrichting van aIle
voedende velden op een railsysteem dezelfde richting hebben.
Met electronische schakelingen worden deze kriteria getoetst en dan
wordt bepaald of een uitschakelbevel moet worden gegeven.
Deze beveiliging kan afhankelijk van het moment van de sluiting

~n

8 - 13 ms een beslissing doorgeven.
Rekening houdend met de uitschakeltijd van de schakelaar kan nu

~n

ongeveer 0,05 sec. een fout uitgeschakeld worden.
Afhankelijk van de belangrijkheid van het te beschermen object zou men
als reserve op de reeds genoemde beveiliging cen andere geheel onafhanke 1 ijke beveil iging kunnen aanbrengen.
[6]

:·~arkus

Forster, llermann IJaug - RrOl'.'l1 Bovl'ri ::itteilungen, :lane1 )) (l%fi),
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II-2. Stroomtransformatoren

Plaats van de stroomtransformatoren.
In principe kunnen de stroomtransformatoren op drie verschillende
plaatsen in het circuit worden opgenomen (figuur 4).

kabeischeider

vermogensschakelaa

railscheider

A B C

Figuur 4.
Staat de strooQtransformator op de plaats A en komt

eT

een storing

aan de l<abelscheider of op het stuk rail kabelscheider - vermogcnsschakelaar dan manifesteert zich dat voor de beveiliging ais een
stationsstoring. Dit betekent dat het gehele station of een gedeelte
daarvan, afhankelijk van de statiansbeveiliging, wardt uitgeschakeid.
Vanuit beveiligingsoogpunt bezien is dit dus geen gunstige plaats.

Bevindt de stroamtransformator zich op de plaats B dan

IS

een

storing aan de kabelscheider een echte kabelstori.ng.
Wardt de vermogensschakelaar uitgeschakeld dan blijft het station in
bedrijf. De beste plaats van B

IS

zo dicht mage I ij k bij, ais het ware

in de verrnogensschakelaar.
Staat de straomtransformator op de plaats C, dan zou een storing aan
de verrnogensschakelaar en aan de veidrail tot aan C ais een kabelstoring geinterpreteerd worden, hetgeen onjuist is.
In dit station is de stroomtransformator toch op de plaats A aangebracht omdat de Iijnen via kabels binnenkomen.
Het is daarom zeer eenvoudig en doelmatig, in verband met de isolatie,
ringkernstroomtransformatoren om de kabel aan te brengen. Eike
storing achter de stroomtransformator betekent echter een stationsstoring.
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Elcctrische aspecten van de stroorntransfornatoren.
Bij het ontstaan van een sluiting bestaat de kans dat In het primaire
circuit van de stroomtransformator een gelijkstroomlid ontstaat. Bij
maximale asymmetrie is de waarde van het gelijkstroornlid na 0,01 sec.
77%. (Dit betekent een dempingstijdconstantevan 0,038 seconden).
In de secundaire keten is het zeer moeilijk een grotere tijdconstante
te bereiken.
Het secundaire gelijkstroomlid ontstaat tegelijkertijd met het prirnaire.
De di/dt van het prirnaire gelijkstroomlid, die weliswaar klein is, zal
zich echter toch transformeren naar de secundaire zijde. De eigen di/dt
van het secundaire gelijkstroomlid heeft geen invloed op het gelijkstroomlid van de primaire zijde. De energie-inhoud van de secundaire
keten is zeer klein ten opzichte van de energie-inhoud van de gehele
stroombaan van de primaire zijde.
Het gelijkstroomlid van de secundaire zijde kan daarorn na een aantal
perioden kleiner worden dan het primaire gelijkstroomlid. Daardoor
ontstaat gevaar dat de stroomtransformator volledig eenzijdig verzadigd
wordt, zogenaamd dichtslaat. Is dit het geval dan gaat ook het transformeren van het primaire wisselstroomlid naar de secundaire zijde
praktisch verloren, afgezien dan nog van de zware vervorming, die optreedt aan de secundaire zijde.
In dit geval zal men dan ook alleen kunnen toepassen zeer snelwerkende
relais (I of 2 perioden) of relais met zeer lange relaistijden.
In het eerste geval is er nog geen noemenswaardig verschil tussen het
primaire en secundaire gelijkstroomlid en in het tweede geval zijn
beide gelijkstroomleden praktisch geheel weggedempt.
Lange relaistijden komen niet in aanmerking vanwege stabiliteitseisen
en het voorkOmen van beschadiging.
Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van de stroomtransformatoren
zijn de zgn. lineaire kernen, waarbij het ringkern is voorzien van
vele kleine luchtspleetjes. Deze kernen zijn praktisch niet tot verzadiging te brengen. Zij kunnen echter maar weinig vermogen aan de
secundaire zijde afgeven indien men niet tot onmogelijke afmetingen
wil gaan.
Afhankelijk van de doeleinden,

~aarvoor

de stroomtransformator ge-

hruikt wordt, zijn verschillende soorten kernen nodig.

~c ~ernen

voor mcetdoeleinden kunnen cen overstroomcijfcr n hehhen dat klein
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1S

bv. 2 - 5.

De aangesloten meetapparatuur wordt dan beschermd tegen a1 te grote
overstroom [7].
De k1asse van deze stroomtransformatoren en de aanges10ten apparatuur
moet 0,2 - 0,5 zijn.
Voor de comptabele meting

IS

een klasse van 0,1 - 0,2 vereist. De

overzetverhouding van de stroomtransformatoren moet zijn:
voor de kabe1ve1den en het generatorve1d

1500/5 A
800/5 A

transformatorvelden prlmalr
koppelveld

4000/5 A.

Aan de secundaire zijde van de vermogenstransformator is de spanning
niet bekend. Daarom kan voor de stroomtransformator geen overzetverhouding worden genoemd.
Afhanke1ijk van hun functie moeten de stroomtransformatoren voldoen
aan klasse eisen. Dat houdt In de mate van nauwkeurigheid van de
overzetverhouding; de hoekfout moet binnen hcpaalde grenzen blijven.
Verder moet hij vo1doen aan het gewenste overstroomcijfer.
De stroomtransformatorkern ten behoeve van de bevei1iging moet vo1doen aan een overstroomcijfer n

=

35.

Omdat bij de velden huisjes zijn gep1aatst worden de secundaire
kabels korter. Door een grotere diameter toe te passen dan voor de
stroom vereist is neemt de weerstand van de draden af. Door beide
effecten wordt de secundaire dempingstijdconstante groter.
Het vermogen dat de stroomtransformatoren moeten kunnen leveren hangt
uiteraard af van de aanges10ten apparatuur.
Resumerend zijn er de vo1gende kernen nodig:
I. Voor de beveiliging een overstroomcijfer

n

2. Voor de verrekeningsmeting kl. 0, I - 0,2

n

3. Voor de bedrijfsmeting

n

kl. 0,5

35

'"

2

2

a
a

5
5.

[7] Vpreinigung Deutscher Elektrizitatsl,'crkc - Rf:laishuch.
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11-3. SpanningstransforMatoren

In de moderne stations worden geen spanningstransformatoren meer aan
de hoofdrail bevestigd. Hen wil de hoofdrail in verband met cen zo
zeker mogelijk bedrijf zo "schoon" mogelijk houden. Daarom gaat men
er toe over om ieder veld zijn eigen spanningstransformator te geven,
welke aan de lijnzijde wordt geplaatst.
Er zijn in dit geval echter weI meer transformatoren nodig dan wanneer
elke hoofdrail zijn eigen transEormator zou hebben.
De spanningstransEormatoren in de velden zijn echter weI van een kleiner
verrnogen.
Bovendien is er, wanneer elk veld een spanningstransformator heeft een
indicatie aanwezig of het betreEfende veld onder spanning staat of niet,
hetgeen voor de vergrendeling en veiligheid zeer aantrekkeIijk is.
In elk 150 KV veld wordt in elke fase een eenfase spanningstransformator
aangebracht. De spanningstransforrnator heeft meestal tv,'ee of drie secundaire wikkelingen.
De overzetverhouding is dan tweemaal 150.000//3/100/.'3 en eenmaal
150.000/v~/IOO/3.

Bij de eerstgenoemde overzetverhouding ontstaat als gekoppelde spanning

100 V.
De drie wikkelingen, welke de Iaatstgenoemde overzetverhoudingen hebben,
worden in open driehoek geschakeld voor de meting van de homopolaire
component.
Beslissend voor de spanningstransformatoren is verder de meetnauwkeurigheid en het benodigde vermogen voor de meet- en beveiligingsapparatuur.
De klasse van de meettransformatoren is voor de meting 0,2
beveiliging 0,5.
De klasse-nauwkeurigheid van de meting behoeft aIleen maar in het gebied van 80 - 120% nominaal goed te zijn.
Die van de beveiliging echter niet.
In verband met de spanningsafval over de secundaire toevoerdraden van
de transformacor moet er in verband met de nauwkeurigheid op ge let

worden dat deze ruim genoeg gedimensioneerd 7.ijn.
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11-4. llct voorkom£n

V~

foute schakelhandelingen

De schakelapparatuur in een groot station 1S zeer uitgebreid.
Foute schakelhandelingen kunnen zeer grote schade aanrichten.
Om dit te voorkomen is een vergrendelingssysteem aangebracht. nit moet
zodanig zijn uitgevoerd dat een foute bedieningshandeling niet tot
schake len van de apparatuur leidt.
Het vergrendelingssysteem blokkeert de schakelaars indien niet 1S
voldaan aan de voorwaarden, waaronder geschakeld mag worden.
De vergrendelingen kunnen worden opgenomen in het bedieningscircuit.
Is aan de voorwaarden voldaan dan is de bediening voor

I~/UIT

vrij.

Bij een andere en meer modernere methode wordt een vergrendelingscircuit onafhankelijk van het bedieningscircuit opgebouwd.
Het IN- en UIT-circuit kan altijd bediend worden.
Indien schakelen is toegestaan zorgt een ontgrendelspoel, welke op
de schakelaar is bevestigd, dat de vergrendeling wordt opgeheven.
De koppeling tussen bediening en vergrendeling is dan niet van
electrische maar van mechanische aard.
De vergrendeling moet echter in bepaalde situaties, b.v. 1n geval
van een storing of bij het testen van de apparatuur opgeheven kunnen
worden. Die kan geschieden door middel van een sleutel welke uit
veiligheidsoverwegingen aIleen door de hoogste instantie uitgegeven
kan worden.
Het principe-schema van de vergrendeling 1S getekend 1n figuur 5.

-

IN (handbed.)

3) -

t

o

ontgrendclslcutcl

UIT (handbediening)

handontgrendelin

IN
spoel

llIT

spoel

IN ::::===C!~======:::::;;-;======~[:,

(J====== UIT

drukluchtvoeding
Figuur 5.
Toelichting op de tekening:
De IN en UIT-spoel kunnen altijd bediend worden.
Is aan aIle voorwaarden om te kunnen schakelen voldaan dan is de ontgrendelspoel bekrachtigd en kunnen de IN en OIT-spoel of de handbediening een pneuma tisch ventiel openen en wordt dus het schakelbevel
uitgevoerd.
Het pneumatisch ventiel kan natuurlijk vervangen worden door eeo relaiso
Dan wordt niet met druklucht geschakeld maar met behulp van een accubatterij.

De voorwaarden waaronder geschakeld mag worden, zijn voor elke schakelaar afhankelijk van de functie, welke deze vervult.
Achtereenvolgens zullen de voorwaarden behandeld worden, waaronder de
verschillende schakelaars mogen schakelen.
De voornaamste beweegredenhierbij is dat geen vermogen mag worden geschakeld met een scheider.
Een andere beweegreden is, dat wanneer een deel van het station geaard
is, niet op deze aarding kan worden ingeschakeld. Ook mag een onder
spanning staand gedeeltc niet

~orden

geaarcl.
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De rail scheider mag worden bediend indien tegelijk voldaan is aan de
volgende drie voorwaarden:
a. de vermogensschakelaar staat uit,
b. de railscheider van het andere hooEdrailsysteem staat uit,
c. de aardingsschakelaarnvan het betrefEende veld en de betreffende
hoofdrail staan uit.
Bovendien maet bediening mogelijk zijn indien tegelijk voldaan is aan:
a. de vermogensschakelaar en de beide scheiders In het koppelveld staan In,
b. de railscheider van het andere hooEdrailsysteem staat in.

Deze kunnen slechts worden bediend indien tegelijk voldaan

15

aan:

a. de vermogensschakelaar staat uit,
b. aile aardingen van het betreffende hoofdrailsysteem en de aardingen
in het koppelveld staan uit .

.

1~_Q~_~~~~1~~~~i~~~_~~~_~~~_~~~~1~~1~_~~_~~_~!~~~!~E~~!~E~~b£i~£E_~~~

~£~_!E~~~!~E~~!~E~~1~

Deze kunnen slechts worden bediend indien tegelijk valdaan

1S

aan:

a. de vermagensschakelaar staat uit,
b. de aardingen van het veld staan uit.

De vermogensschakelaar mag inschakelen indien er voldoende druk

15

en

dan nog aIleen via het synchroniseerinschakelapparaat. Mogelijk moet
het zijn buiten het

synchraniseer~pparaat am

via een extra handeling.

te schakelen, maar dan
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5. Aardingsscheidcr van het hoofdrailsysteen
De aardingsscheidersvan elk hoofdrailsysteem mogen slechts bediend
kunnen worden indien aIle railscheiders van dat hoofdrailsysteem
uit staan.

§~_Q~_~~~~l~~E~i~g

De kabelaarding kart slechts bediend worden indien tegelijk voldaan
is aan:
a. de kabelscheider staat uit,
b. de lijn is spanningsloos.
Bij een transformatorveld is het in deze situatie, waarbij aangenomen is dat geen invoeding vanaf de secundaire zijde kan plaats
vinden, voldoende indien voldaan is aan punt a.
Staan bij de transformator aardsluitstroomcompensaticspoelen opgesteld, dan mag de scheider, welke deze in en uit kan schakelen,
slechts bediend worden indien er geen verhoogde sterpuntsspanning

Z~_Q~_~~E~i~g~~~~~i~~E§_~ii_~~_~~~~g~~~~~b~~~!~~E~

De aardingsscheiders bij de vermogensschakelaars mogen slechts bediend
kunnen worden indien tegelijk uitstaan de raiischeiders van beide
hoofdrailsystemen en de kabeischeiders.

De genoemde voorwaarden zijn In bIokvorm weegegeven in bijlage IV.
Verder is in bijlage IV de verklaring van deze biokken uiteengezet.
Gememoreerd wordt dat ten behoeve van de veiligheid, indien mogelijk,
twee positieve onafhankelijke meldingen worden doorgegeven dat een
scheider of verrnogensschakelaar weI of niet in staat. Deze meldingen
geschieden via hulpcontacten op de schakelaars of via hulprelais.
Om de veiligheid te vergroten kunnen nog andere voorzieningen Horden
gctroffen.

15.
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Het vergrendelcircuit is een ruststroomcircuit. Valt de

gelijks~;lnning

weg dan blijft de bediening vergrendeld.
Elke stand van de schakelaar wordt gemeld. Indien in een veld een
storing voorkomt, van deze standmeldingsrelais dan is de hediening
van dat veld geblokkeerd.
De bediening van de railscheiders van het koppelveld en van de
aardingsscheiders van de beide hoofdrailsystemen is geblokkeerd 1ndien in enig veld een storing van de standmeldingsrelais aanwezig is.
Bij de opbouw van de vergrendelingen moet er op gelet worden dat geen
+ of - draad van het ene veld door de andere velden loopt.

Bij enkele vergrendelingen moet er echter informatie aanwezig zijn
over andere velden, bijvoorbeeld over het koppelveld.
Deze informatie geschiedt dan via een hulprelais. Bijvoorbeeld 1n het
koppelveld wordt wanneer dit ingeschakeld is een relais bekrachtigd.
Via de gesloten contacten van dit hulprelais worden met een "vreemde"
spanningsbron de hulprelais in de andere velden bekrachtigd (hijlage IV).
Voor de bedrijfsvoering moet het mogelijk zijn dat elke vergrendeling
door een extra handeling ongedaan wordt gemaakt.
Is de vergrendeling gestoord dan kan toch, zij het met verhoogde
waakzaamheid, bedrijf worden

gevo~rd.

-
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11-5. Bediening van de apparatuur

De bediening van de apparatuur in het station is meestal zo uitgevoerd,
dat deze kan geschieden in de velden, in de huisjes bij de velden en
op de centrale wacht. Het moet dllidelijk zijn dat, ,,,,aar de bediening
ook geschiedt, niet buiten de vergrendeling om geschakeld mag worden.

Voor het parallel schake len is een synchroniseerinschakelapparaat
aanwezig.
De synchronoscoop vergelijkt de gekoppelde spanning van het hij te
schakelen veld met die van de reeds in bedrijf zijnde velden.
Omdat geen spanningstransformatoren aan de hoofdrail bevestigd zijn,
wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde secundaire naboots-rail.
De synchronoscoop wordt nu aangesloten op de betreffende nabootsrail en op de spanningstransformatoren van het bij te schakelen veld.

Een ander belangrijk onderdeel van het station is de gelijkspanningsvoorziening. Zij wordt uitgevoerd in 110 V= of bij grotere afstanden
220 V=.
De gelijkspanningsvoorziening moet onafhankelijk zijn van het net.
Verder moet zij bijzonder veilig worden aangelegd en bijzonder
veilig blijven.
Deze accubatterijen worden gebruikt voar de bedienings-, beveiligingsen signaleringsinrichtingen.
De noodverlichting is ook op de accubatterij aangesloten.

De bedieningscircuits van de apparatuur moeten dubbelpolig worden
uitgevoerd, zodat niet op een ongewenst moment b.v. in geval van een
sluiting in de bedrading, 1n- of uitschakeling plaats vindt. Dit
geldt echter niet voor het uitschakeicircuit van de vermogensschakelaar.

Elk veld krijgt vanaf een secundair gelijkspanningsrailsysteem zijn
eigen positieve spanning.
Deze gelijkspanningsvoorziening maet worden veilig gesteld door smcltveiligheden, zodat niet wanneer een veld een storing heeft, de gehele
gelijkspanningsvoarzicning voor aIle velden uitvalt.
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SLOYBESClmU~rXG

Een ontwerp van een station

1S

opgebouwd.

Daarbij is vOQr het station definitief gekozen voor een U- en
I-hoofdrailsysteem met bovenliggende hoefdrails.
Op deze wijze zijn de gewenste schakelmogelijkheden geed uitvoerbaar.
Uiteengezet

lS

het gebruik van aluminium buizen als stroomgeleider.

Aandacht is besteed aan de bliksembeveiliging.
Een kans op ins lag in de apparatuur van eens in de 80 jaar

1S

een

aanvaardbare situatie.

In het kort is een beschouwing gegeven over de toe te passen beveiliging en de vergrendeling tegen foutieve schakelhandelingen.
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BIJLi\Gr I

UITZETTING VAN DE BUIS BIJ TEMPERATUURSVERANDERING
Bij de berekening van de uitzetting van de buis wordt allereerst
nagegaan welke de

eindtempera~uur

is van de buis na een kortsluiting

met een duur van drie en vijf seconden. De maximale symmetrische
kortsluitstroom bedraagt 50 KA met een asymmetriefactor van 1,8.
Verondersteldwordt dat de rail een bedrijfstemperatuur T heeft van
B
0
60 C.
De toegevoerde warmte 6Q:

waarin:

n

specifieke weerstand 0,0286

rnm 2
m

0

bij 0 C

temperatuurcoefficient 0,0041
T

'
temperatuur in o C -/0
C

J

stroomd lchtheld

.

.

A

~

mm

Hanneer een adiabatisch proces wordt verondersteld dan IS tevens:

~Q = edT, C
o

0

: specifieke warmte 2,45 ~os
cm3 C

Gelijkstellen en integreren naar T levert:

10g(1 +

o.~T)

+ C

Bij het inzetten van de kortsluitstroom op t=O

IS

T=T , waaruit voIgt
B

C = -log(1 + CtlTB)
u,c
"'

log
+ 'J.T

•
+ "lT B
T

- TR

co

0

:i,e

eXPl

+ a,T
c;-,

.

0

c;;B

[exp l

J 2dt)
CL,O

.

Co

0

O:l

. J 2d t ~
T

-

1]

Uitgczonderd de !;2dt ZIJn aIle andere termen ~ekend.
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Stel de stroomdichtheid J
2500.I06T(Z

----~2--

opp

.e

-2at

50.2.10 3
-;:,.t
(e
- cos'...:t)
opp.
+

I

+

cosZ~t

- 4e

-at

cos~t)dt

o

De resultaten van de VIer afzonderlijke termen van de integrand afgezien van de constante voor de integraal zijn achtereenvolgens:
I,

-:ll - e

-4a L T-

j ,

~

T,

Ct

-4 --.,',I - e
2

0,

-aT,

a +u.:-

,

Gesteld dat de dempingsconstante a : 25, Gvereenkomend met een
-4~2t
-aT
asyrnrnetriefactor van 1,8 dan is e
~ ° en e
~ 0
Dan wordt:
2500.10 6 , I

opp2
Opp2

4945,5 2 mm 2 •

Voor T

=

a

a
+T-4----a:'+w2

3 sec
2500.10 6
4945,5 2 (0,04 + 3 - 0,001)

310,6

De eindtemperatuur na 3 seconden wordt dan:

T - 60

T = 64,6 °c
Voor t

=

5 sec.

515, I

en

T

Het blijkt dus dat de eindtemperatuur weinig

15

toegenomen.

Nu de eindtemperatuur van de buis bij cen kortsluiting hekend is voIgt
een berekening over de lengteverandering van de huis.
De hoogste en laagste temperatuur, welke de buis bereikt wordt geacht
+

0
..
70 °C en - 20 e te zlJn.

Oat wil zeggen een temperatuursintcrval van 90°r..
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:-Ju

lS

1

a"

1 (I + alIT + b"T2)
a
4' 1 '

0,235. 10- ~

TJ

0,707. 10

a" is het linea ire ui tzettingscoefficient

111

~?

J

a -I

C

1 (a"T + b"T2)
a

Verwaarlaasd wardt b"T2
61

-8 '

loa"T

12,5 . 0,235.10

(fout + 3%)

-4

.90

0,0259 m.

Bij het schuifbaar opleggen van de buis zal dus rekening moeten worden
gehauden met een 1engteverandering van ongeveer 26 mrn.
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RIJLACE II
DOORHANG VAN DE BUIS
De buis gaat ten gevolge van zijn eigen gewicht, dat beschouwd kan
worden als een gelijkmatig verdeelde last, doorhangen.
Bovendien is de buis be last met het tegencontact van de pantograafscheider, hetgeen een extra doorbuiging veroorzaakt.
De uitwijkingen, welke de buis krijgt van de gelijkmatig verdeelde
last en van de puntlast, kunnen gesuperponeerd worden.
Zoals bekend IS uit Hoofdstuk 1-4 wordt de buis aan een zijde ingeklemd en aan de andere zijde opgelegd.
De uitwijking Y bij de gelijkmatig verdeelde last is:
x

Y

1

3x 3

2x:'

( 1)

1"3+ 14

waarln x positief berekend wordt van het oplegpunt af, en waarin:
P

tot ale kracht op de buis 1700 N

1

12,5 m

E

0,65

1

695,5.

1011 N/m 2
10- 8 m4

Berekend wordt de uitwijking In het midden van de buis, dus voor

! 1.

x ==

Substitueren we deze waarden In vergelijking (1) dan IS de uitwijking
Y == 38,25 nun.

y:

De uitwijking Y, wanneer de puntlast In het midden aangrijpt:
(2)

Y

Substitueren

~an

de andere waarden tn (2) levert:

De totale uitwijking In het midden van de buis

IS

Y
dan:
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y

38,25 + 5,9

44,2 rom.

Bedaeht moet worden dat deze uitwijking niet de maximale uitwijking
is van de buis.
Deze treedt elders op. Het is ook niet van groot belang omdat het
gaat om de doorbuiging op de plaats waar de pantograaf aangrijpt.
Verkennende berekeningen toonden aan dat de maximale doorbuiging in
de orde van enkele mm groter zal zijn.
Uit de berekening in deze bijlage blijkt, dat de doorhang van de huis
enkele ern is, hetgeen toelaatbaar wordt geaeht.
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BIJLAGE II I

KORTSLUITKRACHTEN
In deze bijlage wordt de kracht berekend die de steunpunten, waaraan
een stroomgeleider bevestigd is, ondervinden tengevolge van de kortsluitstroom door de stroomgeleider.
De stroomgeleider bestaat uit aluminium buizen, welke aan een zijde
zijn ingeklemd en aan de andere zijde schuivend zijn geborgd.
De kracht wordt berekend voor een kortsluitstroom, welke maximale
asyrnmetrie bevat en meerdere railvakken doorvloeit.
Figuur 1 geeft een bovenaanzicht van een railvak.

'i~

~Iqr-

~

-~ I~r-.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:I.i i lb

12,5 m

~I

- - - - - -.....-..

3,50 m

~

ef::g
Figuur )

Voor de berekening wordt aangenomen dat de afstand tussen de be ide
rails tijdens de kortsluiting gelijk blijft aan d.
Verder wordt de diameter van de huis verwaarloosd ten opzichte van de
afstand tussen de geleiders.
De kracht op de rail:
]J

K

i.i

o • 2

2nd
de kortsluitstroom in A

waarin: i
d

de afstand tussen de geleiders In m.

Dij een tweefasenkortsluitstroom,
ter lcnr,tc 1

K

?

~

.

.1

~

.

1

l -7
d . r.

l'

i 2 , ,wrdt de krac1lt op cen rai 1
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Tengevolge van deze kracht krijgt de rail een versnelling.
De uitwijking van de rail als functie van de plaats is getekend In
figuur 2.

y

Figuur 2

De maximale uitwijking
y

Sp 1 3
max

185 E1

waarin: E

[8]

de elasticiteitsmodulus

I

het traagheidsmoment

sp

de kracht op de steunpunten

De maximale uitwijking treedt op bij x

= 0,579 1.

De kracht op de steunpunten is evenredig met de maximale uitwijking.
De berekening van de uitwijking en versnelling als functie van de tijd
en plaats is vrij gecompliceerd. Daarom zal een benadering worden toegepast die in de praktijk is gebleken toelaatbaar te zijn.
Gerekend wordt met een gemiddelde versnelling en een gemiddelde uitwijking.
Onder de gemiddelde uitwijking wordt verstaan:
~

Y dl

o
1

Y is de uitwijking op een vast moment.
De maximale uitwijking Y
max

)
Y
0,579 gem

Op analoge wIJze wordt gerekend met een gemiddelde versnelling.
De maximale versnelling a

1

max

0.579 a gem

[8] Timoshenko: Strength of materials.

-
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am de maximale uitwijking te berekenen \vordt verondcrstcld dat de
rail star is en met veren aan de isolator is verbonden.
Tengevolge van de kracht krijgt de rail een versnelling en een uitwijking die de gemiddelde versnelling en de gemiddelde uitwijking
genoemd zijn.
Vit het krachtenevenwicht voIgt:

Ma

K

S

S

+

gem

EI 185 y

13

p

185

Stel EI

M

K

dt

totale massa van de rail

max

k

13
d 2y

M

p

gem
2"

+k.I,73Y

gem

Laplace transformatie toepassen:
Op

o

t

I
1'1

yep)

o

yeO)

1
) K(p)
p2 + 1,73k
t1

Stel ~2
I
H

yep)

r

p2 +

UL

I

K(p)

(5)

K( t)

i

K (t)

-.:tt

1

max

(coswt - e )
~

21"-max .10

-7 I
. - <!+~ co~2....:t
d

1
~1

Fornule (5) wcrdt

TIU:

+

e

- 2CL t

- 2cos:.>te

-a t

)N

1
-+

yep)

Zp

I

"2

P

p:O+(Zw)~

I
+ ---

p+2

Na terug transformeren wordt yet):
C.c~
_
L

Y (t)

C l C2

+

Ie term

2;.;2 (l-cos;..t)

(cos\1t

-

c052wt)

2e term

2 (2w) 2-\12)
+

ClC2
20:
-2at
(- cos"t + - sinlJt + e
)
4a2+).l2
11

IJ

!

(XL + ;..2

I

(a2+~2-42J+4a2u~
1
2

+ -

w

e

J

-at

3e term

sin("t+~~)

sin(wt+ljJ;:)

4e term

waarin i:

Het de gegevens van blz. 51

Y(t)

+ 18. 10

-3

tJordt Y(t):

(I - co s 21. I 3 t)

+ 2,3. IO-5(cos 21,13 t - cos 200

\1 t)
.
-52 8 t
+ 4,95. IO-3(-cos 21,]3 t + 2,5 SIn 21,13 t + e
'
)

-

(:J,SI.IO-3[sin(21,13 t+ 38 0

)]

+ O,32.IO-3. e -26,4t sin(IOO;-;t-lOO o );

De eerste, derde en vierde term van yet) zijn uitgezet In grafiek I.
De totale uitwijking yet) is uitgezet in grafiek II.

vit ).l = 21,13 voIgt dat de eigen frequentie van de aluminiumhuis 3,36 Hz
bedraagt.

Op de uitwijking yet) is een verschijnsel te Zlen van 50 Hz maar dit dempt

weg volgens de e-macht van bet gelijkstroomlid.
Deze wegGcmpendr ui t'·.'ijk ing is een gevolg van de krac 11t

h'P

Ike ont stand

door de \...isseistroom in dc cne p.cIeider en het '.,'egdempentlc f,cli.;K.stroomlid
In de nnderC'.
Op dc uitwijldng zou nag cen versci:ijnscl van Ion

)[2

rpSllp(~r[1onc('rd

mopten

- so -

worden. De amplitdue is zo klein ten opzichte van de

ander~

dat dit

verschijnsel te verwaarlozen is.
Het 100 Hz golfverschijnsel is een gevolg van de kracht welke ontstond door de wisselstroom in de ene en de wisselstroom in de andere
geleider.

In grafiek II is afgebeeld de gemiddelde uitwijking als functie van
de tijd. Het maximum van het gemiddelde komt na 6:3 7 perioden, op basis
.
-2
van 50 Hz, tot stand en 1S 4,52.10 m.

Daaruit voIgt dat de maximale uitwijking van de rail:
I

-2

-2

Ymax = 0,579 . 4,52 . 10
= 7,82 . 10
m.
De kracht op de steunpunten is evenredig met de maximale uitwijking.

sp

k.Y

42810.7,82.10

max

-2

=

3350 N.

De steunpunten worden echter ongelijk belast. De kracht op de isolator
waar de buis is opgelegd, bedraagt 5/8 deel van de totale kracht op
beide steunpunten ...
Van het volgende railvak krijgt de isolator ook 5/8 deel van de totale
kracht. De kracht op de isolator wordt dus I~. 3350 N

=

4188 N.

De kracht op de steunpunten blijft naar een kant gericht totdat de kortsluitstroom

IS

uitgeschakeld.

Wat betreft de krachten bij kortere buizen zoals gebruikt bij de vermogensschakelaar het volgende:
De uitwijking yet) is globaal eventredig met

.. 11
. . -Mk

C1
\.12

C2

k

De maximale uitwijking

..

_

j.lL

1

.. l!I
IS

C1C2

M

1

ook evenredig met 1 4 .

Y

Sp

=

max

185 E1 • ~

Sp is globaal evenredig met 1.
Bij kortcre buizen komt een kleinere kracht op de steuniso13torcn.
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Gegevens over de rail, stroom en sestelde constanten.

Uitwendige diameter

0, 12m

Inwendige diameter

d

Lengte

1

0,09 m

o

12,5 m
2.700 kg/m 3

s.g. Aluminium
Massa

M

Elasticiteitsmodulus

E

Traagheidsmoment

I

0,65 . 10 1 I N/m 2
695,5.10- 8 m4

\.I

2I, I3

167 kg

Driefasenkortsluitstroom

IKIll

50 kA eff

~veefasenkortsluitstroom

IKII

! 13

Topwaarde van de stroom
Dempingsconstante

Gestelde constanten:

I

KlImax

50 kA eff

61,25 kA top

CI.

26,4

w

100~

C1

I _
M-

C2

2679,69

k

42810

5,987.10

-J

-

')2 -

RIJLA(;r: 1\'

BLOKSCHENA' S

VM~

ONTGRE~'DELD1RICHTlNG

DE

Ontgrendelinrichting van een railscheider van een kahelveld en
transformatorveld.

AIle railaarders
railsysteem I
Railscheider
aarder eigen veld
II

Vermogensschakelaar

UIT

........-

t---

VII

~

VIr

+

koppelveld
IN

'---

-

railscheider II

-

ontgrendelen
railscheider I

IN

Ontgrendelinrichting van een railscheider van het koppelveld.

Vermogensschakelaar

Alle railaarders R.S.l.
aarder eigen
veld

H

+

L...-_U_IT_---J

ontgrendelen

...._V_I_T_ _ L...------i.~ r ail sc he ider I

Ontgrendelinrichting van de kabelscheider van een kabelveld en de
transforrnatorscheider van een transformatorveld.

Vermogensschakelaar
+

I

VIT

Aarder
eigen veld

H

UII

I

~

ontgrendelen
kabelscheider/transf.scheider
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Ontgrendelinrichting van een aardingsscheicer van een hoofdrailsysteern

AIle rail-

scheiders
railsysteem
I

UII

+

-----------1....

ontgrendelen van aIle
aardingsscheiders van
railsysteern I

Ontgrendelinrichting van een aardingsscheider van een kabelveld
Kabelscheider
+

H

lijn

~__U_I_T____

ontgrendelen

~__~_~_:_~_n_i_n_g_S_-__ ~------~""

aardingsscheider

Ontgrendelinrichting van de scheider van de aardsluitstroorncompensatiespoel
+

geen verhoogde
sterp. sp.

--

ontgrendelen scheider
aardsluitstroorncornpensaticspoelen
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Vcrklaring van de blokschema's.

AIle relais worden getekend In onbekrachtigde toestand.
AIle schakelaars staan uit.

Het blok Vermogensschakelaar "UIT"

Het blok "UIT" bestaat uit twee positieve meldingen. Een melding
"uit" en een andere melding "niet in".

--{

UIT

f- ~ --{

"it

H

"ie' '" } -

De melding "uit" betckent, dat het uit-hulpcontact van de vermogensschakelaar

ge~loten

is, indien de vermogensschakelaar uit staat.

De melding "niet in" betekent, dat het in-hulpcontact van de vermogensschakelaar gesloten is, indien de vermogensschakelaar niet in
s taa t.

Dezelfde betekenis voor de blokken " u it" en "niet in" gelden ook voor de:
rail scheider
kabelscheider/transformatorscheider
aardingsscheider eigen veld
scheider aardsluitstroomcompensatiespoel.
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Verklaring blok "VIT" van aUe railaarders van railsysteem I

R.A. I::

R.A. 12

"niet in"

:>

~

~I
~I_

+

~

I

langs alle velden

+

o

Ie melding

"uit"

+

R.A. r

R.A. 1

u;]'

u~

0

0

0

R.A. 1

Ui:J
3

0

0

_ _ _;-1

Iangs aIle veloen

L

J

"uit"

?e mcldi ng

----00

o

- ';6 -

Verklaring blok koppelveld
"in"

R.S.l

+

~
0

R. S. II

~

0

0

V.S.

3

0

0

langs aIle velden

-----.-1--

----:J~---,..=-I

0

0--

r-- ----,
0-';"1- - -

----I=----'O

L
"in"

"niet uit"

R.S.l

-.J
Ie melding

R.S.l!

---Ji-'

v.S.

langs aIle velnen
-0

L _ _ --.J

"niet uir"

2c melding

o

+
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Verklaring blok "lijn spanningsloos"

+

o

o

r----..,

-----:-I-~'---i-I---

L

l

R,S,T.spanningsloos

Ie melding

Verklaring blok "geen verhoogde sterpuntsspanning"
Verhoogde sterpuntsspanning kan geconstateerd worden door de open
driehoeksspanning.
:5

p.r een vcr 1100gde stp.r:-,untsspanning dan kan het vergrendelc:ircuit

onder~roken

'.·orden door een :lUlrrclais.

+
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