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Eindrapport

Samenvatting
De spanningskwaliteit in het Nederlandse elektriciteitsnet is een belangrijk aspect van de
elektriciteitslevering. Dit onderzoek is gestart om de huidige ontwikkelingen rond
spanningskwaliteit in beeld te brengen. Daarnaast zijn klachten over de spanningskwaliteit
door eindgebruikers bij de Energiekamer NMa geuit, maar laat het huidige Power Quality
Monitoring (PQM) project geen vermindering van de spanningskwaliteit zien. Voor dit
onderzoek zijn daarom de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

1.

Dient de normering van spanningskwaliteit te worden uitgebreid? Zo ja, op welke
wijze?

2.

Is de huidige omvang van de meetpopulatie binnen het PQM project voldoende
om een betrouwbaar beeld te geven van de spanningskwaliteit in de hoog,
midden- en laagspanningsnetten van heel Nederland?

3.

Wat is de meest geschikte wijze waarop netbeheerders afnemers benodigde
transparantie kan bieden over spanningskwaliteit?

4.

Wat is de impact van speciale projecten op de spanningskwaliteit in Nederland?

Enkele enquêtes aan het begin van dit onderzoek wijzen uit, dat de klachten zich
voornamelijk toespitsen op spanningsdips en een gebrek aan transparantie. Voor andere
aspecten van spanningskwaliteit zijn afnemers ervan overtuigd dat deze ruim binnen de
geldende norm liggen. Hier bestaat wel de angst, dat de netbeheerders door minder
investeringen en onderhoud de kwaliteit laten verminderen tot aan de limieten van de
norm.

1.

Dient de normering van spanningskwaliteit te worden uitgebreid? Zo ja, op welke wijze?
De huidige normering van spanningskwaliteit voldoet niet, dit blijkt met name uit de
klachten over niet genormeerde parameters als spanningsdips en transiënten. Daarnaast
zijn er klachten over asymmetrie en spanningsvariaties op hoogspanning en over
harmonischen en de hoogte van de spanning op laagspanning. Er is niet onderzocht of het
vastleggen van de maximale hinder die een aangeslotene mag veroorzaken invloed heeft
op de spanningskwaliteit. De klachten over dips en transiënten kunnen verminderd
worden door de Netcode uit te breiden met een kwantificering van deze criteria. Voor de
andere spanningscriteria zijn de limieten overgenomen uit de EN50160 en op sommige
punten aangescherpt. Uit dit onderzoek blijkt dat voor deze criteria op dit moment geen
verdere aanscherping of uitbreiding nodig is.
De netbeheerders hebben zelf een voorstel voor dipnormering op hoogspanning gemaakt
op basis van de maximale hoeveelheid opgetreden dips in de afgelopen jaren. Het formaat
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en de grenzen binnen dit voorstel is in lijn met de internationale standaarden en dus een
goed uitgangspunt. Op gebied van transparantie en verwachtingspatroon beantwoordt het
voorstel aan de vragen van de aangeslotenen. Op gebied van verdeling van
verantwoordelijkheid tussen netbeheerder en afnemers legt het voorstel te veel
verantwoordelijkheid bij de afnemers. Eerst dient door de netbeheerders de oorzaak van
dips te worden gezocht. Als de oorzaak vermijdbaar was moeten dips die hieruit volgen de
verantwoordelijkheid van de netbeheerder worden. De resterende dips zouden dan als
maximum gehanteerd kunnen worden. Op middenspanning is ook normering van dips
noodzakelijk, hier is eenzelfde aanpak aanbevolen als voor hoogspanning.

2.

Is de huidige omvang van de meetpopulatie binnen het PQM project voldoende om een
betrouwbaar beeld te geven van de spanningskwaliteit in de hoog, midden- en
laagspanningsnetten van heel Nederland?
Het huidige PQM project geeft, in vergelijking met andere landen met vergelijkbare
monitoring projecten, een onvoldoende betrouwbaar beeld van de spanningskwaliteit. Dit
komt omdat in Nederland relatief weinig metingen van de spanningskwaliteit uitgevoerd
worden. De gebruikte statistische methode voldoet wel om een goed beeld over de
spanningskwaliteit in Nederland te geven. PQM geeft echter geen uitsluitsel over regionale
verschillen van deze kwaliteit. Tevens worden op middenspanning geen spanningsdips
gemeten. Om de betrouwbaarheid van de steekproef te vergroten wordt het volgende
aanbevolen:


Vergroot de steekproef van 60 weekmetingen naar 250 stuks per netvlak.
Hiermee wordt de breedte van het betrouwbaarheidsinterval gereduceerd tot
maximaal 10%. Tevens biedt dit de gelegenheid voor verdere onderverdeling in
subpopulaties.



Start de weekmetingen zo veel mogelijk in de aangegeven maand zodat de
invloed van eventuele seizoenseffecten op de totale meetresultaten zoveel
mogelijk wordt beperkt.



Monitor op hoogspanning alle aansluitingen permanent vanwege het geringe
aantal en de voordelen die dit biedt informatie over de individuele aansluiting aan
te bieden aan afnemers.

Om een normering van dips op middenspanning mogelijk te maken wordt de volgende
aanbeveling gedaan:


Monitor

de

permanent

middenspanningsrails
voor

het

registreren

in
van

alle

hoog/middenspanning

spanningsdips.

Dit

is

stations
voldoende

representatief voor het aantal opgetreden dips op midden- en laagspanning.
Hiermee kan de in dit onderzoek voorgestelde normering voor middenspanning
opgesteld worden.

3.
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Naar transparantie toe, beantwoordt de jaarlijkse rapportage van het PQM project
grotendeels aan het doel om een beeld te geven van de algehele spanningskwaliteit van
de Nederlandse netten. De resultaten van deze rapportering zijn vooral van nut voor de
regulerende overheid. De afnemer moet daarom naast PQM op een andere manier worden
geïnformeerd.
Er bestaat slechts in een paar landen een reglementair kader voor de transparantie van
meetdata van spanningskwaliteit naar de netgebruikers toe, ondanks de aanwezigheid van
permanente monitoring in een groter aantal landen. Uit het onderzoek naar de huidige
rapportering binnen PQM en de analyse van de ‘best practices’ blijkt het volgende:


Wijzig de algemene benadering van het PQM project niet. Het geeft een goed
beeld van de algehele spanningskwaliteit in Nederland.



Breid de trendanalyse binnen PQM uit naar spanningsdips. Hiertoe moet een (of
meerdere) gepaste kwaliteitsindicator(en) gekozen worden.



Ontwikkel een specifiek jaarlijks geïndividualiseerd rapportageformaat met de
focus op dips (zoals in Frankrijk) voor de meetpunten in die netvlakken waar alle
aansluitingen

uitgerust

zijn

met

een

permanente

meting

van

de

spanningskwaliteit. Voor deze meetpunten is de aanbeveling om eveneens een
dip melding dienst te ontwikkelen waarbij een afnemer direct na het meten van
een spanningsdip op zijn aansluiting hierover wordt geïnformeerd (bijvoorbeeld
via sms of email).


Ontwikkel een jaarrapportage voor dips op middenspanning welke afnemers
kunnen opvragen voor hun voedende en gemonitorde HS/MS station.



Sta netbeheerders toe een meting van de spanningskwaliteit aan te bieden met
de mogelijk tot dipmelding

4.

Wat is de impact van speciale projecten op de spanningskwaliteit in Nederland?
De spanningskwaliteit nabij speciale projecten wordt niet op de juiste manier gemeten om
achteraf een analyse van de invloed mogelijk te maken. Er moeten duidelijke afspraken
met

de

netbeheerders

zijn

over

de

maximaal

toelaatbare

verandering

van

spanningskwaliteit.
Ter controle van deze afspraken zijn er twee methodieken toepasbaar:
1.

Als de afspraak is dat de kwaliteit niet mag verslechteren, is een meting van de
spanning op het aansluitpunt gedurende een representatieve week vóór en ná
ingebruikname van het project voldoende om een kwalitatieve analyse mogelijk
te maken

2.

Als de afspraak is dat er geen invloed mag zijn is een meting van de spanning,
stroom en netimpedantie op het aansluitpunt gedurende een representatieve
week ná ingebruikname van het project voldoende om een kwantitatieve analyse
mogelijk te maken

De overige kwaliteitsaspecten (met name dips en transiënten) zijn middels een permanent
geïnstalleerde meter goed te analyseren.
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Met de in dit project geanalyseerde metingen is zowel de kwalitatieve en kwantitatieve
analyse niet mogelijk. Een eenvoudige analyse van de trends en een beoordeling van de
spanningskwaliteit was wel mogelijk.


Meetlocatie NorNed: beoordeling volgens de Netcode is niet mogelijk omdat het
geen aansluitpunt van een netgebruiker betreft. De RMS spanning is hoog, af en
toe hoger dan de nominale spanning +10%. De verandering van de kwaliteit
vóór en ná ingebruikname is niet bekend. De meting is ongeschikt voor het
bepalen van de exacte invloed, invloed op flickerniveau en spanningsvariaties is
geconstateerd. Klachten over te hoge spanning nabij NorNed zijn bekend.



Maasvlakte 380 kV nabij BritNed: de spanningskwaliteit voldoet maar de locatie
en meting is ongeschikt voor het bepalen van de invloed van BritNed. Er is geen
verslechtering van de kwaliteit gemeten op de meetlocatie.



Aansluitpunt condensatorbank: de spanningskwaliteit voldoet, maar er is een
verhoging gemeten van harmonische vervuiling en het flickerniveau.



Aansluitpunt

Betuwelijn

en

HSL:

de

spanningskwaliteit

voldoet

op

de

meetlocaties, de spanningsasymmetrie en het flickerniveau verhoogt bij het
passeren van een trein.


Ondergrondse hoogspanningskabels zijn alleen theoretisch geanalyseerd, maar
hebben theoretisch eenzelfde invloed als condensatorbanken.
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Gebruikte afkortingen en symbolen
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BT

Franse afkorting voor laagspanning

EHS

Extrahoogspanning

HS

Hoogspanning

HTA

Franse afkorting voor hoogspanning

kV

kiloVolt

LS

Laagspanning

ms

milliseconde

MS

Middenspanning

n

steekproefomvang

P

Actief vermogen

p

percentage van de steekproef dat aan de kwaliteitseisen voldoet

Plt

‘long term’ (2h) flickerniveau

PQ

Power Quality

Pst

‘short term’ (10min) flickerniveau

TSO

Transmission System Operator

Q

Blindvermogen

S

Schijnbaar vermogen

V

Volt
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Begrippenlijst

Aansluitpunt (POC): De fysieke plaats en het spanningsniveau van het punt waar de
aansluiting is verbonden met het net en die het distributie- of transmissienet scheidt van
de installaties waarvan de uitschakeling slechts gevolgen heeft voor de netgebruiker
aangesloten op dat punt.
Aansluitspanning: De aansluitspanning is de nominale spanning van het net op het
aansluitpunt.
Compatibiliteitsniveau: Referentiewaarde voor de coördinatie tussen de emissie en de
immuniteit van installaties die deel uitmaken of gevoed worden door eenzelfde elektrisch
net, teneinde de EMC (elektromagnetische compatibiliteit) van het gehele systeem,
bestaande uit het net en de aangesloten installaties, te verzekeren.
Emissie: Fenomeen waarbij elektromagnetische energie wordt uitgezonden door een
bron.
Emissielimiet of toegelaten stoorniveau: De emissielimiet of het toegelaten
stoorniveau van een netgebruiker wordt opgegeven door de netbeheerder en geeft het
maximaal aanvaardbare stoorniveau die de netgebruiker mag produceren.
Emissieniveau: Het emissieniveau van een netgebruiker is het stoorniveau dat de
installatie van de netgebruiker zou veroorzaken op het aansluitpunt in afwezigheid van
andere vervormende, fluctuerende of onevenwichtige installaties naargelang het geval.
Evaluatiepunt (POE): De fysieke plaats in het net waar de emissieniveaus van een
installatie worden vergeleken met de emissielimieten.
Flicker: Impressie van de instabiliteit van de visuele impressie geïnduceerd door een
lichtstimulus met een in de tijd variërende luminantie of spectrale distributie.
Gemeenschappelijk koppelingspunt (PCC): De fysieke plaats in het net die elektrisch
gezien het dichtst bij de beschouwde installatie ligt en waar andere installaties kunnen
gekoppeld zijn.
Harmonische: Sinusoïdale component van een complexe golf met een frequentie die een
geheel veelvoud is van de frequentie van de fundamentele.
Hoogspanning: Spanningsniveaus boven 35 kV.
Immuniteit: De bekwaamheid van een toestel of systeem om op correcte wijze te
functioneren in de aanwezigheid van een elektromagnetische storing.
Laagspanning: Alle spanningsniveaus kleiner dan of gelijk aan 1 kV.
Netgebruiker: Elke natuurlijke of rechtspersoon waarvan de installaties aangesloten zijn
op het net wordt netgebruiker (producent of eindgebruiker) genoemd.
Planningniveau: Het planningniveau wordt opgegeven door de netbeheerder voor de
verschillende

spanningsniveaus

en

kan

beschouwd

worden

als

een

intern

kwaliteitsobjectief. Ze is steeds kleiner of gelijk aan het compatibiliteitsniveau.
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Referentie kortsluitvermogen: Het referentie kortsluitvermogen is een vastgelegde
referentiewaarde, die gebruikt wordt bij de evaluatie van de emissieniveaus van de
netgebruiker wat betreft asymmetrie, spanningsvariaties en flicker.
Referentie harmonische impedanties: De referentie harmonische impedantie is een
contractueel vastgelegde referentiewaarde, die gebruikt wordt bij de evaluatie van het
harmonische emissieniveau van de netgebruiker.
Spanningskwaliteit : zie appendix J
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1.

Inleiding

1.1. Aanleiding
De Energiekamer NMa heeft Laborelec en SEO opdracht gegeven om onderzoek te doen of
de spanningskwaliteit in Nederland momenteel goed in kaart wordt gebracht. De
aanleiding van deze vraag is tweeledig:
1.

De Energiekamer NMa heeft behoefte aan inzicht in de actuele ontwikkelingen
rondom spanningskwaliteit

2.

Klachten van afnemers over de spanningskwaliteit bij de Energiekamer NMa en
berichten in de media over spanningsproblemen.

De

problemen

met

de

spanningskwaliteit

spelen

zowel

op

hoog-

alsook

op

middenspanning.

1.2. Onderzoeksvragen
De Energiekamer NMa heeft voor dit onderzoek vier hoofdvragen gedefinieerd die ieder
onderverdeeld zijn in subvragen:
1.

Dient de normering van spanningskwaliteit te worden uitgebreid? Zo ja, op welke
wijze?
a.

Voor welke spanningscriteria dienen normen ontwikkeld of verder
uitgebreid te worden?

b.

Voor

welke

aspecten

van

spanningskwaliteit,

waarvoor

normen

ontbreken, ervaren afnemers de meeste problemen?
c.

Op

welke

wijze

dient

eventuele

nieuwe

normering

voor

spanningskwaliteit geïmplementeerd te worden?
d.

Hoe zou de eventuele nieuwe normering voor spanningskwaliteit eruit
moeten komen te zien?

e.

Hoe is de normering van spanningskwaliteit in andere Europese landen
geregeld?

2.

Is de huidige omvang van de meetpopulatie binnen het PQM project voldoende
om een betrouwbaar beeld te geven van de spanningskwaliteit in de hoog-,
midden- en laagspanningsnetten van heel Nederland?
a.

Welke statistische betrouwbaarheid is wenselijk gezien de kosten die
gepaard zouden gaan met een uitbreiding van de huidige meetpopulatie
binnen het PQM project?

b.

Indien de huidige omvang van de meetpopulatie aangepast moet
worden, wat is dan de optimale omvang van de meetpopulatie per
netvlak?
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c.

Op welke manier kan relatie gemaakt worden tussen de statistische
betrouwbaarheid en de kosten c.q. de omvang van de meetpopulatie
per netvlak?

d.

Hoe zou de omvang van de meetpopulatie aangepast dienen te worden
per netvlak met het oog op ontwikkelingen in andere Europese landen?

3.

Wat is de meest geschikte wijze waarop de netbeheerder afnemers benodigde
transparantie kan bieden over spanningskwaliteit?
a.

Welke meetgegevens dient een netbeheerder openbaar te maken en
met welke frequentie?

b.

Op welke manier kunnen de trends in de ontwikkeling van de
spanningskwaliteit inzichtelijk worden gemaakt?

c.
4.

Wat zijn de best practices van andere Europese landen?

Wat is de impact van speciale projecten op de spanningskwaliteit in Nederland?
a.

In

welke

mate

zijn

speciale

projecten

bepalend

voor

de

spanningskwaliteit?
b.

Op welke wijze dienen netbeheerders de invloed van speciale projecten
op de spanningskwaliteit in hun elektriciteitsnetten te monitoren?

Dit onderzoek concentreert zich op de bovengenoemde onderzoeksvragen en geeft geen
antwoord op de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen aangeslotenen en
netbeheerders. De interactie tussen het elektriciteitsnetwerk en aangeslotenen, de kwestie
wie mag wat veroorzaken en het aanwijzen van de veroorzaker bij een incident valt dus
buiten de kaders van dit onderzoek.

1.3. Aanpak en hoofdstukindeling
Ter beantwoording van de onderzoeksvragen 1 t/m 3 is de volgende onderzoeksaanpak
gehanteerd:
1.

Concretisering van de onderzoeksvraag middels het inwinnen van informatie bij
diverse betrokken partijen (paragraaf 1.4)

2.

Toetsen van de klachten aan de bestaande normering spanningskwaliteit in
Nederland (hoofdstuk 2)

3.

Toetsen van de klachten aan de monitoring van de netbeheerders in het kader
van het Power Quality Monitoring (PQM) project (hoofdstuk 3)

4.

Mogelijke verbeteringen in de communicatie naar de betrokken partijen rekening
houdend met de conclusies uit de voorgaande hoofdstukken (hoofdstuk 4)

Onderzoeksvraag 4 aangaande speciale projecten is beantwoord door een analyse van de
beschikbare metingen van het project en vergelijking van deze metingen met de
normering (hoofdstuk 5).
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In het afsluitende hoofdstuk 6 staan de concrete antwoorden op de onderzoeksvragen.

1.4.

Concretisering onderzoeksvraag
De aanleiding van dit onderzoek zijn klachten van aangeslotenen en berichten in de media
rond spanningskwaliteit en de behoefte van de Energiekamer NMa om inzicht te krijgen in
de ontwikkelingen op het gebied van spanningskwaliteit. Om inzicht in de ontwikkelingen
rondom de spanningskwaliteit te krijgen, is de huidige normering en ontwikkelingen in het
buitenland geanalyseerd. Daarnaast is om de aard en omvang van de problematiek te
concretiseren, informatie ingewonnen bij de diverse betrokken partijen.

1.4.1.

Enquête over klachten bij netgebruikers en netbeheerders
Binnen dit onderzoek zijn enquêtes gehouden onder netgebruikers en netbeheerders om
te inventariseren over welke aspecten van de spanningskwaliteit de meeste klachten
bestaan [bijlage C].
De meesten klachten van afnemers op middenspanning komen van spanningsdips. In
hoogspanning gaan de meeste klachten over dips en transiënten, echter ook een te hoge
spanning en asymmetrie behoren tot spanningscriteria waarover klachten zijn. Klachten
over harmonischen zijn meer incidenteel van aard.
De meest gehoorde klacht heeft niet betrekking op een ontbrekende parameter of limiet,
maar de onduidelijkheid die bestaat over verantwoordelijkheid. Er is namelijk een
ontbrekend element voor de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld dips.
Tevens is er bij de afnemers de vrees, dat de spanningskwaliteit verslechtert. Ze stellen
dat de spanningskwaliteit in Nederland op veel gebieden veel beter is dan de Europese
normering voorschrijft. Volgens de afnemersorganisaties is er dus ruimte voor
netbeheerders om extra ‘vervuiling’ toe te staan zonder normeisen te overtreden. De
afnemers vrezen voor het uitstellen van investeringen in oude netten en daardoor
vermindering van de spanningskwaliteit.

1.4.2.

Enquête over transparantie
In de enquête over spanningsklachten werd bij aangeslotenen tevens geïnformeerd in
hoeverre zij de huidige communicatie en transparantie van de netbeheerders inzake
spanningskwaliteit afdoende vinden [bijlage D]. De afnemers hebben voornamelijk
behoefte aan een indicatie van de te verwachten spanningskwaliteit. Dit stelt hun in staat
immuniserende maatregelen te nemen. Het geven van een verwachte spanningskwaliteit
is met het huidige PQM project niet mogelijk, een afnemer op een uitloper heeft dezelfde
informatie als een afnemer in een stedelijk gebied. Uit de enquêtes blijkt dat afnemers
helderheid en transparantie als een deel van de oplossing zien.

1.4.3.

Aandachtspunten bij elektriciteitsproducenten
Energieproducenten ervaren verliezen in hun elektriciteitscentrales ten gevolge van
asymmetrie op hoogspanning. Verliezen achter hun kWh meter kunnen niet verkocht
worden, ze zijn dus een derving van inkomsten. Een grote centrale heeft door de
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aanwezige asymmetrie 100 kW extra verliezen (enkele tienduizenden Euro’s per jaar per
centrale). De wens van producenten is om asymmetrie op hoogspanning verder te
beperken. Daarnaast zijn er klachten over te hoge spanning, met name nabij Eemshaven.
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2.

Analyse normering spanningskwaliteit

Dit

hoofdstuk beschrijft

de

in

Nederland

geldende normering op

gebied

van

spanningskwaliteit. Het bevat een analyse over welke aspecten van de spanningskwaliteit
een kwantitatieve normering ontbreekt en of de klachten zich op deze aspecten
concentreren. Voor deze aspecten wordt een analyse van de normering in het buitenland
uitgevoerd om uiteindelijk tot een advies voor Nederland te komen.

2.1. Analyse huidige normering spanningskwaliteit
2.1.1. Inleiding
De kwaliteit van de spanning wordt bepaald door de producenten van elektriciteit, het
netwerk en de interactie met de aangesloten apparaten bij afnemers. De kwaliteit kan
daardoor variëren. Om correcte werking van apparaten te garanderen dient de spanning
een minimale kwaliteit te hebben. De apparaten zelf mogen niet teveel vervuilen en
moeten tevens een minimale immuniteit voor verminderde spanningskwaliteit hebben.
De kwaliteit van de spanning is in grote mate afhankelijk van de elektromagnetische
compatibiliteit (EMC in het Engels). De richtlijnen die gebruikt kunnen worden voor de
basis van het bepalen van de eisen voor de aansluiting van storende, schommelende of
asymmetrische elektrische systemen op het openbare MS, HS en EHS netwerk, zijn in de
Technische Rapporten IEC/TR 61000-3-6 [3], 61000-3-7 [4] en 61000-3-13 [5] bepaald.
Na de aansluitfase zijn er drie hoofdzaken die veelal worden besproken in relatie tot
storingsemissie:


de plaatsbepaling van de storingsbronnen



het onderscheid tussen het netwerk- en de klantbijdrage tot het emissie niveau



assessment van het individuele emissieniveau

De ontwikkeling van de emissielimieten (spanning en stroom) voor individuele
randapparatuur of van klantinstallaties is gebaseerd op de invloed die deze emissies
hebben op de spanningskwaliteit. Een aantal basisconcepten worden toegepast ten
behoeve van de evaluatie van de spanningskwaliteit. De toepasbaarheid van elk van deze
basisconcepten is afhankelijk van de locatie, de meetmethodiek (duur van de metingen,
meetfrequentie, berekening van de gemiddelden, statistieken) en rekenmethodiek.
Op het gebied van EMC definieert men compatibiliteits- en planningsniveaus als
referentiewaarden.
Dit onderzoek gaat verder niet in op emissielimieten van spanning en stroom. Dit omdat
de huidige Netcode en ook de EN50160 geen strikte normen opleggen voor hoe een totale
installatie zich mag gedragen ten aanzien van de werking van netten. Daarnaast is een
mogelijke normering van de ‘stroomkwaliteit’ geen onderdeel van dit onderzoek en
daarom worden resultaten van metingen van de stroom niet verder beschouwd. Wel
onderschrijven de onderzoekers het belang om de relatie tussen stroom en spanning bij
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het opstellen van normering nauwkeurig te analyseren om de verantwoordelijkheid op de
juiste manier te verdelen.
2.1.2. Compatibiliteitsniveaus
Het compatibiliteitsniveau is het gespecificeerd niveau van elektromagnetische storing dat
in een welbepaalde omgeving dienst doet als referentieniveau met het oog op de
coördinatie bij het opstellen van emissie- en immuniteitsgrenzen (zie Figuur 1).

Figuur 1 Illustratie van de EMC basisconcepten (comptabiliteitsniveaus,
planningsniveaus en individuele emissielimieten)
Het gaat om referentiewaarden die het mogelijk maken de emissie en immuniteit van de
uitrustingen te coördineren en zo de EMC van het hele systeem te waarborgen. Gewoonlijk
vertegenwoordigen de compatibiliteitsniveaus een probabiliteit van niet-overschrijding van
95% voor een net dat zowel in de tijd als in de ruimte volledig in beschouwing genomen
wordt. De toegelaten marge betekent dat het voor een netbeheerder onmogelijk is de
niveaus op alle punten van het net en op eender welk ogenblik te garanderen.
Deze compatibiliteitsniveaus moeten bezien worden als gerelateerd aan de quasistationaire of steady-state spanningsstoringen (harmonischen, flicker, asymmetrie) en ze
zijn

gegeven

als

referentiewaarden

voor

beide

lange

termijn-

en

zeer

korte

termijneffecten.
2.1.3. Planningsniveaus
Het planningsniveau is het niveau dat aan een bijzondere storing in een specifieke
omgeving wordt toegewezen. Het wordt als referentie gebruikt bij het bepalen van de
emissiegrenzen van belastingen met groot vermogen en van installaties in deze specifieke
omgeving. Het is de bedoeling deze grenswaarden te coördineren met alle andere
aangenomen grenswaarden voor uitrustingen die op het energiedistributienet moeten
worden aangesloten.
De netbeheerder bepaalt planningsniveaus voor alle spanningsniveaus van het net. Deze
planningsniveaus kunnen worden beschouwd als interne doelstellingen op het gebied van
de kwaliteit van de spanning. Ze zijn lager dan of gelijk aan de compatibiliteitsniveaus.
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2.1.4. Individuele emissielimieten
Het planningsniveau of het totale stoorniveau wordt verdeeld onder de verschillende
netgebruikers teneinde de aanvaardbare stoorniveaus of de emissielimieten te bekomen
voor de individuele gebruikers.
Het doel bestaat uit de emissies afkomstig van de individuele netgebruikers aangesloten
op midden- en hoogspanningsnetten te beperken zodat het totale stoorniveau op de
spanning het planningsniveau niet overschrijdt. De methodologie voor het bepalen en
evalueren van deze aanvaardbare emissieniveaus is beschreven in de technische
rapporten IEC/TR 61000-3-6 [3], IEC/TR 61000-3-7 [4] en IEC/TR 61000-3-13 [5].
In een elektrisch netwerk is het onvermijdbaar dat er soms zekere interferenties optreden.
Er is dus een risico van overlapping tussen de spreidingen van storingsniveaus en
immuniteitsniveaus.
De minimale spanningskwaliteit is voor permanente spanningskwaliteit criteria in
Nederland vastgelegd in de Netcode. De minimale immuniteit van individuele apparaten
wordt ook getest en ligt vast in de IEC 61000-4-x reeks. De Netcode bevat de
voorwaarden met betrekking tot de wijze waarop netbeheerders en afnemers zich
gedragen ten aanzien van het in werking hebben van de netten, het voorzien van een
aansluiting op het net en het uitvoeren van het transport van elektriciteit over het net [1].
De

huidige

Netcode

(versie

14

maart

2012)

bevat

in

paragraaf

3.2

de

kwaliteitseigenschappen waaraan de netspanning minimaal aan moet voldoen. Voor de
niet genoemde eigenschappen in de Netcode wordt verwezen naar de EN50160:2000 [6].
Deze versie wijkt op dit moment af van de EN50160:2010, welke een grondige update
heeft gehad met name voor niet permanente fenomenen, de dips en transiënten. Echter
worden in deze update nog geen maxima gesteld aan aantal en type dips.
De EN50160 geeft kwantitatieve limieten voor de volgende spanningskwaliteitsaspecten:


Harmonische vervorming



Flicker (snelle spanningsvariaties)



Spanningsvariaties



Assymetrie

In Nederland verwijst de Netcode (versie maart 2012) op gebied van spanningskwaliteit
naar de EN50160:2000, maar zijn enkele aanvullingen opgenomen ten aanzien van trage
spanningsvariaties,

flicker,

spanningsasymmetrie

en

harmonische

spanningen.

De

afwijkingen staan in de volgende tabel, waarbij de integratieperiode 10 minuten is
(behalve voor de Plt). Vetgedrukt is aangegeven wat de ‘strengste’ limiet is. Voor sommige
fenomenen staan in de Netcode extra limieten die niet in de EN50160:2010 staan (in dit
geval staat geen waarde in de kolom van EN50160). Dit geldt met name voor extra
limieten voor de maximale tijd of strengere limietwaarde.
In het volgende hoofdstuk worden de genormeerde parameters in Tabel 1 verder
besproken. Hierbij ligt de focus op klachten over deze parameters en of aanvullingen
wenselijk en/of mogelijk zijn.
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Tabel 1 Afwijkingen Nederlandse Netcode (versie maart 2012) ten opzichte van
de EN50160:2010
Criterium

Tijd
Netcode

Tijd
EN50160
(2010)

Limiet Netcode

Limiet
EN50160
(2010)

Trage
spanningsvariaties

95%

99%

±10% van UN (MS)

±10% van UN
(MS)

100%

100%

+10% / -15% van UN (MS)

+15% / -15%
UN (MS)

99,9%

-

±10% van UN (HS)

-

95%

95%

Plt ≤1 (LS,MS,HS)

Plt ≤1
(LS,MS,HS)

100%

-

Plt ≤5 (LS,MS,HS)

-

95%

95%

Vun≤2% (LS,MS)

Vun≤2%
(LS,MS)

Flicker

Spanningsasymmetrie

Harmonische
spanningen

100%

-

Vun≤3% (LS,MS)

-

99,9%

-

Vun≤1% (HS)

-

95%

95%

THD≤8% (LS,MS)

THD≤8%
(LS,MS)

95%

-

THD≤6% (HS)

-

95%

-

THD≤5% (EHS)

-

99,9%

-

THD≤12% (LS,MS)

-

99,9%

-

THD≤7% (HS)

-

99,9%

-

THD≤6% (EHS)

-

99,9%

-

Individuele harmonischen Zie tabel
U<35 kV

-

Dit hoofdstuk behandelt de spanningskwaliteitsaspecten waarvoor geen limieten staan in
de Netcode. Er is niet onderzocht of het vastleggen van de maximale hinder die een
aangeslotene mag veroorzaken invloed heeft op de spanningskwaliteit. Voor dips en
transiënten ontbreken limieten, terwijl hier wel klachten over zijn (zie paragraaf 1.4).
Spanningsdips zijn vanuit het ‘EMC Directive’ een emissie vanuit het net, het net wordt
namelijk gezien als een installatie. Er bestaat geen IEC standaard met betrekking tot de
emissie van spanningsdips. Dit fenomeen wordt in dit hoofdstuk in twee stappen nader in
detail geanalyseerd:
1.

Analyse van de normering van dips in andere landen

2.

Voorstel voor normering van dips in Nederland

Een eerste voorstel voor de normering van transiënten op hoogspanning is gemaakt maar
is

inhoudelijk

niet

bekend

voor

dit

onderzoek.

Transiënten

treden

op

bij

schakelhandelingen of fouten en zijn vaak niet vermijdbaar. Ook zijn ze zeer lokaal en
soms moeilijk te meten wat een mogelijke normering lastig maakt. Van belang is de
bepaling welke schadelijke transiënten vermijdbaar zijn, deze zouden in de normering de
verantwoordelijkheid van de netbeheerder moeten zijn. In dit onderzoek worden
transiënten niet verder geanalyseerd maar het is wel duidelijk uit de klachteninventarisatie
dat onderzoek naar mogelijke normering nodig is.
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2.2. Analyse normering van dips in het buitenland
Van de landen die als basis de EN50160 als normering voor spanningskwaliteit hebben,
hanteren negen landen nationaal een afwijkende norm. Daarnaast heeft Frankrijk
contractuele afspraken tussen afnemers en netbeheerders.
Andere landen met afwijkende normering van de spanningskwaliteit ten opzichte van de
EN50160:2010 zijn Hongarije, Portugal, Spanje, Noorwegen, Italië, Tsjechië en Zweden.
Details van deze afwijking kunnen gevonden worden in het ‘5th CEER Benchmarking
Report on the Quality of Electricity Supply [7]’. Deze afwijkingen worden in nationale
commissies bepaald op vraag van de netbeheerders en aangeslotenen en verschillen land
per land. De volgende paragraaf bespreekt de afwijkingen op het gebied van
spanningsdips teneinde tot een voorstel te komen voor Nederland.
2.2.1. Normering van spanningsdips
Zweden
De Zweedse toezichthouder heeft een voorstel voor regulering van spanningskwaliteit ter
discussie gelegd bij alle betrokken partijen. Dit voorstel gaat veel verder dan de EN50160,
op veel fronten is deze aangescherpt.
In Zweden wil men de methodiek van gedeelde verantwoordelijkheid toepassen om dips
op midden- en hoogspanning te classificeren en verantwoordelijkheid per klasse te
definiëren. In Figuur 2 staat de classificatie van dips uit het voorstel.

Figuur 2 Classificatie van dips t/m 45 kV gebruikt in het Zweedse voorstel voor
regulering op het gebied van spanningskwaliteit [CIRED 2011]
In het voorstel staat, dat er geen dips in gebied C dienen op te treden en dat de
netbeheerders zoveel mogelijk dips in gebied A en B dienen te voorkomen. Over het
aantal dips toegelaten in gebied A en B wordt geen uitspraak gedaan, de netbeheerder
dient naar alle redelijkheid deze dips te voorkomen.
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Figuur 3 Classificatie van dips > 45 kV gebruikt in het Zweedse voorstel voor
regulering op het gebied van spanningskwaliteit [CIRED 2011]
Een voordeel van deze methodiek is dat er meer duidelijkheid is in vergelijking met geen
normering van dips in de huidige EN50160. Dips in gebied A komen het meeste voor. De
netgebruiker is echter zelf verantwoordelijk zich te immuniseren tegen deze dips. Dips in
gebied C komen zelden voor en de netbeheerder zal deze dips ook willen voorkomen
zonder normering van dips. Deze dips hebben namelijk een grote invloed op de netwerken
en zorgen vaak voor storingsminuten welke gecontroleerd worden door de toezichthouder.
In Nederland zou een dergelijke normering met de grenzen zoals gebruikt in Zweden
weinig effect voor de eindgebruiker hebben, behalve dat hij zelf een grotere
verantwoordelijkheid heeft. Dit wordt toegelicht door deze normering toe te passen op de
PQM resultaten voor hoogspanningsnetten van Nederland over 2011.
Voor hoogspanningsnetten tot en met 150 kV is de volgende tabel van toepassing. Deze
tabel beschrijft het aantal dips van welk type zijn opgetreden in 2011 in Nederland in
hoogspanningsnetten tot en met 150 kV. De vetgedrukte getallen zijn het totaal aantal
dips geregistreerd van dat type.
Tabel 2 Dip tabel voor hoogspanningsnetten t/m 150 kV uit PQM campagne
2011 [8]
Restspanning u
(%)
90 > u ≥ 80
80 > u ≥ 70
70 > u ≥ 40
40 > u ≥ 5
5>u

10 ≤ t ≤ 200
1,55
8
11
31
1,05
9
7
21
0,3
3
4
6
0,25
3
3
5
0,8
7
16
4

Duur t (ms)
200 ≤ t ≤ 500
500 ≤ t ≤ 1000
0
0
0,05
1
0
1
0
1
0,1
1
0,15
2
2
2
2
3
0,15
1
0,1
1
3
2
3
2
0,05
1
0
0
1
0
1
0
0,05
1
0
0
1
1
0
0

1000 ≤ t ≤ 5000
0,05
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2
2
4
3

Als Figuur 3 op Tabel 2 wordt toegepast (groen=gebied A, oranje is gebied B en rood is
gebied C volgens het voorstel in Zweden) valt op dat 85 van de 96 geregistreerde dips in
gebied A valt. Het voordeel voor de afnemer is meer duidelijkheid, het nadeel van deze
verdeling is dat de verantwoordelijkheid voor het merendeel van de dips nog steeds bij de
afnemer ligt. Wel is het zo dat de gebruikte apparatuur bestand zou moeten zijn tegen
dips van type A, afhankelijk van de type test zal deze correct blijven functioneren of veilig
uitschakelen. Dit betekent niet dat het productieproces door kan draaien, de type test van
de individuele apparaten zegt alleen iets over het veilig functioneren van het apparaat
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tijdens een dip. Voor aangeslotenen op extra hoogspanning vallen alle dips van 2011 in
gebied A.
Noorwegen
Vanaf 2005 zijn de netbeheerders verplicht de spanningskwaliteit te meten na een klacht
van ongeacht welke partij. De kosten worden gedragen door de netbeheerders, behalve
als de klant een meting wil zonder dat hij problemen heeft. De netbeheerders beslissen
zelf over het aantal metingen en de locatie van de metingen, volgens de Noorse
toezichthouder hebben ze zelf de beste kennis van hun net om dit te beoordelen.
Noorwegen heeft een norm gesteld voor het maximum aantal spanningsdips dat mag
optreden in 24h:


Er mogen maximaal 12 of 24 spanningsdips op een aansluiting per periode van
24 aaneengesloten uren in respectievelijk de hoog- en middenspanningsnetten
plaatsvinden.

Voor andere criteria zijn er ook afwijkingen, voor dit onderzoek zijn deze minder relevant.
Frankrijk
In Frankrijk bestaat de mogelijkheid voor afnemers om een contract met de netbeheerder
af te sluiten voor een bepaald niveau van de spanningskwaliteit op zijn aansluiting. Deze
contracten bevatten in de regel (als optie) ook een maximum aantal spanningsdips dat op
de aansluiting mag optreden. Een voorbeeld is hier beneden gegeven waarbij CART geldt
voor de TSO (63 KV t/m 400 kV) en CARD HTA geldt voor de regionale netbeheerders (20
en 15 kV). Voor laagspanning (in de figuur ‘BT’) geldt de EN50160 zonder aanvullende
eisen.

Figuur 4 Voorbeeld contract tussen netbeheerder en afnemer [9]
In het voorbeeld contract in Figuur 4 wordt afgesproken hoeveel dips met een bepaalde
duur en diepte zijn toegestaan op de aansluiting van de klant. Als basis worden historische
waarden gebruikt. Ook voor andere spanningscriteria kunnen extra afspraken gemaakt
worden bovenop de EN50160. Dit service contract biedt de afnemer extra service van de
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TSO ten opzichte van een afnemer zonder contract. Een model contract kan gevonden
worden op de website van RTE.

70%

0.6s

Figuur 5 Curve voor gedeelde verantwoordelijkheid gebruikt in Franse
contracten tussen afnemers en netbeheerders [Bron: Math Bollen CIRED 2011]
Uit de resultaten van de enquêtes gehouden onder afnemers en uit de klankbordgroepen
wordt een aanpak als in Frankrijk als positief gezien. Het brengt duidelijkheid over de te
verwachte kwaliteit en de verantwoordelijkheid ten aanzien van de in het contract
vastgelegde limieten is helder. Een voordeel van deze aanpak is ook dat de meest
optimale investering wordt gekozen om de spanningskwaliteit te handhaven/verbeteren.
Een immuniserende maatregel ten behoeve van het contract kan bij de klant, maar ook in
het net genomen worden. Dit wordt door de netbeheerder per contract bekeken. Ten
behoeve van de contracten wordt op dit moment op 50% van de HV/MV stations de
spanningskwaliteit gemeten. Ook wordt bij 10% van de klanten met een gepersonaliseerd
contract (1%) de spanningskwaliteit gemeten (eigendom van de netbeheerder). Bij de
resterende 99% van de klanten wordt bij 20% de spanningskwaliteit gemeten door al
aanwezige functionaliteit in de meetapparatuur ter plaatse (eigendom van de afnemer). In
de toekomst wordt 100% van de HV/MV stations bemeten om een macroscopisch beeld
van de spanningskwaliteit te hebben en contracten te handhaven.
In Nederland is een dergelijke aanpak nog niet mogelijk aangezien de netbeheerder niet
mag discrimineren. Ook ontbreekt voor dergelijke contracten een goed zicht op de
spanningskwaliteit op het aansluitpunt.
België
In België wordt de spanningskwaliteit uitgebreid gemonitord. Zowel bij afnemers, met
name op middenspanning, en op de hoog/middenspanning stations (100%) wordt de
spanning permanent gemonitord. Deze data is niet beschikbaar voor de toezichthouder
maar voor de netbeheerder om een goed beeld te krijgen van de spanningskwaliteit in
haar netten. Deze data is alleen voor de netbeheerder beschikbaar en biedt gezien de
jaarlijkse rapportages van de PQ fenomenen mogelijkheid tot trend analyse per fenomeen
per HS/MS station.
Portugal
In Portugal staat in de ‘Quality of Service’ code (QoS), van kracht sinds januari 2006,
beschreven hoe spanningskwaliteit gemonitord moet worden. Opvallend is dat ook hier
alle afgaande middenspanning railsystemen in de MS/HS stations bemeten worden
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(minimaal 1 week per 4 jaar). Ook de eisen aan spanningskwaliteit staan beschreven in
deze QoS. In annex IV van deze QoS staat hoe spanningsdips gekarakteriseerd moeten
worden, waarvan de details voor dit onderzoek ontbreken.
De gemeten data wordt verzameld in een centrale database en rapporten van de hoogmiddenspanning en midden- laagspanning stations worden verzonden aan de Portugese
toezichthouder.

2.3. Voorstel normering voor dips in Nederland
In de IEC 61000-4-11 en 4-34 is beschreven tegen welke dips een apparaat bestand moet
zijn. Afhankelijk van de gewenste classificatie worden de apparaten onderworpen aan dips
volgens Figuur 6. Het betekent niet dat een klasse 3 apparaat correct door blijft werken bij
dips van 100 ms met een diepte van 60%. De norm geeft aan dat het individuele apparaat
geen schade overhoudt aan deze dip, hiertoe behoort ook correct afschakelen of
afschakelen

en

herstarten

zonder

schade.

De

optimale

verdeling

van

de

verantwoordelijkheid voor (de aantallen) dips boven of onder de immuniteitscurve
beschreven in Figuur 6 is nog niet exact bepaald.

Figuur 6 Immuniteitscurve uit de IEC 61000-4-11 voor klasse 2 en klasse 3
apparatuur [Bron: IEC 61000-4-11]
Een

projectie

van

de

immuniteitscurve

op

de

dip

resultaten

over

2011

in

hoogspanningsnetten in Nederland is hieronder weergegeven.
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Tabel 3 Resultaten diepte- duur tabel voor dips op hoogspanning in 2011
Restspanning u
(%)
90 > u ≥ 80
80 > u ≥ 70
70 > u ≥ 40
40 > u ≥ 5
5>u

10 ≤ t ≤ 200
1,55
8
11
31
1,05
9
7
21
0,3
3
4
6
0,25
3
3
5
0,8
7
16
4

Duur t (ms)
200 ≤ t ≤ 500
500 ≤ t ≤ 1000
0
0
0,05
1
0
1
0
1
0,1
1
0,15
2
2
2
2
3
0,15
1
0,1
1
3
2
3
2
0,05
1
0
0
1
0
1
0
0,05
1
0
0
1
1
0
0

1000 ≤ t ≤ 5000
0,05
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2
2
4
3

Het groene gebied zou de verantwoordelijkheid voor afnemers kunnen zijn, het rode
gebied voor de netbeheerder. Een dergelijke vorm van gedeelde verantwoordelijkheid voor
dips is een mogelijkheid. Het biedt als voordeel dat er duidelijkheid is voor afnemers, maar
legt voor lichte dips (kort en/of ondiep) de verantwoordelijkheid bij afnemers. Er kleven
ook diverse nadelen aan deze mogelijke verdeling:


Gezien de dip indices van de afgelopen jaren hebben de netbeheerders ieder jaar
te maken met ongeoorloofde dips in het rode gebied, het zal leiden tot veel
schadeclaims;



Klasse 2 apparaten kunnen wel schade ondervinden in het groene gebied;



Geen schade aan individuele apparaten betekent niet dat er geen productieverlies
optreedt.

Ook op Europees gebied wordt onderzocht of het verdelen van de verantwoordelijkheid op
basis van immuniteitscurve mogelijk is. Tot nu toe is er geen overeenstemming welke
curve toegepast kan worden om een correcte verdeling te maken.
Het huidige voorstel voor dipnormering op hoogspanning van de Energiekamer NMa gaat
minder ver en past de classificatie van de EN50160 toe. De rode getallen in Tabel 4 zijn de
maximale dips van dat type dat een afnemer op zijn aansluiting kan verwachten. Dit is
gebaseerd op de historie van dips gemeten in de meetperiode 2005-2009, het maximum
opgetreden aantal dips op een locatie gedurende een jaar is als maximum genomen
(rood).
Tabel 4 Voorstel van de Energiekamer NMa voor een diepte- duur tabel voor
spanningsdips in de Netcode [10]

Voor lichte dips is de invloed voor de afnemer hetzelfde vergeleken met een verdeling op
basis van de immuniteitscurve voor klasse 3 apparatuur, hij kan nog steeds een groot

© Laborelec

www.laborelec.com

LBE02710239 – 3.0 | 25 van 132

aantal kleine dips ondervinden. Voor de wat zwaardere dips mogen er enkele optreden, zie
Tabel 4. De verdeling volgens het voorstel heeft de volgende voor- en nadelen:
Voordelen


Meer duidelijkheid voor de afnemer rond te verwachten dips;



Geen onredelijke verantwoordelijkheid voor netbeheerders voor zware dips;



Gebruiken van de classificatie volgens de EN 50160, Netcode blijft hierdoor
uniform met de Europese standaard.

Nadelen


Het hanteren van maxima heeft in de praktijk weinig waarde voor de afnemers;



Het voorstel is duidelijker in de verantwoordelijkheid maar praktisch gezien ligt
deze bijna volledig bij de afnemer;



Het aantal mogelijke zware dips is onredelijk hoog voor de afnemer.

Het voorstel voor dipnormering op hoogspanning van de Energiekamer NMa is een goede
start om ervaring op te doen met dipnormering maar behoeft zeker aanscherping van de
limieten om aan de wensen van de afnemers te voldoen. Het is aanbevolen om alle
aansluitingen op hoogspanning te bemeten, hiermee kunnen meer representatieve
limieten voor dips gesteld worden. Een aanvullende manier om meer representatieve
limieten te stellen is door de netbeheerders te verplichten onderzoek gedurende 2 à 3 jaar
te laten doen naar de oorzaak van alle opgetreden dips in het gele en oranje gebied in
Tabel 4. Als uit deze onderzoeken blijkt dat de oorzaak van een deel van deze dips
vermijdbaar waren, moet de limiet aangescherpt worden zodat deze dips de
verantwoordelijkheid van de netbeheerder worden. Hierdoor ontstaat een methodiek die
gedeelde verantwoordelijkheid combineert met de huidige classificatie van het voorstel
voor normering van spanningsdips op hoogspanning.

Aangezien afnemers op middenspanning vooral klagen over dips is het nodig ook op
middenspanning een normering voor dips te ontwikkelen. De voorgestelde methode op
hoogspanning kan ook op middenspanning toegepast worden. Het van groot belang dat
de limieten op de juiste manier bepaald worden door de oorzaak van de dips te
achterhalen. Vermijdbare zware dips mogen niet voor rekening komen van de afnemers.
Aangezien de oorzaak van veel fouten en ook dips bekend is (zoals fouten door
graafwerkzaamheden of fouten in moffen of andere netcomponenten), kan een
realistische limiet bepaald worden.
Voor normering effectief kan worden, moet een permanente monitoring van dips aanwezig
zijn op middenspanning. Het advies is hiermee direct te starten, zie hoofdstuk 3.

2.4. Conclusie en aanbevelingen
Op gebied van normering geeft de Netcode kwantitatieve limieten voor vrijwel alle
aspecten van spanningskwaliteit. Enkel op het gebied van spanningsdips en transiënten
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ontbreekt een dergelijke kwantificering. Uit de inventarisatie van paragraaf 1.4 blijkt juist
dat op die aspecten veel klachten en vraag om transparantie bestaat.
De netbeheerders hebben een voorstel voor dipnormering op hoogspanning gedaan op
basis van de maximale hoeveelheid opgetreden dips in afgelopen jaren. Het formaat en de
grenzen binnen dit voorstel is in lijn met de internationale standaarden en dus een goed
uitgangspunt. Op gebied van transparantie en verwachtingspatroon beantwoordt het
voorstel

de

vragen

van

de

aangeslotenen.

Op

gebied

van

verdeling

van

verantwoordelijkheid tussen netbeheerder en afnemers legt het voorstel te veel
verantwoordelijkheid bij de afnemers. Eerst dient de oorzaak van de dips te worden
onderzocht. Dips met een vermijdbare oorzaak zouden de verantwoordelijkheid van de
netbeheerders moet zijn. De resterende dips kunnen dan als maximum in een norm
gehanteerd worden.
Op middenspanning moet ook een normering van dips ingevoerd worden om afnemers
meer duidelijkheid en minder verantwoordelijkheid te geven omtrent dips. De methode
voor hoogspanning is hiervoor ook geschikt, al dienen de limieten voor het aantal dips
nauwkeurig te worden bepaald door de oorzaak van dips te achterhalen. Met de gekende
oorzaak

kunnen

de

dips

met

vermijdbare

oorzaak

bepaald

worden

en

de

verantwoordelijkheid voor deze dips bij de juiste partij gelegd worden.
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3.

Analyse Power Quality Monitoring project

3.1. Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft, hoe de Nederlandse netbeheerders de spanningskwaliteit in
Nederland in kaart brengen en of hier verbeteringen mogelijk zijn.
De volgende paragraaf vat de statistische methode samen op basis van de documenten
[8, 11-14]. Daarna wordt vanuit twee gezichtspunten geanalyseerd in hoeverre de huidige
opzet qua omvang van het meetpark en qua betrouwbaarheid afdoende is:
1.

Benchmarking met andere landen

2.

Berekening kosten van extra meetpopulatie versus baten

3.2. Samenvatting van de huidige PQM methodiek
In het kader van het PQM project worden metingen van de spanningskwaliteit uitgevoerd
in de drie netvlakken; laagspanning, middenspanning en hoogspanning (tot en met 150kV
door de regionale netbeheerders, >150 kV door TenneT). In elk netvlak wordt een
aselecte steekproef (jaarlijks in laag- en middenspanning, in (extra)hoogspanning is dit
een vaste selectie) uit de hele populatie van aansluitpunten genomen, waar deze
weekmetingen worden uitgevoerd. Op grond van die resultaten wordt vastgesteld of de
populaties wel of niet voldoen aan de eisen van de Netcode.
3.2.1. Laag- en middenspanning
Steekproeftrekking
Tot en met 2007 werd de steekproef getrokken op basis van de postcode. Sinds 2008
wordt jaarlijks een steekproef uitgevoerd door aselect1 60 EAN- codes van aansluitingen
op laag- en middenspanning te kiezen. Een gevolg van deze wijziging is dat er meer
metingen uitgevoerd worden in stedelijk gebied en minder op het platteland in
overeenstemming met de verdeling van het aantal aangeslotenen in de stad en op het
platteland.
Bij de gekozen aangeslotenen wordt door de betreffende netbeheerder een weekmeting
van de spanningskwaliteit uitgevoerd.
De

gemeten

spanningsverschijnselen

zijn:

langzame

spanningsvariaties,

snelle

spanningsvariaties (Flicker Plt), spanningsasymmetrie en harmonischen (individueel tot en
met de 25e harmonische en totale harmonische vervorming THD). In het laagspanningsnet
worden fase-nul spanningsmetingen uitgevoerd en in het middenspanningsnet fase- fase
spanningsmetingen.

1

De steekproefselectie moet representatief zijn en het is van belang dat deze niet-selectief wordt uitgevoerd. Wanneer iedere

klantaansluiting eenzelfde kans heeft om getrokken te worden, is de steekproef ‘aselect’.
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De getrokken EAN- codes worden gekoppeld aan een aselect gekozen kalendermaand.
Metingen moeten in de aangegeven maand gestart worden, zodat de invloed van
eventuele seizoenseffecten op de totale meetresultaten zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Statistische uitspraak
Met

de

resultaten

van

de

weekmetingen

worden

in

de

jaarlijkse

rapportage

“Spanningskwaliteit in Nederland” [8] uitspraken gedaan die van toepassing zijn op alle
aansluitpunten die samen de populatie (het netvlak) vormen2.
Voor bepaling van de uitspraken wordt de volgende statistische methode toegepast.
Het percentage weekmetingen dat aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, wordt
berekend.

Vervolgens

wordt

voor

een

zekere

gewenste

betrouwbaarheid,

een

betrouwbaarheidsinterval gegenereerd rond het percentage “weekmetingen die voldoen”
van de steekproef. Dit betrouwbaarheidsinterval is gebaseerd op de steekproefuitkomst
(bovengenoemd percentage) en op de omvang van de steekproef ten opzichte van de
omvang van de totale populatie. Voor het PQM project is een betrouwbaarheid van 90%
gewenst.
Een betrouwbaarheidsinterval geeft een interval van betrouwbare waarden (schattingen)
van de populatieparameter. De te schatten populatieparameter is hier het percentage
aangeslotenen dat in het beschouwde netvlak aan de kwaliteitseisen voldoet.
Het

betrouwbaarheidsinterval

hangt

zoals

voorgaand

aangegeven

ook

van

de

steekproefuitkomst zelf af. Dus bij elke steekproef, nemen de bovengrens en de
ondergrens (mogelijk) andere waarden aan. De populatie parameter daarentegen heeft
een, weliswaar onbekende, maar vaste waarde. Van alle realisaties van het interval rond
steekproefuitkomsten zullen sommige de populatieparameter wel bevatten, maar sommige
ook niet. Hoe groter de betrouwbaarheid, des te meer van de berekende intervallen zullen
de populatieparameter bevatten.
Voorbeeld: in het laagspanningsnet is in 2010 bij 9 van de 60 weekmetingen een
overschrijding geconstateerd. Het percentage van weekmetingen dat voldoet is dus 85%.
Wanneer deze resultaten statistisch vertaald worden naar landelijke proporties, kan met
een betrouwbaarheid van 90% worden gesteld dat tussen 75% en 92% van de
klantaansluitingen in het laagspanningsnet aan de geldende kwaliteitscriteria voldeed.
Dit betekent ook (op een andere manier geformuleerd) het volgende: indien men
steekproeven blijft trekken van 60 weekmetingen, dan leveren deze steekproeven elk een
percentage op van aansluitpunten die voldoen. X% van deze percentages zouden binnen
een bepaald interval liggen rond het echte percentage van de hele populatie (indien men
alle EAN- nummers zou bemeten). Zoals gesteld, werd in het PQM project deze X op 90%
ingesteld, hetgeen de grootte van het interval bepaalt. Aangezien het echte percentage
echter niet bekend is (men kan in laag- en middenspanning niet alle EAN- nummers
bemeten), wordt de redenering omgedraaid en wordt het interval toegepast op het
percentage dat uit de (enige uitgevoerde) steekproef komt. Men kan dus niet uitspreken
dat het echte percentage met een kans van 90% in het interval rond het percentage van
deze ene steekproef ligt, maar men spreekt daarom met de geijkte formule: “met een
betrouwbaarheid van 90% wordt gesteld dat, van de klantaansluitingen in het
2

De conclusies kunnen niet worden gebruikt voor een uitspraak over de spanningskwaliteit in deelnetten of op individuele aansluitingen.
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laagspanningsnet, een percentage binnen het betrouwbaarheidsinterval aan de geldende
kwaliteitscriteria voldeed”.
Het volgende aandachtspunt is geconstateerd in de analyse : meer dan een kwart van de
weekmetingen gaat niet door in de maand die aselect getrokken werd. Dit leidt niet
noodzakelijk tot ongeldige metingen, indien de metingen niet gegroepeerd worden
verschoven. Verschuivingen mogen niet leiden tot over- of ondervertegenwoordigde
periodes in een kalenderjaar.
3.2.2. Hoogspanning
Steekproeftrekking
In het HS- netvlak (van 35 kV tot en met 150 kV) wordt sinds eind 2004 een steekproef
van 20 meetlocaties genomen en op elk van deze locaties wordt de spanningskwaliteit
permanent bewaakt.
De gemeten verschijnselen zijn: langzame spanningsvariatie, snelle spanningsvariatie (Plt),
spanningsasymmetrie, harmonischen (individueel en THD) en bovendien spanningsdips en
transiënten.
Statistische uitspraak
Dezelfde statistische uitspraak als voor het laag- en middenspanningsnet wordt in het
hoogspanningsnet gedaan. Zie dus ook 3.2.1.
De eisen zijn gerelateerd aan weekmetingen en derhalve worden 1040 weekmetingen
beschouwd (20 locaties x 52 weken).
De steekproefomvang in het hoogspanningsnet is veel groter dan voor de andere
netvlakken en de fractie meetlocaties ten opzichte van de totale aansluitpunten (90) is ook
veel groter.
In tegenstelling tot hetgeen theoretisch voorzien is, worden de 20 permanent gemeten
locaties niet jaarlijks opnieuw getrokken, maar zijn al jaren ongewijzigd. De overige
locaties

worden

dus

al

jarenlang

niet

gemeten

terwijl

deze

zeer

afwijkende

karakteristieken kunnen hebben. Daardoor zijn 1040 weekmetingen theoretisch deel van
de steekproef, echter deze zijn niet aselect getrokken uit de volledige populatie van 90
aansluitpunten. Deze afwijkingen dienen wel genuanceerd te worden:


De verhouding tussen steekproef en populatie is zeer groot, waardoor de
statistische opzet in dit netvlak anders ligt. Onder deze voorwaarden mag het
berekende betrouwbaarheidsinterval gecorrigeerd worden tot een nauwer
interval.

3.2.3. Extrahoogspanning
In het extrahoogspanningsnet (220 kV en 380 kV) wordt de spanningskwaliteit per fase
door TenneT permanent bewaakt via een eigen meetsysteem.
In 2011 worden tien stations in het 380 kV netvlak gevolgd en twee in het
220 kV netvlak. Op het extrahoogspanningsnet zijn in totaal 19 aansluitingen. Per
meetlocatie worden theoretisch 52 weekmetingen per jaar beschouwd.
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De gemeten verschijnselen zijn: langzame spanningsvariatie, snelle spanningsvariatie
(flicker), spanningsasymmetrie, totale harmonische vervorming (THD), frequentie,
spanningsdips en transiënten.
Het jaarlijkse rapport van TenneT bevat de resultaten van de spanningskwaliteitsmetingen
voor de bruikbare weekmetingen3.
Bovendien wordt in 2011 met een trendanalyse van de kwaliteitsaspecten voor het 220 kV
en 380 kV net gestart. De volgende verschijnselen zijn beschouwd: langzame
spanningsvariatie, snelle spanningsvariatie (Flicker Plt), spanningsasymmetrie en totale
harmonische vervorming.
In het jaarlijkse rapport van TenneT wordt geen statistische uitspaak gedaan voor alle
aansluitpunten in het extrahoogspanningsnet.

Statistische analyse extrahoogspanningsnet in 2011
In 2011 werd op 12 van de 19 aansluitingen gemeten (waarvan 11 gebruikt in de
rapportage over 2011). In totaal werden tussen de 337 en 428 weekmetingen
geanalyseerd4. Hierbij zijn geen overschrijdingen geconstateerd voor alle betrokken
verschijnselen.
Deze

resultaten

worden

statistisch

vertaald

voor

alle

aansluitpunten

met

een

betrouwbaarheid van 90%. Het interval van Wilson met een continuïteitscorrectie wordt
ook in dit geval toegepast. De berekende betrouwbaarheidsintervallen worden per
verschijnsel in Tabel 5 samengevat.
Tabel 5 Betrouwbaarheidsintervallen EHS netten in 2011
Aantal bruikbare
weekmetingen

Verschijnsel

380 kV

Betrouwbaarheids
-interval

220 kV

Langzame spanningsvariatie

337

91

[ 99.2% , 100%]

Snelle spanningsvariatie

331

90

[ 99.1% , 100%]

Spanningsasymmetrie

315

91

[ 99.1% , 100%]

Totale harmonische vervorming

337

91

[ 99.2% , 100%]

Frequentie

337

-

[ 98.9% , 100%]

Bijvoorbeeld kan met een betrouwbaarheid van 90% worden gesteld dat van de
aansluitingen in het 220 kV en 380 kV transportnet tussen 99.2% en 100% van alle
weekmetingen

in

Nederland

voldeed

aan

de

kwaliteitscriteria

“langzame

spanningsvariatie”.
De verhouding tussen de gemeten aansluitpunten en de totale aansluitpunten is groot en
dus kunnen de betrouwbaarheidsintervallen van Tabel 5 in zekere mate conservatief
genoemd worden.

3

Bijvoorbeeld, in 2011, voor het verschijnsel langzame spanningsvariatie, waren 337 weekmetingen op 520 in het 380kV-net als
bruikbaar beschouwd en 91 weekmetingen op 104 in het 220kV-net.
4
Het aantal bruikbare weekmetingen is afhankelijk van het verschijnsel
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3.2.4. Analyse methodiek betrouwbaarheidsintervallen
Tevens is de huidige methodiek van berekening van de betrouwbaarheidsintervallen
geanalyseerd. De vergelijking van verschillende betrouwbaarheidsintervallen leidt tot de
conclusie dat het Wilson interval met continuïteitscorrectie een goede keuze is in het kader
van het PQM project (zie bijlage E).

3.3. Spanningsklachten over aspecten die binnen de limiet van de
Netcode vallen
Het vorige hoofdstuk gaf reeds aan, dat de Nederlandse Netcode op sommige aspecten
strenger is dan de EN50160. Deze paragraaf beschrijft waar klachten optreden ondanks,
dat de limiet van de EN50160 niet overschreden wordt. Uit de enquête blijkt dit te gaan
over asymmetrie op hoogspanning, de 15e en 21e harmonische op laagspanning en de
spanningsvariaties op laagspanning.
Asymmetrie op hoogspanning
Asymmetrie op hoogspanning kan mede veroorzaakt worden doordat anders of minder
getransponeerd wordt bij hoogspanningslijnen. Er is normering voor asymmetrie aanwezig
op hoogspanning, namelijk:


De inverse component moet ≤1% van de normale component zijn gedurende
99,9% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een
beschouwingsperiode van een week [1].

Volgens de TenneT jaarrapportage 2011 wordt hier aan voldaan. De gehanteerde waarde
in de Netcode is strenger dan de waarde in de EN50160:2010, deze is namelijk ≤2% voor
95% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een beschouwingsperiode
van een week [2]. Andere landen met een aangepaste limiet voor asymmetrie zijn ook
minder streng dan in Nederland. De kosten voor het verminderen van de asymmetrie door
te

transponeren

op

de

ouderwetse

manier

zijn

onbekend,

maar

zeker

niet

verwaarloosbaar. Het is aan te bevelen de huidige limiet aan te houden en niet nog verder
af te wijken van de EN50160, omdat de limiet voor asymmetrie op hoogspanning al
relatief streng is. Wel kan een dialoog tussen producenten en TenneT nuttig zijn om te
bekijken in hoeverre er mogelijkheden zijn om de kosten voor transponeren te verdelen,
als deze opwegen tegen het verminderen van de verliezen in de centrales. Ook dient de
huidige spanningskwaliteit gewaarborgd te worden. Het is de vraag of dit houdbaar is met
het op een andere manier transponeren in hoogspanning en de toename van
asymmetrische voeding van tractie op 25 kV.

15e en 21e harmonische spanning
De 15e en 21e harmonische spanning wordt regelmatig overschreden. Dit is zichtbaar in de
PQM rapportages, maar dit blijkt ook uit metingen die de netbeheerders zelf uitvoeren. De
netbeheerders worden gewezen op deze overschrijdingen, waarvan de exacte oorzaak niet
bekend is. Het is wel bekend dat éénfasige gelijkrichters deze harmonische veroorzaken
(bijvoorbeeld computervoedingen), maar ook spaarlampen met een slecht filter zijn hier
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oorzaak van. Aangezien er een grote toename is van elektronische apparatuur maar ook
van spaarlampen, is het mogelijk dat de limiet voor deze harmonische achterhaald is.
Vanuit de netbeheerders komt daarom de vraag of voor de 15e en 21e harmonische op
laagspanning, waarvoor sinds 2008 een trendbreuk in de PQM rapportage te zien is, een
te strenge limiet geldt. De limiet voor de 15e en 21e harmonische in de Netcode is
(verwijzing naar de NEN EN50160:2000):


≤0,5% van de nominale spanning over de 10 minuten gemiddelde waarden
gedurende een beschouwingsperiode van een week.

Deze normeis is streng vergeleken met andere harmonische spanningen. Ook is er geen
direct aanwijsbare reden waarom dit een 0,5% moet zijn. Een oorzaak voor de trendbreuk
in overschrijdingen van de 15e en 21e harmonische is vooralsnog niet bekend. Hier wordt
door de netbeheerders wel onderzoek naar gedaan. Het advies is dit onderzoek af te
wachten vooraleer naar een nieuwe normeis gekeken kan worden.

Spanningsvariaties op laagspanning
Door de toename van decentrale opwekking aangesloten op laagspanning, met name
zonnepanelen, wordt de spanning locaal opgedreven. Bij grootschalige invoeding op
laagspanning kunnen de limieten gesteld in de Netcode incidenteel overschreden worden.
Zowel voor de gebruiker van de zonnepanelen als de netbeheerder is dit een ongewenste
situatie. De zonnepanelen worden bij overschrijding van een drempelwaarde losgekoppeld
van het net. Daardoor kan het zijn dat de buren wel terug kunnen leveren en de andere
gebruikers niet.
Volgens de Netcode mag de spanning variëren, namelijk:


Un +/- 10% voor 95% van de over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende
1 week;



Un +10 / -15% voor alle 10 minuten gemiddelde waarden.

Het oprekken van de bovengrens van de spanning wordt ook binnen CENELEC besproken.
Ook Zweden heeft nationaal een voorstel ingediend. Constructeurs van apparatuur
garanderen de veilige en betrouwbare werking van apparatuur tot 230V +10%. De
apparatuur is getest voor deze maximale spanning volgens de normen in de IEC 61000-4x reeks. Het aanpassen van de normering voor de maximale toegestane spanning kan
conflicteren met de testen opgelegd aan constructeurs. Het advies is daarom de huidige
maximale toegestane spanningen te handhaven.

3.4. PQM in het buitenland
3.4.1. Analyse data over PQM in het buitenland
Dit onderzoek werd vastgesteld hoofdzakelijk op basis van de “5th CEER Benchmarking
Report on the Quality of Electricity Supply 2011”. De presentaties van de EURELECTRIC –
CEER joint Workshop on Voltage Quality Monitoring van 2009 werden ook als aanvullende
informatie gebruikt.
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Om de verschillende gegevens betreffende de PQM projecten in het buitenland meer
leesbaar te krijgen, werden deze gegevens in drie tabellen gesynthetiseerd, een per
netvlak (EHS/HS, MS en LS). Deze tabellen staan in bijlage F.

Hoog- en extrahoogspanningsnet
Het hoog- en extrahoogspanningsnet wordt in de meeste beschouwde landen permanent
gemonitord, er zijn weinig landen zijn die op alle aansluitingen een permanente
monitoring hebben. De selectie van de meetpunten is meestal niet gekend, behalve voor
Noorwegen waar de metingen in representatieve gebieden5 plaatsvinden.

Middenspanningsnet
In het middenspanningsnet, voor wat betreft de duur van de metingen, is er een
permanente monitoring in vier landen (België, Tsjechië, Noorwegen en Roemenië). Voor
de andere landen is de duur van de metingen tamelijk verschillend (van een week tot
meerdere maanden). Vijf landen hebben een monitoring van de middenspanningsrails op
alle hoogspanning/middenspanning stations (Bulgarije, Tsjechië, Portugal, Slovenië, Italië
in 2012).
De meeste landen hebben metingen bij middenspanningsklanten. Voor sommige landen is
de selectie gebaseerd op het gecontracteerde vermogen (groter dan 250 kVA in Frankrijk,
groter dan 1MVA in Slovenië); voor andere landen bevat de selectie netpunten met een
zeker risico of stations waarop invoeding van windmolens plaatsvindt.

Laagspanningsnet
Tsjechië, Frankrijk en Italië hebben een groot aantal meetpunten bij laagspannings
klanten. Voor de laatste twee landen zijn de metingen door smart meters uitgevoerd. Voor
sommige landen is de selectie gebaseerd op klanten gevoelig voor verstoringen, of
netpunten met problemen met de spanningskwaliteit.

Betrouwbaarheidsintervallen
Betrouwbaarheidsintervallen worden voor enkele landen per netvlak (HS, MS en LS)
berekend en met de resultaten 2011 van Nederland vergeleken (zie Tabel 6, Tabel 7 en
Tabel 8). Het percentage weekmetingen dat voldoet, gebruikt in de formule van het
betrouwbaarheidsinterval, is dat van Nederland (88,14% voor laagspanning, 100% voor
midden- en hoogspanning). De betrouwbaarheid is gelijk aan 90%. Er is dus vergeleken
binnen welk betrouwbaarheidsinterval een uitspraak gedaan kan worden met eenzelfde
betrouwbaarheid en percentage weekmetingen dat voldoet. In dat geval geldt: hoe meer
metingen hoe nauwer het betrouwbaarheidsinterval.

5
Deze gebieden zijn bepaald door te kijken naar factors, zoals ondergrondse kabels ten opzichte van lucht lijnen, systeem aarding,
uitbreiding van het netwerk en kortsluit vermogen
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Van de geanalyseerde landen is niet bekend welk statistisch model ten grondslag ligt aan
het bepalen van de steekproefomvang.
Tabel 6 Vergelijking betrouwbaarheidsintervallen laagspanningnet
Land

Nederland
België
Frankrijk
Italië
Portugal

LS‐ netvlak ‐ 52 weken op 59 voldoen ( 88.14%)
Aantal weekmetingen

Betrouwbaarheidsinterval

59

[78.49 , 94.05]

18x52

[86.23 , 89.82]

250,000 x 52
(smart meters)
350,000 x 52
(smart meters)
277 x 13

[88.13 , 88.13]
[88.13 , 88.15]
[87.21 , 89.01]

Tabel 7 Vergelijking betrouwbaarheidsintervallen middenspanningsnet
Land

MS‐ netvlak ‐ 58 weken op 58 voldoen ( 100%)
Aantal weekmetingen

Betrouwbaarheidsinterval

58

[94.01 , 99.72]

410 x 52

[99.98 , 100]

Frankrijk

30,000 x 52

[100 , 100]

Italië

400 x 52 (?)

[99.98 , 100]

285 x 13

[99.90 , 100]

Nederland
België

Portugal

Tabel 8 Vergelijking betrouwbaarheidsintervallen hoogspanningsnet
Land

HS‐ netvlak ‐ 941 weken op 941 voldoen ( 100%)
Aantal weekmetingen

Betrouwbaarheidsinterval

941

[99.61 , 99.98]

België

16 x 52

[99.56 , 99.98]

Portugal

53 x 52

[99.87 , 100]

Tsjechië

160 x 52

[99.96 , 100]

Nederland

Uit deze inventarisatie blijkt, dat Nederland op laag- en middenspanning in vergelijking
met andere landen zeer weinig metingen verricht en het betrouwbaarheidsinterval
daardoor relatief breed is in vergelijking met andere landen.

3.5. Wijziging Steekproefomvang
3.5.1. Inleiding
In deze paragraaf wordt de invloed van een vergroting van de steekproefomvang en/of
het betrouwbaarheidspercentage op het betrouwbaarheidsinterval geïllustreerd.
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De kosten die dergelijke uitbreiding van de steekproefomvang met zich mee zouden
brengen, worden uitgewerkt in paragraaf 3.7.
3.5.2. Scenario’s met een andere steekproef
Hieronder wordt de invloed op het betrouwbaarheidsinterval door twee parameters
geïllustreerd, namelijk de steekproefomvang en het betrouwbaarheidspercentage.
De grootte van een steekproef heeft een directe invloed op de nauwkeurigheid van de
statistische uitspraak. Hoe groter de steekproef, des te nauwkeuriger de uitspraak. Als het
betrouwbaarheidspercentage verhoogd wordt, verwijdt het betrouwbaarheidsinterval.
Figuur 7 geeft de winst aan nauwkeurigheid weer ten opzichte van de grootte van de
steekproef

voor

een

betrouwbaarheidspercentage

van

90%

en

een

betrouwbaarheidspercentage van 95%.

Figuur 7 Winst aan nauwkeurigheid ten opzichte van grootte van de steekproef
bij een betrouwbaarheidspercentage van 90% en 95%
Hoe groter de steekproef hoe nauwkeuriger de uitspraak die gedaan kan worden over de
totale populatie. Als voorbeeld kan het verschil in nauwkeurigheid van de uitspraak bij een
steekproefomvang van 250 weekmetingen en van 60 metingen worden vergeleken. Uit
Figuur 7 blijkt dat de nauwkeurigheid van de uitspraak bij 250 meetlocaties meer dan
twee maal groter zo groot is dan bij 60 meetlocaties. De figuur geeft ook aan dat de
positieve gevolgen van een steekproefvergroting het grootst zijn bij een relatief kleine
steekproef. Naast het vergroten van de nauwkeurigheid is er nog een aspect dat een
voordeel kan bieden van een grotere steekproefomvang. Een grotere steekproefomvang
biedt de mogelijkheid de steekproef op te delen in subpopulaties met ieder 60 metingen
om een uitspraak te kunnen doen die minimaal even nauwkeurigheid is als met de huidige
methodiek. Subpopulaties kunnen een voordeel opleveren omdat voor het type aansluiting
van de klant (behorend tot een subpopulatie) meer informatie beschikbaar is over
permanente variaties van de kwaliteit. Deze subpopulaties kunnen op basis van de
volgende technisch differentiërende criteria gecreëerd worden:
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Lengte van de voedende MS lijn (in beperkt aantal categorieën onderverdeeld)



Kortsluitvermogen



Aanwezigheid van decentrale opwekking op de middenspanningskabel

Deze criteria komen terug in de Europese vergelijking van PQM projecten. Ook gezien
vanuit het perspectief van de middenspanning netgebruikerspopulatie kan een deel van
deze criteria in acht genomen worden bij de aselecte keuze van meetpunten.
De technische criteria aan de hand waarvan een subpopulatie wordt bepaald, kunnen
gebaseerd zijn op een specifieke problematiek:


die vastgesteld werd uit vorige resultaten van het PQM- project, uit
klachtenstatistieken,…


Voor

die verondersteld wordt uit intern of academisch onderzoek
het

maken

van

subpopulaties

op

basis

van

de

voorgestelde

technisch

differentiërende criteria moeten per EAN- code deze criteria bepaald worden. Een meer
haalbare opdeling is een verdeling van EAN- codes in landelijk/stedelijk. Hiermee kunnen
mogelijke verschillen in de spanningskwaliteit zichtbaarder worden.
3.5.3. Invloed van de steekproefomvang op de betrouwbaarheidsintervalbreedte
Tabel 9 bevat de betrouwbaarheidsinterval breedte in functie van enkele steekproef
omvangen

voor

verschillende

percentages

“weekmetingen

die

aan

de

gestelde

kwaliteitseisen voldoen” en voor een betrouwbaarheid van 90%. De volledige tabel is in
bijlage H te vinden.
Er is vastgesteld dat hoe kleiner het percentage weekmetingen die voldoen, des te groter
de steekproefomvang is nodig om de breedte van het betrouwbaarheidsinterval onder een
gegeven limiet te houden.
Bijvoorbeeld voor P = 85%:


Met een omvang van 160 daalt de breedte van het betrouwbaarheidsinterval
onder de 10%;



Met een omvang van 600 daalt de breedte van het betrouwbaarheidsinterval
onder de 5%.
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Tabel 9 Betrouwbaarheidsinterval breedte in functie van de
steekproefomvang voor verschillende percentages “weekmetingen die
voldoen” en voor een betrouwbaarheid van 90%

Kort samengevat zijn enkele representatieve cijfers in Tabel 10 gegeven.
Tabel 10 Steekproefomvang nodig om de breedte van het
betrouwbaarheidsinterval onder een gegeven limiet te houden

P
95%
85%
75%
65%

Steekproefomvang
Breedte < 10%
Breedte < 5%
80
260
160
600
230
860
270
1030

Conclusie: met een steekproefomvang van 250 weekmetingen kan de breedte van het
betrouwbaarheidsinterval lager dan of gelijk aan 10% beschouwd worden voor de
percentages “weekmetingen die voldoen” tot en met 65%. Aangezien met behulp van een
grotere steekproef ook subpopulaties gevormd kunnen, worden is het aan te bevelen de
huidige

steekproef

uit

te

breiden.

Bij

subpopulaties

zijn

de

individuele

betrouwbaarheidsintervallen breder dan bij de steekproeftrekking van 250 weekmetingen.

3.6. Kosten bij aanpassen steekproef
Dit onderzoek behelst ook het onderzoeken van het aanpassen van de PQM methodiek om
de spanningskwaliteit in Nederland in kaart te brengen. Door een meer uitgebreide of
permanente meting wordt het mogelijk de zwakke plekken in het net in Nederland beter te
lokaliseren. Met deze informatie kunnen netbeheerders en afnemers betrouwbaardere
investeringsplannen maken die uiteindelijk tot mogelijk minder economische schade

© Laborelec

www.laborelec.com

LBE02710239 – 3.0 | 38 van 132

kunnen leiden. In deze paragraaf analyseert het rapport de kosten van metingen in de
verschillende scenario’s voor het aanpassen van de steekproef binnen het PQM project.

Totale kosten van aselecte metingen in het laag- en middenspanningsnet
In

laag-

en

middenspanningsnetten

worden

spanningsvariatie,

flicker,

spanningsasymmetrie en harmonischen gemeten met weekmetingen. Op dit moment
houdt het systeem rekening met 50 weekmetingen per netvlak. Om goede metingen te
garanderen, zijn er 20% meer meetlocaties gekozen (60 metingen in het huidige
systeem). Voor een meter wordt aangenomen dat deze twee keer per maand een week
kan meten. In andere woorden, tussen twee metingen zit één verplaatsing. Er zijn twee
kostenposten voor een meting: verplaatsingskosten (aanschaf en installatie) en
onderhoudskosten van meters. Gebaseerd op de data van KEMA (2003) kosten de
arbeidsuren die voor aanschaf en installatie nodig zijn per jaar € 300 in 2012.6

7

Daarnaast

kost het jaarlijkse onderhoud van een meter 5% van zijn aanschafprijs. De aanschafprijs
van een mobiele meter is ongeveer € 4.000 en wordt in 10 jaar afgeschreven. Daarom is
10 jaar gekozen als de levensduur van het volgende meetsysteem (voor het verkrijgen van
een betere nauwkeurigheid).
Dit onderzoek beschouwt drie alternatieven van het huidige systeem: 100, 200 en 1000
meetpunten per netvlak. Om goede metingen te krijgen, zullen respectievelijk 120, 250 en
1200 metingen plaatsvinden per netvlak, waarvan 250 metingen het voorstel is van dit
onderzoek. Ook worden de kosten berekend. De kostenberekening houdt rekening met
twee scenario’s voor de verspreiding van de metingen over het jaar. In het ‘best case’
scenario worden de metingen gelijkmatig verspreid over het hele jaar (uniforme
verdeling). In het worst case scenario vinden alle metingen plaats in dezelfde maand.
Deze twee scenario’s hebben gevolgen voor het aantal meters dat nodig is.
Het grootste aantal metingen vindt plaats bij de drie grote netbeheerders en de rest bij de
vijf andere netbeheerders. Het aantal metingen per scenario en type netbeheerder zijn in
de tweede en vierde kolom in Tabel 11 aangegeven. In het huidige systeem bezitten grote
netbeheerders 10 meters en kleine netbeheerders 1 meter (aanname). Voor de
alternatieve (uitgebreide) meetsystemen moeten nieuwe meters gekocht worden.
Tabel 11 Aantal metingen en meters per netbeheerder (NB) in een netvlak: best
case scenario
Totaal
aantal
metingen
Huidige systeem

60

Aantal
metingen
per grote
NB

# meters per
grote NB
(oud + nieuw)

# metingen
per kleine NB

#meters per
kleine NB
(oud +
nieuw)

1 (1 + 0)

2

1 (1 + 0)

17

Alternatief 1

120

34

2 (2 + 0)

4

1 (1 + 0)

Alternatief 2

1200

334

14 (10 + 4)

40

2 (1 + 1)

250

70

3(3+0)

8

1(1 + 0)

Voorstel

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Laborelec

6

Dit bedrag is een extrapolatie van de kosten, die gerapporteerd zijn in KEMA (2003), vanwege de inflatie en de stijging van

arbeidskosten.
7

De arbeidsuren bevatten niet de belastingtechnische zaken en de analyse en verwerking van de data door de meetorganisatie.
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Tabel 12 Aantal metingen en meters per netbeheerder (NB) in een netvlak:
worst case scenario
Totaal
aantal
metingen
Huidige systeem

60

Aantal
meetpunten
per
grote NB

Aantal meters
per grote NB
(oud + nieuw)

Aantal
meetpunten per
kleine NB

Aantal meters
per kleine NB
(oud + nieuw)

17

9 (9 + 0)

2

1 (1 + 0)

Alternatief 1

120

34

17 (10 + 7)

4

2 (1 + 1)

Alternatief 2

1200

334

167 (10 + 157)

40

20 (1 + 19)

250

70

35(10+25)

8

4(1+3)

Voorstel

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Laborelec
De totale kostenberekening in de komende tien jaar moet rekening houden met de
volgende factoren (CPB 2012):


De reële stijging van arbeidskosten is geschat op 1,4% in 2012 en 1,75% in 2013
t/m 2017. Na 2017 is geen begroting beschikbaar en daarom houdt de
kostenberekening rekening met dezelfde voeten;



De discontovoet is de lange rente: 2,1% in 2012 en 3,6% daarna.

Gebaseerd op deze ramingen leidt de kostenberekening tot de netto contante waarde van
de volgende kostenelementen:


Aanschaf- en installatiekosten per verplaatsing per jaar: € 280;



Onderhoudskosten van een meter per jaar: € 174;



Afschrijving van een nieuwe meter per jaar: € 347.

Tabel 13 staan de totale kosten van de verschillende scenario’s opgesomd.
Tabel 13 Kosten van metingen in laag- en middenspanningsnet per jaar
Totaal
aantal
metingen

Kosten per
netvlak:
best case
k€

Totale kosten
LS+MS:
best case
k€

Kosten per
netvlak:
worst case
k€

Totale kosten
LS+MS:
worst case
k€

60

10

20

14

28

Alternatief 1

120

19

37

36

73

Alternatief 2

1200

183

366

469

938

250

37

75

88

176

Huidige
systeem

Voorstel

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Laborelec; verondersteld is dat de levensduur van
meters 10 jaar bedraagt
De mogelijke toename van kosten door een groter benodigde server en mogelijk extra
inzet van mensen is niet meegenomen aangezien dit lastig te kwantificeren is. Ook de
extra kosten voor het verwerken van de extra data in de jaarrapportage PQM is niet
meegenomen.
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Uit Tabel 13 kan geconcludeerd worden dat het verschil tussen de kosten van het best en
worst case scenario’s substantieel is. De kosten van de uitgebreide alternatieven met 120,
250 en 1200 meetpunten variëren tussen de 38 kEuro en 73 k€, 75 k€ en
176 k€ en de 366 k€ en 938 k€, respectievelijk. In andere woorden, het alternatief met
250 metingen – dat het voorstel van dit onderzoek is – kent in het worst case scenario 2,3
keer hogere kosten vergeleken met het best case scenario. Deze verhouding is een
drievoudige stijging in het alternatief met 1200 metingen. Het verschil heeft de volgende
redenen. In het best case scenario stijgen de totale kosten lineair met het aantal
metingen. In het worst case scenario is de kostenstijging echter exponentieel omdat de
uitgebreide systemen veel nieuwe meters vereisen. Daarom concludeert het onderzoek dat
de verspreiding van metingen over het jaar relevante effecten heeft op de totale kosten.
Hoe gelijkmatiger metingen zijn verspreid over het jaar, hoe minder hoog de totale kosten
van een meetsystematiek met relatief meer meetpunten.

Totale kosten van permanente dipmetingen in middenspanningsnetten
Op middenspanning worden binnen het PQM project op dit moment alleen 60 aselecte
metingen van een week uitgevoerd. Aangezien hierdoor geen uitspraak over het aantal
dips mogelijk is terwijl hier grote behoefte aan is van afnemers, is het uitbreiden van PQM
met permanente dipmetingen op middenspanning aan te bevelen. Met het bemeten van
de middenspanningsrails op alle 314 hoog/middenspanning stations is het mogelijk een
goede statistiek op te bouwen over dips ervaren door klanten op midden- en
laagspanning.
Voor het meten van dips op middenspanning in alle hoog/middenspanning stations is een
spanningstransformator nodig. Spanningstransformatoren zijn in hoog/middenspanning
stations al aanwezig, bijvoorbeeld ten behoeve van spanningsregeling, beveiliging of een
comptabele meting. Het advies is deze bestaande meetvelden te gebruiken voor het
uitvoeren van een eenvoudige dipmeting. Omdat er geen normen voor spanningskwaliteit
bestaan buiten het aansluitpunt, is een goede indicatie van een dipduur en dipdiepte
voldoende. Ook bestaande spanningstransformatoren met een

minder geschikte

karakteristiek kunnen hiervoor gebruikt worden.

Bij het gebruiken van bestaande meetvelden in hoog/middenspanning stations kost het
uitbreiden van PQM met permanente dipmetingen op middenspanning 132 k€ per jaar in
de komende 10 jaar. Dit is als volgt berekend (gebaseerd op een meterprijs van 3 k€
afgeschreven in 10 jaar):


Aanschaf- en installatiekosten van een nieuwe meter per jaar: € 30;



Onderhoudskosten van een meter per jaar: € 130;



Afschrijving van een nieuwe meter per jaar: € 261.

Kortom, de totale jaarlijkse kosten van een nieuwe meter zijn circa € 421.
De netbeheerders geven aan een voorkeur te hebben voor meters die in de huidige
strategie van stationsautomatisering passen. Vaak zijn deze meters een stuk duurder, tot
wel vijf keer zo duur. Hiermee wordt wel gekozen voor een toekomstbestendige oplossing.
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Bij de afwezigheid van een geschikt meetveld worden de kosten hoger, tot enkele
tienduizenden per nieuw meetveld. Het is echter niet aannemelijk dat er veel locaties zijn
waarbij dit noodzakelijk is. Een eenvoudige dipmeting kan vaak zonder veel aanpassingen
plaatsvinden.

Totale kosten van permanente metingen in (extra)hoogspanningsnetten
De spanningskwaliteit in (extra)hoogspanningsnetten wordt op dit moment al gemeten
met permanente meters. Op dit moment zijn er 20 permanente meters geplaatst in het
hoogspanningsnet en 12 permanente meters geplaatst in het extrahoogspanningsnet.8 In
het hoogspanningsnet zijn er in totaal 90 en in het extrahoogspanningsnet 19
aansluitpunten. Het is haalbaar om op alle aansluitingen in (extra)hoogspanningsnetten de
spanningskwaliteit te meten. In Tabel 14 is het aantal oude en nieuwe meters per netvlak
in het uitgebreide systeem aangegeven.
Tabel 14 Aantal permanente meters in (extra)hoogspanningsnetten
Aantal
meetpunten: HS
Huidige
systeem
Nieuwe
systeem

20

Aantal meter:
HS
oud + nieuw
20 + 0

Aantal
meetpunten:
EHS
12

Aantal meters:
EHS
oud + nieuw
12 + 0

90

20 + 70

19

12 + 7

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Laborelec
Om

de

spanningskwaliteit

op

de

aansluitpunten

te

meten

moeten

spanningstransformatoren gebruikt worden. Deze zijn al aanwezig om diverse andere
functies

te

vervullen.

spanningstransformatoren

Het
op

advies
de

is

op

een

aansluitpunten

verantwoorde
te

gebruiken.

manier

bestaande

Hiermee

kunnen

laagfrequente karakteristieken van de spanningskwaliteit, waaronder ook dips, met
voldoende nauwkeurigheid worden geregistreerd.
Bij het gebruiken van de bestaande meetvelden zijn de kosten op eenzelfde manier te
berekenen als voor de permanente metingen op middenspanning.
De kosten van het plaatsen van nieuwe meters bedragen € 300. Daarnaast kost het
jaarlijkse onderhoud van een meter 5% van zijn aanschafprijs. De aanschafprijs van een
permanente meter is ongeveer 3 k€ en wordt in 10 jaar afgeschreven. De geëxtrapoleerde
kostenberekening in de komende tien jaar moet rekening houden met de eerder
genoemde discontofactoren. De netto contante waarde van de kostenelementen zijn als
volgt:


Aanschaf- en installatiekosten van een nieuwe meter per jaar: € 30;



Onderhoudskosten van een meter per jaar: € 130;



Afschrijving van een nieuwe meter per jaar: € 261.

Kortom, de totale jaarlijkse kosten van een oude meter zijn circa € 131 en van een nieuwe
meter zijn circa € 421.
8

Bron: Presentatie Netbeheer Nederland. In het extra hoogspanningsnet zijn 12 meters verplaatst maar de data van alleen 11 meters

zijn verzameld en verwerkt.
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In Tabel 15 staan de totale kosten van het huidige en het uitgebreide systeem opgesomd.
Tabel 15 Kosten van metingen in (extra)hoogspanningsnetten per jaar
Aantal
meetpunten: HS
Huidige
systeem
Nieuwe
systeem

20

Totale kosten:
HS
k€
3

Aantal
meetpunten:
EHS
12

Totale kosten:
EHS
k€
2

90

32

19

5

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Laborelec rekening gehouden met 10 jaar
levensduur van meters
Het

uitgebreide

systeem

voor

metingen

van

de

spanningskwaliteit

in

(extra)hoogspanningsnetten (alleen de secundaire meetapparatuur incl. plaatsing) kost
circa 36 k€ per jaar in de komende 10 jaar. Hierin zitten niet de kosten voor de verwerking
van de meetdata en de rapportage.
Het investeren in een nieuwe meetvelden op (extra)hoogspanning, met name in nieuwe
spanningstransformatoren, alleen ten behoeve van een meting van de spanningskwaliteit
is niet te verantwoorden. Het is echter niet aannemelijk dat bestaande meetvelden bij een
klantaansluiting op (extra)hoogspanning niet geschikt zijn voor een meting van de
spanningskwaliteit. Vaak is er nog ruimte aanwezig en ook technisch gezien kunnen
bestaande spanningstransformatoren verantwoord gebruikt worden om meerdere functies
te vervullen.

3.7. Baten bij uitbreiden PQM
3.7.1. Inleiding
Het aanpassen van de steekproefgrootte binnen het PQM project brengt kosten met zich
mee. Deze extra kosten moeten gerechtvaardigd worden door directe of indirecte
opbrengsten voor Nederland in het algemeen. Het meten van de spanningskwaliteit zorgt
niet direct voor minder kosten door problemen met de spanningskwaliteit. Een beter zicht
op de spanningskwaliteit kan wel leiden tot kosten effectieve maatregelen om problemen
door verminderde spanningskwaliteit te verminderen. Deze paragraaf brengt de kosten
door problemen met spanningskwaliteit in kaart gebracht.
3.7.2. Economische schade
Volgens schattingen veroorzaken problemen met de spanningskwaliteit substantiële
economische schade. In Nederland bijvoorbeeld schat de studie van Laborelec & KEMA
[15] 26,5 miljoen euro kosten door spanningsdips per jaar. Ook gesprekken met VEMW
[16], Energie- Nederland en individuele afnemers bevestigen dat problemen met de
spanningskwaliteit hoge kosten met zich meebrengen. Deze paragraaf beschrijft en
analyseert de beschikbare data over de economische schade door problemen met de
spanningskwaliteit.
Beschikbare data
Er zijn drie problemen met de beschikbare data die tot onderschatte kosten leiden:
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kostendata zijn alleen beschikbaar voor spanningsdips en transiënten en zijn
meestal gebaseerd op schattingen;



moeilijkheden met de aggregatie van de data;



kostenstudies houden meestal geen rekening met investeringskosten in
immuniteit door afnemers.

Wanneer er sprake is van economische schade, beschouwen studies vooral de kosten die
door spanningsdips en transiënten worden veroorzaakt. Het berekenen van de totale
kosten is niet eenvoudig, omdat deze kosten niet continu en voor alle gevallen
gerapporteerd zijn. Eventueel moeten deze kosten gegeneraliseerd worden voor de hele
economie. Daarom gebruiken kostenstudies een econometrische methode die de totale
kosten voor een land of de Europese Unie schatten op basis van de verzamelde
informatie. Informatie over de (soms alleen mogelijke) schade wordt meestal verzameld
door enquêtes en interviews (zie Tabel 16). Een deel van de kosten is feitelijk
(gerapporteerd na een probleem) en het andere deel van de kosten is een schatting. Hoe
uitgebreider de studie, wat de mogelijke kostenbronnen betreft, hoe betrouwbaarder de
resultaten zijn. Omdat spanningsdips en transiënten vaker voorkomen en de gerelateerde
kosten makkelijker kwantificeerbaar zijn, rapporteren kostenstudies vooral data over deze
fenomenen. De economische schade door de andere criteria van de spanningskwaliteit,
bijvoorbeeld hoofdpijn door ‘flicker’, is meestal niet kwantificeerbaar. Daardoor zijn de
totale kosten onderschat.
Een andere moeilijkheid met kostenstudies is de aggregatie van de data en ook de keuze
voor het gewicht per kostenelement. De kosten kunnen opgeteld en vergeleken worden
bijvoorbeeld per regio, netvlak, industrie (aantal betrekkende bedrijven), fenomeen en
type kosten (arbeidskosten, verlies in productie). Om deze redenen reikt de CEER studie
[17] een consistente methode aan.
Een laatste probleem met de beschikbare kostenstudies dat tot onderschatting leidt, is dat
deze studies weinig aandacht besteden aan de investeringskosten van afnemers in hun
immuniteit. In sommige gevallen zijn deze kosten een derde van hun schade [18].
Er zijn de volgende informatiebronnen: Binnen de Europese Unie zijn slechts drie landen –
namelijk Noorwegen, Italië en Zweden – waar kostenstudies regelmatig uitgevoerd zijn en
de regulering rekening houdt met deze studies. In Nederland is in 2006 ook een
kostenstudie uitgevoerd door Laborelec en KEMA [14]. Daarnaast calculeert Leonardo
Energy, een professionele gemeenschap voor duurzame energie, de economische schade
voor de 25 landen van de Europese Unie. Tijdens dit onderzoek zijn enquêtes gestuurd
aan afnemersorganisaties om een paar recente voorbeelden te verzamelen binnen
Nederland. De conclusies in de volgende sessies zijn gebaseerd op deze informatie.
Tabel 16 toont per spanningskwaliteitscriteria welk type aangeslotenen hier de meeste
hinder van ondervindt.
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Tabel 16 Proces- en productie-uitval en schade aan apparatuur zijn de
belangrijkste gevolgen van spanningskwaliteitsproblemen
Fenomeen

Netvlak

Probleemgebieden

Problemen

Spanningsdip

Vooral
HS maar
ook MS

Middelgrote en grote industriële
bedrijven; farmaceutica, pulp en
papier, rubber en plastiek,
ziekenhuizen, metallurgie

Procesuitvallen

Harmonische
vervorming

LS

Minder zwaar dan bij dip: pulp
en papier, ziekenhuizen, horeca,
voedsel, metallurgie

Veroudering van
apparatuur/
levensduurvermindering;
resonantie; foute werking
van systemen; storingen
op beveiligings- en datainstallaties

Flicker

LS/MS

Alle groepen netgebruikers

Ongemak; schade in het
proces, defecten en
storingen apparatuur;
zorgklachten

Spanningsvariaties
(binnen
onderspanning)

LS/MS

Huishoudens (50%) en MKB’s

Onverwachte uitvallen van
apparatuur en processen;
opwarming van
apparatuur; ruis en
brommen van apparaten;
foute werking motoren;
motorvibraties

Transiënten

LS/MS

n.a.

Schade aan apparatuur

Bron: SEO Economische Onderzoek & Laborelec (enquête); Laborelec & KEMA [14]
De meest bekende schadevorm voor industrieën zijn de kosten van het herstarten van hun
systeem (soms duurt het 2 tot 3 uur) en het productieverlies als gevolg; productieschade;
schade aan apparatuur (veroudering); milieuschade (affakkelen); en overschrijding van
vergunningen. Huishoudens klagen meestal over knipperend licht en problemen met
apparatuur.
Volgens de Laborelec/SEO- enquêtes komen problemen vaak in dezelfde regio’s voor. Een
afnemersorganisatie meldt bijvoorbeeld dat nabij Zwolle, Groningen en Enschede relatief
vaak geklaagd wordt over problemen door verminderde spanningskwaliteit. In deze regio’s
zit geen specifieke belastingsoort (op het eerste gezicht). Bijvoorbeeld in Zwolle is er geen
zware industrie. Het vermoeden van deze afnemersorganisatie is dat in deze gebieden
zwakkere netdelen aanwezig zijn.
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Tabel 17 Kosten door spanningsdips en transiënten
Land

Nederland

1)

Noorwegen

2)

3)

Italië

2)

Zweden

4)

Jaar

Steekproef

Schade
dips
(miljoen)

Schade
transiënten
(miljoen)

Investering
in
immuniteit
(miljoen)

2006

497 enquête en
klachtendatabase;
consumenten en
MKB’s; HS/MS

€ 26,4

n.a.

n.a.

2002

7000 enquête; totale
populatie

NOK 120440 (€ 15,757,7)

n.a.

n.a.

2006

50 interviews en
enquête tussen
industriële verbruikers;
MS

€ 267,8315,6

Inc. In dips

€ 196,8

2003

n.a.

€ 157

n.a.

n.a.

Bron: SEO Economisch Onderzoek; 1) Laborelec & KEMA [14]; 2) CEER [17]; 3) Kjolle et
al. [19]; 4); CEER [7];;
Er is een enorme variatie in de cijfers over de kosten per geval. De reden hiervoor is te
vinden bijvoorbeeld bij de verschillende duur en ernst van de problemen, het type
industrie of de grootte en apparatuur van de aangeslotene.
Volgens alle enquêtes komen spanningsproblemen steeds vaker voor. De redenen hiervoor
zijn dat:


netbeheerders zoeken de grenzen van het net op, benutten huidige marge tot
limieten in de norm (financieel gedreven);



de technologische ontwikkeling – vooral apparaten – van de industrie worden
geavanceerder, waardoor ze vaak ook gevoeliger worden voor problemen met de
spanningskwaliteit;



afnemers hebben vaak niet voldoende kennis over spanningskwaliteit en
investeren daardoor (te) weinig om hun immuniteit te vergroten.

(NB: Hoe meer ruimte in de norm, hoe vaker spanningskwaliteitsproblemen kunnen
voorkomen en hoe groter de totale schade wordt.)
In kostenstudies moet rekening gehouden worden met investeringen in immuniserende
maatregelen. Zoals Leonardo en CEER laten zien, zijn de afnemers bereid om erin te
investeren [17,20,22]. In de 25 landen van de Europese Unie investeert de industrie zelf €
50 miljard per jaar. Dit bedrag is een derde van de totale kosten door schade door
spanning van mindere kwaliteit. Investeringen zijn echter lager dan optimaal wenselijk. Dit
kan komen doordat afnemers met het gebrek aan transparantie en onzekerheid zijn
geconfronteerd.
De enquêtes laten zien dat transparantie van spanningskwaliteitsproblemen ontbreekt.
Onvoldoende informatie schetst een vertekend beeld over de daadwerkelijke grootte van
de problemen. Dit soort onzekerheid vermindert de prikkels van afnemers om in
immuniteit te investeren. Bovendien is het niet altijd duidelijk hoeveel vergoeding
verwacht kan worden van netbeheerders. Beide problemen maken een impactstudie voor
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investeringen lastiger, waardoor afnemers waarschijnlijk minder gaan investeren in
immuniteit.

3.8. Conclusies en aanbevelingen
Het huidige PQM project voldoet niet om op alle spanningsvlakken een betrouwbaar beeld
van de spanningskwaliteit te geven. Daarnaast wordt in vergelijking met andere landen
met vergelijkbare monitoring projecten weinig gemeten. PQM geeft wel een representatief
beeld voor Nederland over de spanningskwaliteitsaspecten waarvoor in de Netcode
kwantitatieve limieten bestaan. Zij geeft echter geen uitsluitsel over regionale verschillen
van deze kwaliteit. Tevens worden op middenspanning geen spanningsdips gemeten. Om
de betrouwbaarheid van de steekproef te vergroten wordt het volgende aanbevolen:


Vergroot de steekproef van 60 weekmetingen naar 250 stuks per netvlak.
Hiermee wordt de breedte van het betrouwbaarheidsinterval gereduceerd tot
maximaal 10%. Tevens biedt dit de gelegenheid voor verdere onderverdeling in
subpopulaties.



Start de weekmetingen zo veel mogelijk in de aangegeven maand zodat de
invloed van eventuele seizoenseffecten op de totale meetresultaten zoveel
mogelijk wordt beperkt.



Monitor op hoogspanning alle aansluitingen permanent vanwege het geringe
aantal en de voordelen die dit biedt informatie over de individuele aansluiting aan
te bieden aan afnemers.

Om een normering van dips op middenspanning mogelijk te maken wordt de volgende
aanbeveling gedaan:


Monitor

de

permanent

middenspanningsrails
voor

het

registreren

in
van

alle

hoog/middenspanning

spanningsdips.

Dit

is

stations
voldoende

representatief voor het aantal opgetreden dips op midden- en laagspanning.
Hiermee kan de in dit onderzoek voorgestelde normering voor middenspanning
opgesteld worden.
Daarnaast is geconcludeerd dat voor de volgende genormeerde spanningscriteria geen
aanscherping of uitbreiding van de Netcode mogelijk is:


De limiet voor asymmetrie op hoogspanning is streng vergeleken met de
EN50160 en aangescherpte normen in andere landen



Oorzaak voor 15e en 21e moet bekend zijn voor de norm aangepast kan worden,
wacht het onderzoek van de netbeheerders af



Verhogen maximale spanning op laagspanning zou conflicteren met testen en CE
markering afgegeven voor producenten van apparatuur
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4.

Transparantie van netbeheerders tegenover afnemers

Dit hoofdstuk beschrijft hoe netbeheerders communiceren over de spanningskwaliteit en
analyseert of verbeteringen nodig en mogelijk zijn. Een inleidende paragraaf beschrijft en
analyseert de huidige rapportage binnen PQM. Daarna worden de ‘best practices’ uit
andere landen besproken waarna afgesloten wordt met conclusies en aanbevelingen.

4.1. Huidige rapportage
4.1.1. Systematische meetprogramma’s
Het concept
Het regelgevend kader met betrekking tot deze metingen van de spanningskwaliteit staat
beschreven in hoofdstuk 3.3 van de Netcode [1]. Deze paragraaf in de Netcode handelt
over “De bewaking van de kwaliteit van de transportdienst” en stelt dat de netbeheerder
de betrouwbaarheid van de transportdienst bewaakt met behulp van een door de
gezamenlijke netbeheerders onderling ontwikkeld en vastgesteld Power Quality Monitoring
(PQM) systeem. De praktische invulling van dit voorschrift is beschreven in het Handboek
Power Quality Monitoring [12]. Hieruit vloeit een aantal systematische metingen voort op
de aansluitpunten van netgebruikers in de verschillende netvlakken. Deze zijn schematisch
weergegeven in Tabel 18.
Het beoogde doel van deze systematische meetprogramma’s is te rapporteren over de
spanningskwaliteit vanuit een probabilistische benadering met een vooropgestelde
betrouwbaarheid. De statistische representativiteit van deze benadering valt buiten deze
onderzoeksvraag maar wordt behandeld in de verslaggeving over onderzoeksvraag 1 van
dit onderzoek.
De belangrijkste kenmerken qua transparantie zijn:


De geregistreerde spanningskarakteristieken
Enerzijds worden op alle meetpunten de ‘permanente opnames’ van de
spanningskarakteristieken
spanningsvariaties,

de

geregistreerd;
snelle

dit

behelst

spanningsvariaties

de

langzame

(flicker),

de

spanningsasymmetrie en de harmonische vervorming. Deze metingen laten toe
om, met uitzondering van het frequentiecriterium9, al de kwaliteitscriteria zoals
gesteld in hoofdstuk 3.2.1 van de Netcode [1] te evalueren.
Anderzijds worden in de netvlakken vanaf hoogspanning eveneens ‘events’
geregistreerd: spanningsdips (sinds 2005) en transiënte overspanningen (sinds
2012).


De rapportage
De resultaten worden per netvlak geconsolideerd. De rapportage hierover
gebeurt op jaarlijkse basis en is publiek [8]10.

9

Met uitzondering van het frequentiecriterium. Dit is logisch aangezien de frequentie geen lokaal karakter heeft.

10

Dit rapport bestaat uit de 2 sub- rapporten die betrekking hebben op enerzijds het laag-, midden- en hoogspannings netvlak (tot en

met 150kV) opgesteld door Movares en anderzijds het netvlak 220kV en 380kV opgesteld door TenneT
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In overstemming met hoofdstuk 3.3.5 van de Netcode [1] kan een netgebruiker
aangesloten op het hoog netvlak op aanvraag een geïndividualiseerde rapportage
krijgen over de spanningskwaliteit op zijn aansluitpunt. Dit geldt uiteraard alleen
indien het aansluitpunt opgenomen is in het hierboven beschreven Power Quality
Monitoring systeem.

Opmerking: in het PQM Handboek wordt melding gemaakt van 62 aansluitingen (2004) op
het HS- net. De reden van het grote verschil met de in het schema vermelde aantal is niet
duidelijk.
Tabel 18 Overzicht van de systematische PQ metingen
Netvlak

LS 230V

MS 1kV<U<35kV

HS
50 / 110 + 150kV

EHS
220kV + 380kV

Aantal
aansluitingen

>7.000.000

> 50.000

±120 (±30 /90)

19

Steekproefgr
ootte

60

60

20 (6 /14)

11

Aselecte
trekking

Jaarlijks op
basis van EAN
en maand

Jaarlijks op basis
van EAN en
maand

Eenmalig in 2004

Nvt

Meetduur

1 week

1 week

Continu

Continu

Registraties

Permanente
recordings

Permanente
recordings

Permanente
recordings+
dips/transiënten

Permanente
recordings +
dips/transiënten

Geconsoli ‐
deerde
rapportering

Jaarlijks publiek

Jaarlijks publiek

Kwartaal+jaarlijks
publiek

Kwartaal+jaarlijks
publiek

Individuele
rapportering

Nee

Nee

Op aanvraag

Op aanvraag

De rapportage
Jaarlijks wordt een rapportage gemaakt en gebundeld in een netvlak- overschrijdend
rapport

‘Spanningskwaliteit

in

Nederland’[8].

Voor

de

netvlakken

hoog-

en

extrahoogspanning beschikken de netbeheerders tussentijds (op kwartaalbasis) over de
ruwe meetdata.
De hiernavolgende analyse is gebaseerd op de jaarrapportage.
Deze bevat volgende elementen:


Voor de betrokken periode, de evaluatie van alle kwaliteitscriteria vermeld in de
Netcode11. Een voorbeeld hiervan is opgenomen in Figuur 8. In dit voorbeeld
werden drie overschrijdingen vastgesteld van de 7de harmonischen voor het
criterium op de percentiel 95.

11

Niet alle harmonischen worden grafisch weergegeven. Indien er echter overschrijdingen zijn, wordt dit wel gemeld.
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details over de vastgestelde overschrijdingen indien deze opgetreden zijn;



voor de betrokken periode, een statistische weergave van de geregistreerde
spanningsdips;



een trendweergave van de spanningskarakteristieken waarop de kwaliteitscriteria
van de Netcode zijn gebaseerd.

Op deze laatste twee punten wordt teruggekomen in het paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk.

Figuur 8 Evaluatie van de kwaliteitscriteria van de Netcode
Voorbeeld voor 7de harmonische in het laagspanningsnetvlak
4.1.2. Klachtenmeetprogramma’s
Er bestaat geen specifiek reglementair kader voor de afhandeling van spanningsklachten.
Deze vorm van klachten vallen onder de algemene klachtenbehandelingprocedure.
Van TenneT is duidelijk inzicht verkregen in het aantal spanningsklachten in hoog- en
extrahoogspanning en de aard hiervan. Het aantal is beperkt (3 in 2010 en 3 in 2011).
Van deze klachten hadden tweederde betrekking op spanningsdips en de overige op
spanningsfluctuatie/overspanning.
Voor de regionale netbeheerders worden de spanningsklachten volgens de algemene
klachtenbehandelingprocedure geregistreerd in het klachtenbeheersysteem. Hierin is het
echter niet eenvoudig de spanningsklachten te onderscheiden. Dit klachtenbeheersysteem
met klachten over de spanningskwaliteit wordt door iedere individuele netbeheerder
bijgehouden.

Mogelijk

kan

Nestor

uitgebreid

worden

om

klachten

over

de

spanningskwaliteit centraal te beheren. Hierdoor kunnen klachten over spanningskwaliteit
en problemen met het net eenvoudig gecorreleerd worden.

© Laborelec

www.laborelec.com

LBE02710239 – 3.0 | 50 van 132

4.2. Inzichtelijk maken van trends
De PQM metingen zijn een prima middel om trends in het algemene niveau van de
spanningskwaliteit weer te geven, uiteraard onder voorwaarde dat zij voldoen aan de
vooropgestelde representativiteitscriteria.

Trendanalyse bij permanente metingen
Figuur 9 geeft een voorbeeld van een trend zoals die wordt voorgesteld in het jaarlijks
rapport binnen het PQM project.

Figuur 9 Trendvoorstelling: voorbeeld voor hoogspanning THD95%
Hierbij kunnen volgende bedenkingen geformuleerd worden:
De gebruikte zogenaamde “boxplots” vormen een goede visualisatie om trends voor te
stellen. Voor de opmaak van een dergelijke grafiek wordt op jaarbasis een histogram
opgesteld van een specifiek gekozen kwaliteitsindicator die voor elk element van de
steekproef wordt berekend. Dit histogram wordt herleid tot enkele percentiel waarden en
het zijn deze waarden die in de boxplot opgenomen worden.
Het algemene schema zoals toegepast binnen het PQM project van de netbeheerders is
voorgesteld in Figuur 10. Dit wordt soms vereenvoudigd omwille van volgende voor de
hand liggende redenen:


Voor spanningsasymmetrie valt het niveau “Fase” weg. Er is immers slechts 1
meetgegeven voor een driefasige meting;



Voor de netvlakken laag- en middenspanning valt het niveau “Week” weg. Er
wordt immers maar gedurende 1 week gemeten.
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Figuur 10 Algemeen schema voor de berekening van de boxplot data.


In hoog- en extrahoogspanning wordt elke meetweek gekarakteriseerd door een
meetlocatie en een weeknummer. Door alle meetweken samen te nemen en
hierop percentielwaarden te berekenen, weet men niet op welke van deze
karakteristieken men inwerkt. Zo is het best mogelijk (en dit is niet
onwaarschijnlijk) dat voor de berekening van de gebruikte percentielwaarden
(bijvoorbeeld 97.5) allemaal waarden weg gefilterd worden afkomstig van één
meetlocatie. Hierdoor verliest de statistiek haar geografische representativiteit.
Om dit te voorkomen, is een benadering zoals voorgesteld in Figuur 11
aanbevolen.



Ook in laag- en middenspanning vervalt de geografische representativiteit van de
trendanalyse aangezien ook hier de ‘slechtste’ meetweken weggefilterd worden.
Het principe van Figuur 11 wordt ook voor deze spanningsvlakken aangeraden.
Hier vervalt evenwel het niveau ‘week’ evenals de stap “Percentielwaarden met
weglating van extremen’. Het is aanbevolen maximumwaarden (percentiel 100)
aan de trendanalyse toe te voegen.
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Figuur 11 Mogelijk nieuw schema voor de berekening van boxplot data waar
permanente metingen lopen (met name HS en EHS)
Indien spanningsdips middels permanent geïnstalleerde toestel worden gemonitord,
vereenvoudigt Figuur 11 tot onderstaande figuur.

Figuur 12 Vereenvoudigd schema voor permanente metingen.
In de rapportage van het PQM project wordt gebruik gemaakt van zogenaamde “boxplots”
om trends weer te geven. Deze zijn hiervoor een goede visualisatie. Toch zijn er een
aantal verbeterpunten:


In HS en EHS worden in de huidige opzet alle beschikbare meetweken samen
genomen alvorens hierop percentiel waarden te berekenen. Hierdoor verliest de
data haar geografische representativiteit. Dit moet verholpen worden door eerst
per meetlocatie een percentiel waarde te berekenen.



Ook in laag- en middenspanning is op dit moment de geografische
representativiteit van de trendanalyse niet gegarandeerd omwille van de gekozen
percentiel waarden waardoor de extremen (en hierdoor wellicht de meetpunten
in zwakkere rurale netten) weggefilterd worden. Het is aanbevolen de
maximumwaarden (percentiel 100) aan de trendanalyse toe te voegen.

© Laborelec

www.laborelec.com

LBE02710239 – 3.0 | 53 van 132



In de PQM jaarrapportage, is de data van de voorgaande jaren niet opgenomen
in de trendanalyse bij TenneT. Het is niet duidelijk waarom, temeer omdat de
veranderingen in de meetpopulatie immers eerder gering zijn.

Klachten over de spanningskwaliteit zijn moeilijk te traceren, zeker bij de regionale
netbeheerders. Het is dan ook moeilijk om hieruit af te leiden of er een wijziging is in de
aard van bepaalde soorten klachten (bijvoorbeeld overspanningsproblemen naar
aanleiding van decentrale opwekking). Een betere tracering van deze klachten wordt dan
ook geadviseerd.
Noot: dit is moeilijker te realiseren dan het op het eerste zicht lijkt. Zowel bij de
formulering van de klachten als de registratie van de klachten is enige voorkennis vereist
om een correcte registratie te verzekeren.

4.3. Best practices van andere Europese landen
4.3.1. Inleiding
Om te bepalen of de transparantie voldoet wordt gekeken naar gebruikte methodes in het
buitenland. Hiervoor wordt de volgende aanpak gehanteerd:


Ruime bevraging bij netbeheerders



Heel gerichte contacten binnen de energiewereld en toezichthouders



Internet



Bibliografie

Opmerking: Voor de ruime bevraging bij de netbeheerders werd de vragenlijst in bijlage G
gebruikt. Deze heeft slechts twee antwoorden opgeleverd. Tussen de regels door, kan
verstaan worden dat hiervoor verschillende redenen zijn:


Een zekere verzadiging:
in oktober 2011 werd immers ook een bevraging gelanceerd door CIGRE WG
C4.112 met als topic Questionnaire On Existing Power Quality Monitoring
Practice.



Een zekere terughoudendheid:
Power quality monitoring is een hot topic. In verscheidene landen is er hierover
overleg gaande tussen de verschillende betrokken partijen.



Afwachtend omwille van toekomstige initiatieven:
De Council of European Energy Regulators (CEER) organiseert bovendien in het
derde kwartaal van 2012 een Workshop rond “Guidelines of Good Practice on the
Implementation and Use of Voltage Quality Monitoring Systems for Regulatory
Purposes”.

4.3.2. Algemeen
Het ‘5th Benchmarking report’ van de CEER geeft aan dat er slechts in een paar Europese
landen een regelgevend kader bestaat voor transparantie van geïndividualiseerde
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meetdata naar netgebruikers toe. Naast de zeer beperkte mogelijkheid in Nederland,
volgens hoofdstuk 3.3.5 van de Netcode, vermeldt het rapport:


Ierland
De distributienetbeheerder moet op aanvraag van de netgebruiker informatie
verschaffen. De aard van de informatie is te bepalen in functie van de vraag.
De verplichtingen van de transportnetbeheerder zijn in het rapport niet duidelijk
geformuleerd.



Noorwegen
Op aanvraag van een (mogelijk toekomstige) netgebruiker is de netbeheerder
verplicht om binnen de maand een pakket aan informatie te verschaffen
waaronder met betrekking tot meetdata:
o

resultaten van de permanente metingen van parameters die de
spanningskwaliteit bepalen (over welke metingen het gaat is niet
gespecificeerd);

o

Schatting van het historische en toekomstig aantal dips en swells in de
netten van de netbeheerder. Dit gegeven is gebaseerd op de
meethistoriek van spanningsevents.

o

Aanvullende metingen kunnen gevraagd worden maar de netbeheerder
mag de kosten hiervoor wel aanrekenen.

o

Slovenië: zie hieronder

Portugal wordt ook vernoemd maar het is niet duidelijk of deze informatie in verband staat
met meetdata. Hierna worden een aantal landen in meer detail besproken.
4.3.3. Zweden
In 2011 is er in Zweden een nieuwe reglementering rond spanningskwaliteit ingevoerd
(Voorschrift EIFS2011:2). Dit bevat onder andere opgelegde spanningskwaliteit criteria.
Er bestaat géén reglementair kader voor permanente metingen.

Zweden telt zo’n 170

netbeheerders met sterk uiteenlopende grootte en zij voeren voor eigen rekening
spanningskwaliteitmetingen uit volgens eigen behoeften en inzichten.
De

transparantie

van

de

spanningskwaliteit

naar

de

netgebruiker

toe

is

niet

gereglementeerd en is in principe een zaak tussen de netbeheerder en de gebruiker. Zo is
er bijvoorbeeld een netbeheerder die met grote industriële netgebruikers een soort
contract maakt waarbij deze de beschikking krijgt over data van de spanningskwaliteit.
In geval van klachten kan de toezichthouder, de netbeheerder opdracht geven om
metingen uit te voeren om aan te tonen dat de kwaliteit voldoende is en beantwoordt aan
de eisen van het Voorschrift EIFS2011:2.
In de praktijk voeren veel netbeheerders uiteraard al metingen uit zodra er een klacht bij
hun binnenkomt en komt de klacht niet tot bij de toezichthouder.
Het ter beschikking stellen van data over de spanningskwaliteit is ook hier een zaak tussen
de netbeheerder en de gebruiker, tot het moment dat de gebruiker zich tot de
toezichthouder richt. In dat geval heeft de toezichthouder recht op alle details om een
oordeel te kunnen vellen. Alle partijen (netbeheerder als gebruiker) moeten zich
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uiteindelijk neerleggen bij het besluit van de toezichthouder.
Eventueel kan naar de rechter gestapt worden, maar er is geen kennis van dergelijke
stappen bij klachten over de spanningskwaliteit.
Alle informatie die bij een overheidsdienst binnenkomt, is openbaar (zolang deze niet als
geheim wordt geclassificeerd). De netgebruiker kan dus zonder meer de data van de
spanningskwaliteit voor zijn eigen aansluiting opvragen zodra deze door de toezichthouder
is ontvangen. Maar de netgebruiker kan deze data niet opeisen wanneer deze alleen bij de
netbeheerder is. In de praktijk zullen de netbeheerders in de meeste gevallen hier dan ook
niet moeilijk over doen en de beschikbare data beschikbaar stellen als een gebruiker daar
om vraagt.
4.3.4. Slovenië
Deze informatie is gebaseerd op informatie uit het 5th Benchmarking report van CEER [7].
In Slovenië staan permanente spanningskwaliteit metingen op diverse locaties namelijk:


in het HS- net ter hoogte van alle klantaansluitingen en in HS/MS- stations;



op alle MS- rails in de HS/MS- stations;



op specifieke locaties waar een hoog risico bestaat voor spanningskwaliteit
verstoringen.

Van deze metingen worden zowel geconsolideerde rapporten als individuele rapporten
opgesteld. De geconsolideerde rapporten (van de transportnetbeheerder enerzijds en van
de distributienetbeheerders anderzijds) zijn publiek en beschikbaar op de website van de
netbeheerders. De volgende individuele rapporten zijn eveneens gratis beschikbaar op
aanvraag van de netgebruiker:


Event- analyse waarbij de registratie van de dip of swell door de permanente
spanningskwaliteit metingen gecorreleerd wordt met de operationele data uit het
SCADA- systeem;



Naar aanleiding van een klachtenbehandeling;



Nadat netbeheerders problemen met de spanningskwaliteit (events of met
betrekking tot permanente fenomenen zoals flicker of harmonischen) hebben
geïdentificeerd die komen uit het transportnet of klantinstallaties.

4.3.5. Frankrijk
Er bestaat geen regelgevend kader voor permanente metingen. Vanuit de regelgevende
overheid bestaat er wel een decreet dat voorschrijft dat maximaal een bepaald percentage
(bv. 3%) van de netgebruikers een spanningskwaliteit mag hebben dat buiten de limieten
valt. Er worden echter geen metingen vereist. Deze controle gebeurt door middel van
simulaties.
Er bestaat wel een regelgevend kader voor klachtenbehandeling. Toch worden er veel
permanente

metingen

uitgevoerd

door

de

netbeheerders.

Voor

ERDF

(de

distributienetbeheerder) zijn er bijvoorbeeld twee soorten permanente metingen:
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Op de rails van de HS/MS stations:
Op dit moment is ongeveer 50% van de rails met een meettoestel uitgerust
waarvan de data wordt verwerkt.
Er is hiervoor geen systematische rapportering (niet naar de toezichthouder, niet
naar netgebruikers). Soms worden gegevens wel gebruikt bij specifieke vragen
(bv. een nieuwe aansluiting) maar dit is niet gesystematiseerd.



Op klantaansluitingen in het kader van een gepersonaliseerd dip- contract (alleen
voor MS klanten). Dit toestel verifieert de contractuele engagementen die
aangegaan zijn met betrekking tot het aantal dips buiten -30%/600ms. Deze
meetdienst is beschikbaar tegen betaling (€1345,93/jaar). Ongeveer 100 van de
100000 MS netgebruikers hebben een dergelijk contract afgesloten)

.

Een gelijkaardige benadering is terug te vinden bij RTE (Transportnetbeheerder). Voor
€2004 per jaar, kan een klant beroep doen op een service ‘Tension Plus’ die de volgende
elementen in houdt:


De meting van de spanningsdips;



Het informeren van de netgebruiker bij het optreden van een spanningsdip;



Analyse om de oorzaak van de dip proberen te achterhalen;



Een afspraak over het maximaal aantal dips dat buiten -30%/400ms valt;



Een jaarlijkse rapportering.

Voor €3996 per jaar bovenop de service ‘Tension Plus’ kan de service ‘Sub Quali Plus’
genomen

worden.

Hierin

worden

nog

striktere

afspraken

gemaakt

aangaande

spanningsdips. Meer informatie kan gevonden worden op de website van RTE in de
catalogus ‘Services’.
Hierbuiten bieden netbeheerders nog punctuele metingen aan.
4.3.6. België
Er bestaat geen reglementair kader voor permanente metingen.
Er is, afhankelijk van de regionale regelgever, wel een duidelijke procedure voor de
behandeling van spanningsklachten. In overeenstemming met deze procedure worden
door de netbeheerders heel wat weekmetingen uitgevoerd op klantaansluitingen.
Eveneens afhankelijk van de regionale regelgever, moeten de netbeheerders aan de
regulerende

overheid

spanningsklachten

en

geconsolideerde
de

resultaten

data

overmaken

van

de

met

uitgevoerde

betrekking
metingen

tot

de

van

de

spanningskwaliteit.
Met uitzondering van de beknopte rapportage over de metingen van de spanningskwaliteit
naar aanleiding van klachten, is op geen enkele wijze de transparantie van data over de
spanningskwaliteit naar de netgebruiker gereglementeerd.
Netbeheerders hebben wel een prijs voor kortstondige metingen van de spanningskwaliteit
op aanvraag. Uiteraard voeren grote of gevoelige afnemers spanningsmetingen uit. Dit
gebeurt soms als een dienst aangeboden door de energieleverancier waarbij de afnemer
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bijvoorbeeld via sms en/of email geïnformeerd wordt zodra er een spanningsstoring (dip
of onderbreking) geregistreerd wordt op het aansluitingspunt.
4.3.7. Italië
In Italië wordt en onder voorschrift van de toezichthouder een uitgebreid netwerk van
permanente metingen uitgebouwd door de netbeheerders. Dit netwerk is zo representatief
mogelijk gekozen. De gemeten data is publiek toegankelijk via een website, waarachter de
database ‘QUEEN’ voor de behandeling en rapportrage zorgt. Er zijn twee vormen van
toegang tot deze database:
1.

Aangeslotenen waar een meting is aangesloten op het aansluitpunt hebben
volledige toegang tot de gedetailleerde meetdata op hun aansluitpunt via een
wachtwoord.

2.

Iedereen heeft toegang tot geaggregeerde data, de samenstelling van de
geaggregeerde

data

kan

de

gebruiker

zelf

kiezen

(bv.

regioniveau,

spanningsniveau, manier van aarden, etc.).
Een voordeel van dit systeem is dat de toegang zeer laagdrempelig is en de keuze aan de
gebruiker

laat

hoe

gegevens

geaggregeerd

moeten

worden.

Afnemers

hebben

aangegeven dat een dergelijke website met informatie rond spanningskwaliteit en met
name met informatie rond dips/storingen een meerwaarde zou bieden omdat ze hiermee
de storingsafhandeling kunnen bespoedigen.

4.4. Conclusie en aanbevelingen
De jaarlijkse rapportage van het PQM project beantwoordt grotendeels aan het doel om
een beeld te geven van de algehele spanningskwaliteit van de Nederlandse netten. De
resultaten van deze rapportering zijn vooral van nut voor de regulerende overheid, de
afnemer moet daarom op een andere manier worden geïnformeerd.
Er bestaat slechts in een paar landen een reglementair kader voor de transparantie van
meetdata van spanningskwaliteit naar de netgebruikers toe, ondanks de aanwezigheid van
permanente monitoring in een groter aantal landen. In Italië en Slovenië is men hier veel
verder mee. In Nederland is het ook mogelijk informatie op te vragen, echter dit is alleen
van toepassing op afnemers waarvan de aansluiting bemeten wordt binnen PQM. De
huidige rapportering binnen PQM kan op de volgende manieren verbeterd worden:


De gebruikte boxplots in de PQM rapportage zijn een goede visualiserende
voorstelling om trends weer te geven, maar voor een verbeterde transparantie
moeten de maxima ook in de trends opgenomen worden.



TenneT dient in het deel over hoogspanningsnetten de data van de voorgaande
jaren op te nemen in de trendanalyse, deze ontbreekt zonder duidelijke reden.



Breid de trendanalyse binnen PQM uit naar spanningsdips. Hiertoe moet een (of
meerdere) gepaste kwaliteitsindicator(en) gekozen worden.

Omdat PQM niet kan voorzien alle gewenste informatie voor afnemers zijn de volgende
adviezen van toepassing:
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Ontwikkel

een

specifiek

geïndividualiseerd

rapportageformaat

voor

de

meetpunten in die netvlakken waar alle aansluitingen uitgerust zijn met een
permanente meting van de spanningskwaliteit. Deze dienst met als basis een
jaarlijkse rapportering, laat de afnemer toe de kwaliteit op zijn aansluitingspunt
te evalueren en een analyse te maken van zijn immuniteitsniveau ten overstaan
van bijvoorbeeld spanningsdips.
Voor deze meetpunten is de aanbeveling om eveneens een dipmelding dienst te
ontwikkelen waarbij een afnemer direct na het meten van een spanningsdip op
zijn aansluiting hierover wordt geïnformeerd (bijvoorbeeld via sms of email).


Ontwikkel verder de geconsolideerde jaarlijkse rapportering per netvlak inclusief
trendanalyse (zoals in het PQM project maar rekening houdend met de hierover
geformuleerde

aanbevelingen).

Voor

de

lagere

netvlakken

(laag-

en

middenspanning) is een onderverdeling in stedelijke en landelijke gebieden
aangewezen. Dit biedt de afnemers de mogelijkheid toekomstige investeringen in
bijvoorbeeld immuniserende maatregelen economisch te evalueren.


Ontwikkel een jaarrapportage voor dips op middenspanning welke afnemers
kunnen opvragen voor hun voedende en gemonitorde HS/MS station.



Voorzie de mogelijkheid dat netbeheerders een meting van de spanningskwaliteit
mogen aanbieden met de mogelijk tot dipmelding



Voorzie in de klachtenbehandelingsprocedure van netbeheerders (die dit nog
geïmplementeerd hebben) een ‘technisch’ deel, waarin klachten kunnen worden
gerelateerd aan een specifiek probleem met de spanningskwaliteit. Hierdoor
ontstaat een betere tracering van klachten over de spanningskwaliteit en kunnen
trends beter waargenomen worden.
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5.

‘Speciale projecten’ en spanningskwaliteit

5.1. Inleiding
Deze deelrapportage bevat de analyse van de invloed van speciale projecten op de
spanningskwaliteit in Nederland. De volgende subvragen worden beantwoord:


In welke mate zijn speciale projecten bepalend voor de spanningskwaliteit?



Op welke wijze dienen netbeheerders de invloed van speciale projecten op de
spanningskwaliteit in hun elektriciteitsnetten te monitoren?

De volgende paragraaf bespreekt de mogelijkheden om de invloed van een project te
bepalen.

5.2. Methodologie
Er zijn twee manieren om een uitspraak te doen over de invloed van een project op de
spanningskwaliteit, een kwalitatieve en kwantitatieve analyse.
De kwalitatieve methode is bedoeld om te bepalen of de spanningskwaliteit is veranderd
vóór en ná ingebruikname van een project. Ook kan hiermee een beoordeling van het
spanningskwaliteit ten opzichte van de Netcode uitgevoerd worden.
De kwantitatieve methode is bedoeld om de invloed van een project op de
spanningskwaliteit te bepalen. Deze methode is geschikt om afspraken die gemaakt zijn
over de maximale invloed te controleren.
Beide methoden worden hieronder kort toegelicht.
5.2.1. Kwalitatieve analyse
Met de kwalitatieve analyse wordt de spanningskwaliteit middels een spanningsmeting
vóór

en

ná ingebruikname

vergeleken.

Hiermee

wordt

bepaald

of

het

totale

spanningsstoringsniveau ná de aansluiting groter of kleiner is in vergelijking met het
storingsniveau dat vóór de aansluiting van de installatie bestond. Een belangrijke
randvoorwaarde is, dat de netconfiguratie vóór en ná aansluiting gelijk is, of dat de
netimpedanties vóór en ná aansluiting gekend zijn zodat de invloed mathematisch bepaald
kan worden. Ook worden de gemeten spanningscriteria vergeleken met maximale
waarden gesteld in de Netcode.
Deze vergelijking van de spanningsstoringsniveaus moet op een statistische basis gemaakt
worden. De storingsniveaus moeten eveneens op een voldoende lange periode (één week
in het algemeen) gemeten worden vóór en ná de aansluiting. Figuur 13 bevat een
voorstelling van de spanningsstoringsniveaus gemeten op het evaluatiepunt van het
netwerk vóór en ná de aansluiting van de verstorende installatie.
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Figuur 13 Spanningsstoringsniveaus gemeten op het evaluatiepunt van het
netwerk vóór en ná de aansluiting van de verstorende installatie.
De limieten staan in paragraaf 3.2 van de Netcode [1].
5.2.2. Kwantitatieve analyse
Met de kwantitatieve analyse wordt de grootte van de invloed bepaald en is een stroomen spanningsmeting nodig, alleen ná ingebruikname.
De bepaling van de emissieniveaus kan gebaseerd worden op een of meerdere methodes
die in het rapport van de CIGRE-CIRED Working Group C4.109 zijn beschreven [23]. De
assessment periode moet hier ook ten minste één week in beslag nemen. Deze monitoring
periode zou perioden van normale business activiteiten moeten dekken als perioden van
maximale storingsniveaus. Alle elektrische metingen voor de assessment van de
emissieniveaus moeten volgens de IEC standaard 61000-4-30 [24] uitgevoerd worden.
Een of meerdere statistische kengetallen kunnen gebruikt worden voor de vergelijking van
het huidige emissieniveau met de emissielimieten. Deze kengetallen zijn:


de wekelijkse waarde 95% van het emissieniveau geëvalueerd over ‘korte’
10 min perioden, volgens de IEC standaard 61000-4-30,



de grootste dagelijkse waarschijnlijkheidswaarde 99% van het emissieniveau
geëvalueerd over ‘zeer korte’ 150 of 180 cyclusperioden, volgens de IEC
standaard 61000-4-30.

5.2.3. De meetlocatie
De assessment van de emissieniveaus van een verstorende installatie is gedaan op een
evaluatiepunt (Point of Evaluation – POE) dat gedefinieerd is als het punt waar de
emissieniveaus van een klantinstallatie worden vergeleken met de emissielimieten. Dit
punt kan het aansluitpunt (POC) zijn of het gemeenschappelijk koppelingspunt (PCC) van
de verstorende installatie.
In functie van de complexiteit van de systeemstructuur en van de klantinstallatie is het
soms nodig om meer dan één evaluatiepunt te beschouwen.
De correcte definities van de evaluatiepunten zijn in de Technische Rapporten IEC/TR
61000-3-6 [3], IEC/TR 61000-3-7 [4] en IEC/TR 61000-3-13 [5] beschreven.
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Aansluitpunt (POC): De fysieke plaats en het spanningsniveau van het punt waar
de aansluiting is verbonden met het net en die het distributie- of transmissienet
scheidt van de installaties waarvan de uitschakeling slechts gevolgen heeft voor
de netgebruiker aangesloten op dat punt.



Gemeenschappelijk koppelingspunt (PCC): De fysieke plaats in het net die
elektrisch gezien het dichtst bij de beschouwde installatie ligt en waar andere
installaties kunnen gekoppeld zijn.



Evaluatiepunt (POE): De fysieke plaats in het net waar de emissieniveaus van
een installatie worden vergeleken met de emissielimieten.

5.3. Invloed van HVDC projecten
5.3.1. Inleiding
HVDC staat voor “High Voltage Direct Current”, ofwel gelijkstroom op hoge spanning.
Sinds de jaren 60 staat HVDC ook in de belangstelling als een alternatieve manier om
elektrische energie te transporteren. Vanouds is altijd wisselstroom gebruikt voor
grootschalig transport van elektriciteit omdat de hoogte van de spanning eenvoudig en
vrijwel zonder energieverlies te wijzigen is met transformatoren. Wisselspanning kent als
nadeel dat de verliezen die altijd optreden bij het transport groter zijn dan wanneer
gelijkspanning gebruikt zou worden. Dit nadeel is het gevolg van het skineffect bij heel
lange leidingen.
In mei 2008 is tussen Nederland en Noorwegen de NorNed- kabel in gebruik genomen die
elektrische energie transporteert met een spanning van +450kV en -450kV. Overdag
wordt elektriciteit van de Noorse waterkrachtcentrales naar Nederland getransporteerd,
's nachts wordt het Nederlandse stroomoverschot gebruikt om in Noorwegen weer water
omhoog te pompen.
In september 2009 is begonnen met de aanleg van een HVDC kabel van de Maasvlakte
naar Groot-Brittannië (BritNed). In april 2011 is deze in gebruik genomen.
5.3.2. Invloed HVDC op de spanningskwaliteit
Algemeen
Een HVDC systeem biedt veel voordelen, zoals een snelle vermogensregeling en een
goede transiënte en dynamische stabiliteit. HVDC heeft ook enkele nadelen. De HVDC
converter genereert harmonischen die de spanningsgolfvorm kunnen verslechteren en
andere elektrische installaties storen. Passieve filters zijn dan nodig om de injectie op het
net van te grote harmonische stromen te voorkomen. Bijgevolg moet met harmonische
resonantie rekening worden gehouden. Bovendien, als de HVDC controle niet goed
ingesteld is, worden interharmonischen ook opgewekt.
De IEC 61000-4-7 norm [25] is de referentie norm die moet gebruikt worden voor de
metingen van de harmonischen en interharmonischen.
Indien de harmonische stroom van de HVDC omvormers te hoog zijn worden filters in
parallel geïnstalleerd hetzij direct aangesloten op de aansluiting van de omvormers, hetzij
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op de primaire aansluiting van de transformator. Een dergelijke filter bestaat uit een of
meerdere condensatorenbatterijen afgestemd met additionele spoelen. Het voornaamste
gedeelte van deze harmonischen stromen worden door het filter kortgesloten en alleen
een klein deel wordt geïnjecteerd in het elektriciteitsnet.
Resonantie, invloeden op (inter)harmonischen
Condensatorbatterijen kunnen, door toevoeging van spoelen, geschakeld worden als
harmonisch filter- of sperkring voor de HVDC installaties, hetgeen de kans op het ontstaan
van resonantiekringen met andere spoelen vergroot.
5.3.3. Analyse NorNed
Deze paragraaf bevat de analyse van de spanningskwaliteit op het POC van de NorNed
verbinding, die op 380 kV in de buurt van Eemshaven aan het Nederlandse net gekoppeld
is. NorNed is een netdeel en geen netgebruiker. De meter werd specifiek voor dit project
geïnstalleerd. De meter meet de spanning op 10- minuten basis en stromen op 15minuten basis. Speciaal voor dit project worden ook harmonische stromen op 15- minuten
basis gemeten. Er is geen meting van de spanningskwaliteit vóór installatie van NorNed
bekend. Om de spanningskwaliteit in het 380 kV net te garanderen werden de volgende
specificaties opgelegd:


THD (rms value of the total harmonic distorsion) up to 50th harmonic: < 1,5%



Dn (distorsion for any individual harmonic voltage): < 1%

De volgende meetdata van het POC van NorNed is afkomstig van een meter uit het PQM
project van 2011 (na ingebruikname van de kabel).


Actief vermogen op 15- minuten basis



RMS spanning (alleen voor fase B en C, door een foutieve meting van de
spanningstransformator van fase A is de RMS spanning van fase A en asymmetrie
foutief gemeten en wordt niet meegenomen in dit onderzoek.)



Plt



THD(U)

Dips en transiënten worden door permanent geïnstalleerde meters gemeten door TenneT.
Het transformeren van de data uit deze metingen naar interpreteerbare informatie rond
dips en transiënten blijkt te arbeidsintensief te zijn voor dit onderzoek.
Met de gegevens uit PQM is een analyse van verandering van de spanningskwaliteit
conform één van beide methodes (kwalitatief of kwantitatief) niet mogelijk. Voor de
kwalitatieve methode is immers een spanningsmeting vooraf nodig en voor de
kwantitatieve methode een stroommeting op dezelfde tijdsbasis nadien. De kwalitatieve
meting kan eventueel worden verkregen door een vergelijking van de spanningsmeting
met en zonder NorNed in bedrijf. Momenteel is dit niet mogelijk, omdat bij uitschakelen
van NorNed de spanningsmeting ook uitgeschakeld wordt. Daarnaast dient voor de
kwalitatieve analyse de netconfiguratie in alle situaties bekend te zijn.
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De enige analyse die uitgevoerd kon worden met de beschikbare gegevens is het
correleren van de (verandering) van de vermogens van de NorNed kabel met de
spanningskwaliteit en het effect hiervan op de spanningskwaliteitscriteria in de Netcode.

Trage spanningsvariaties
Volgens de Netcode mag de spanning variëren met:


Uc ±10% voor 99,9% van de over 10 minuten gemiddelden waarden gedurende
een beschouwingsperiode van een week. Waarbij Uc 380 kV (219,4 kV
fasespanning).

Figuur 14 Spanningsvariaties NorNed fase B en C gedurende een week in 2011
In Figuur 14 valt op dat de hoogte van de spanning zich in de buurt van de maximale
waarde van 241,34 kV situeert. Tijdens het gesprek met TenneT op 2 augustus blijkt dat
te hoge spanning in de buurt van NorNed ook een belangrijk aandachtspunt te zijn. Er zijn
diverse oorzaken voor de hoge spanning, zowel NorNed als koppeling met Duitsland
behoren hiertoe. Dat NorNed invloed heeft op de spanning valt ook uit bijlage I op te
maken. Hieruit blijkt een duidelijke correlatie tussen de spanning op 380 kV en het
veranderen van het vermogen van NorNed. Een omschakeling van volledige import naar
volledige export of andersom levert een spanningsvariatie op tussen de 0 en 4%. Omdat
de gemiddelde spanning zich al net onder de maximale waarde van Uc +10% beweegt
kan dit problemen opleveren met te hoge spanning. Hierover zijn ook klachten bij
afnemers van bekend.

Flicker
Volgens

de

Netcode

mag

het

fenomeen

flicker

(Plt),

dat

samenhangt

met

spanningsvariaties, de volgende waarden aannemen:
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Plt≤1 gedurende 95% van de over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde
waarden gedurende een beschouwingsperiode van en week.



Plt≤5 voor alle over 10 minuten voortschrijdende gemiddelde waarden
gedurende een beschouwingsperiode van een week.

Een eerste opmerking is dat TenneT de Plt meet op basis van niet voortschrijdende
gemiddelden.

De

volgende

figuur

laat

het

verband

zien

tussen

de

vermogensveranderingen en de Plt.

Figuur 15 Plt bij NorNed fase A,B en C gedurende een week in 2011
Er is een duidelijke correlatie tussen de vermogensverandering en de Plt (welke over 2 uur
berekend wordt). Bijlage I laat dit in meer detail zien. Afgezien van het uitschakelen of
herinschakelen van NorNed is in 2011 een maximale Plt, voornamelijk veroorzaakt door
NorNed, van net boven de 1 gemeten. Gemiddeld zorgen de vermogensveranderingen van
NorNed voor een momentane extra Plt van tussen de 0 en 0,2.

Harmonische vervorming
Volgens de Netcode mag de harmonische vervorming THD de volgende waarden
aannemen:


THD ≤ 5% voor alle harmonische tot en met de 40ste, gedurende 95% van de
over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een beschouwingsperiode van
een week;



THD ≤ 6% voor alle harmonische tot en met de 40ste, gedurende 99,9% van de
over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een beschouwingsperiode van
een week.

In de volgende figuur staat het resultaat van de analyse van een weekmeting aan NorNed.
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Figuur 16 THD bij NorNed fase A,B en C gedurende een week in 2011
Uit de metingen van TenneT blijkt dat er geen problemen zijn met harmonische
vervorming. Ook de correlatie tussen de grootte van de vermogensuitwisseling van
NorNed en de THD lijkt gering. De filters zijn correct ontwerpen en functioneren goed.
Omdat er geen meting is met NorNed uitgeschakeld kan geen uitspraak worden gedaan
over de toename van de THD door NorNed.

Asymmetrie
Door het ontbreken van een correcte meting van de asymmetrie kan hier geen uitspraak
over worden gedaan. Het is echter aan te nemen dat HVDC verbindingen niet voor extra
asymmetrie zullen zorgen. De Netcode hanteert de volgende grenswaarde voor de
asymmetrie op hoogspanning:


Inverse component ≤1% van de normale component gedurende 99,9% van de
over 10 minuten gemiddelde waarden gedurende een beschouwingperiode van
een week.

Conclusie NorNed
De conclusie is dat er geen correcte metingen bestaan om de invloed van dit project op de
spanningkwaliteit correct te bepalen. Reden hiervoor is dat er geen meting vóór
ingebruikname van NorNed is, de meting uitgeschakeld wordt bij het uitschakelen van
NorNed en de netconfiguratie niet bekend is. Ook worden de karakteristieken van de
stroom op 15- minuten basis gemeten in plaats van op 10- minuten basis.
De beschikbare metingen geven wel een indicatie van deze verandering. Deze metingen
laten duidelijk zien dat de spanningskwaliteit beïnvloed wordt. Dit geldt met name voor de
spanningsvariaties en flicker. De grote vermogensveranderingen van NorNed op relatief
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korte tijd zorgen voor enkele procenten aan spanningsvariaties bij iedere relevante
vermogensverandering. De Plt wordt hierdoor ook gemiddeld met 0-0,2 verhoogd. Omdat
een meting zonder NorNed ingeschakeld niet mogelijk is, kan geen uitspraak worden
gedaan over de toename in de THD. De THD is echter laag en voldoet ruimschoots aan de
Netcode.

Er

is

ook

geen

relevante

correlatie

tussen

de

grootte

van

de

vermogensuitwisseling van NorNed en de THD. Over de asymmetrie kan geen uitspraak
worden gedaan wegens een defecte spanningstransformator op fase A, deze zal bij
onderhoud aan NorNed vervangen worden.
5.3.4. Analyse BritNed
Deze paragraaf bevat de analyse van de spanningskwaliteit op het PCC waar ook BritNed
op is aangesloten. Dit PCC is de gemeenschappelijke 380 kV rail van station Maasvlakte
waarop ook andere afnemers en gebruikers zijn aangesloten. Het aansluitpunt van BritNed
zelf wordt niet door TenneT gemonitord. De RMS spanning wordt op 10- minuten basis
geregistreerd, de stroom wordt niet gemeten.
Deze meting valt binnen PQM en was ook vóór de installatie van BritNed actief (1 april
2011).
Informatie op 10- minuten basis over de volgende spanningskenmerken is aangeleverd
voor dit onderzoek:


RMS spanning



Plt



THD(U)



Asymmetrie

Om een analyse te kunnen maken is via de APX- Endex informatie over de
vermogensuitwisseling van BritNed verzameld (openbare informatie op uurbasis). Op het
station Maasvlakte zijn ook andere (grote) afnemers en producenten aangesloten,
waarvan het gedrag niet gekend is. Voor BritNed wordt de situatie vóór en ná installatie
beschouwd.
Een uitspraak over de invloed van BritNed op de spanningskwaliteit conform de
kwalitatieve of kwantitatieve methode kan niet gedaan worden. Voor de kwantitatieve
methode ontbreekt een stroommeting. Voor de kwalitatieve meting is niet bekend of de
netstructuur vóór en ná aansluiting gelijk was. Gezien het feit, dat er veel werkzaamheden
plaatsvinden rond de Maasvlakte, is de kans aanwezig dat deze topologie gewijzigd is.
De metingen vóór en ná aansluiting en het effect hiervan op de spanningskwaliteitscriteria
in de Netcode kunnen wel geanalyseerd worden met de aanname dat de netconfiguratie
gelijk is gebleven.
Trage spanningsvariaties
In onderstaande figuur staan de spanningsvariaties van een week in 2011 op station
Maasvlakte (ruim na in gebruik name van BritNed). De rode grafiek is de
vermogensuitwisseling op uurbasis van BritNed.
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Figuur 17 Spanningsvariaties Maasvlakte fase A,B en C gedurende een week in
2011
De

spanningsvariaties

zijn

beperkt

en

worden

veroorzaakt

door

alle

gebruikers/producenten aangesloten op het station Maasvlakte. Deze variaties waren er
ook zonder BritNed. Een vergelijking maken is lastig aangezien de netstructuur en het
gedrag van de andere aangeslotenen niet bekend is. Om toch een idee te krijgen van de
verandering van de spanningskwaliteit is met behulp van histogrammen de netkwaliteit
vóór en ná de installatie van BritNed bekeken. In Figuur 18 staat de gemiddelde
fasespanning vóór en ná installatie weergegeven. De spanning na BritNed is gemiddeld
duidelijk lager dan voor BritNed. Een mogelijke verklaring is dat BritNed vooral exporteert,
waardoor de spanning daalt. Het verschil is niet alleen te verklaren door het in gebruik
nemen van BritNed maar hangt ook van de andere aangeslotenen en de netstructuur af.
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Figuur 18 Gemiddelde van de drie fasespanningen gedurende een week vóór en
een week ná ingebruikname BritNed

Flicker
De invloed van vermogenschommelingen van BritNed op de Plt is lastig te bepalen omdat
het vermogen is gegeven als een gemiddelde per uur en er nog meer (grote) afnemers en
producenten aangesloten zijn. In Figuur 19 staat de Plt gemeten op station Maasvlakte in
relatie met het vermogen getransporteerd door BritNed. Er is soms een correlatie tussen
grote vermogensveranderingen van BritNed en de Plt op de Maasvlakte. De gemiddelde Plt
is laag en voldoet ruimschoots aan de Netcode. De meting vóór BritNed laat eenzelfde
beeld zien. Uit de vergelijking van een week vóór en ná ingebruikname blijkt geen
relevante toe- of afname van de Plt. Dit is verder onderzocht met behulp van het
histogram in Figuur 20. Hierin is de gemiddelde Plt van de drie fasen uitgezet vóór en ná
BritNed. De Plt is gemiddeld iets toegenomen, maar nog steeds zeer laag. Het is ook niet
duidelijk of deze kleine toename door BritNed komt of veroorzaakt wordt door andere
aangeslotenen op de Maasvlakte.
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Figuur 19 Plt op station Maasvlakte fase A, B en C gedurende een week in 2011
met BritNed in gebruik (grenswaarde is 1)

Figuur 20 Gemiddelde Plt van de 3 fasen op Maasvlakte gedurende een week
vóór en een week ná ingebruikname BritNed (grenswaarde is 1)

Harmonische vervorming
De harmonische vervorming gemeten op station Maasvlakte staat weergegeven in
onderstaande figuur. De THD is laag en voldoet ruimschoots aan de Netcode. Er is geen
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directe correlatie zichtbaar met de vermogensuitwisselingen door BritNed. De situatie voor
BritNed laat eenzelfde beeld zien. De filters zijn correct ontworpen en functioneren goed.

Figuur 21 THD op Maasvlakte fase A,B en C gedurende een week in 2011 met
BritNed
Om het verschil vóór en ná BritNed duidelijker te illustreren is een histogram gemaakt van
beide situaties. Er een kleine afname van de THD ná ingebruikname van BritNed. Dit kan
komen door een andere netstructuur of andere belastingen die minder vervuilend zijn.

Figuur 22 Gemiddelde THD van de 3 fasen op Maasvlakte gedurende een week
vóór en een week ná ingebruikname BritNed
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Asymmetrie
De gemeten asymmetrie is weergegeven in Figuur 23.

Figuur 23 Asymmetrie op Maasvlakte gedurende een week in 2011 met BritNed
De asymmetrie is zeer laag en valt ruimschoots binnen de grenswaarde gesteld door de
Netcode. Wel is een soms een kleine correlatie zichtbaar met het vermogen. Een
verklaring voor deze kleine correlatie, die niet altijd zichtbaar is, valt moeilijk te geven.
Ook kan deze, mogelijk schijnbare, correlatie te maken hebben met andere aangeslotenen
die tegelijkertijd starten rond 05h s’morgens. Het ontbreekt ook aan meer gedetailleerde
stroommetingen aan BritNed om dit verder te onderzoeken. Het is niet waarschijnlijk dat
een HVDC verbinding voor extra asymmetrie zal zorgen. De niveaus zijn gelijkaardig aan
de niveaus na ingebruikname BritNed. Om dit te verduidelijken wordt weer gebruik
gemaakt van een histogram met beide situaties. Hierin is een duidelijk, maar kleine,
toename in de asymmetrie te zien. Nog steeds is de asymmetrie laag en valt ruimschoots
binnen de grenswaarde van de Netcode.
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Figuur 24 Asymmetrie op Maasvlakte gedurende een week vóór en een week ná
ingebruikname BritNed

Conclusie BritNed
Evenals bij NorNed is de conclusie, dat er geen correcte metingen bestaan om de invloed
van dit project op de spanningkwaliteit correct te bepalen. Reden hiervoor is de
ongeschikte meetlocatie, het gebrek aan stroommetingen en het onbekend zijn van de
netconfiguratie.
De meting op de Maasvlakte laat zien dat de spanningskwaliteit beïnvloed wordt door de
ingebruikname van BritNed. Het is niet te kwantificeren hoe groot deze beïnvloeding is,
aangezien niet gekende veranderingen in netstructuur en het gedrag van andere
aangeslotenen de meetresultaten beïnvloeden. Wel kan gesteld worden dat na
ingebruikname van BritNed de gemiddelde spanning licht gedaald is, de Plt licht verhoogd
is, de THD zeer licht gedaald is en de asymmetrie licht toegenomen is. Het is niet met
100% zekerheid te zeggen dat BritNed volledig voor deze veranderingen verantwoordelijk
is, dit kan ook liggen aan het gedrag van de andere aangeslotenen of een gewijzigde
netconfiguratie. Wel kan geconcludeerd worden dat de spanningskwaliteit ruimschoots
binnen de Netcode was voor BritNed en evenzo na ingebruikname van BritNed. Een
meting op het POC van BritNed van spanning, stroom en netimpedantie is nodig om de
invloed volledig te kwantificeren.
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5.4. Invloed van condensatorbatterijen
5.4.1. Inleiding
De efficiëntie van het elektrisch transport- en distributienet hangt in grote mate af van de
arbeidsfactor of cos . In het ideale geval is het getransporteerde actief vermogen P gelijk
aan het schijnbaar vermogen S, dus bij cos  = 1 of Q = 0. In elk ander geval daalt de
efficiëntie van het elektrisch net, omdat een groter schijnbaar vermogen S nodig is om
hetzelfde actief vermogen P te transporteren.
Het ter beschikking stellen van een groter schijnbaar vermogen S betekent voor de
netbeheerders een belangrijke extra kostenpost in infrastructuur, zoals transformatoren,
luchtlijnen, kabels en schakelapparatuur, en geeft aanleiding tot extra verliezen. Deze
extra kosten worden gedeeltelijk gedragen door de netbeheerders maar voor een deel ook
door de aangeslotenen die verantwoordelijk zijn voor het verbruik van reactief vermogen.
Het compenseren van de arbeidsfactor gebeurt door het wegwerken van het reactieve
vermogensvraag vanuit het net, dus door reactieve energie te produceren op de plaats
waar deze nodig is. Er bestaan verschillende methoden om reactief vermogen te
produceren, met elk hun specifiek toepassingsdomein. In het kader van dit onderzoek
over de spanningskwaliteit worden alleen de condensatorbatterijen meer gedetailleerd
besproken.
5.4.2. Invloed op de spanningskwaliteit
Inleiding
Het elektrische net bevat altijd harmonischen. Deze harmonischen zijn voor een deel te
wijten aan de excitatie van de transformatoren en de alternatoren die aanleiding geven tot
een vervorming van de spanningscurve. Niettemin zijn de overeenkomstige harmonische
spanningen en stromen zwak. Maar de condensatoren versterken de harmonische stromen
door het feit dat hun reactantie afneemt in functie van de frequentie.
Resonantie
Als een condensatorenbatterij onder spanning wordt genomen is er een risico van
resonantie met de belasting in parallel of met de kortsluitreactantie van het net indien de
eigen frequentie van de systeem last- condensator of net- condensator gelijk is aan één
van de opgewekte harmonische. Dit zorgt voor een aanzienlijke verhoging van de
spanning en de stroom. Deze resonantie kan door middel van een filter aangesloten in
parallel met de condensatorenbatterij verwijderd worden.
Inschakelverschijnsel
Een (ontladen) condensator die onder spanning komt vormt ogenblikkelijk een kortsluiting
voor het net. Hierdoor ontstaat een zéér grote inschakelstroom die praktisch in
ogenblikkelijke waarde kan oplopen tot enkele tientallen maal de nominale stroom van de
condensator. De inschakelstroom bevat een component met hoge frequentie. Het
inschakelverschijnsel verdwijnt meestal na 1 à 2 perioden (20 à 40 ms). De
inschakelstroom vervormt de spanning waardoor ogenblikkelijke overspanningen van
enkele tientallen procenten ontstaan (Figuur 25). Deze kunnen voor elektronische
uitrustingen storend zijn.
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Figuur 25 Overspanning t.g.v. inschakelen condensator.
Deze commutatieverschijnselen kunnen, in functie van de netimpedantie, onder bepaalde
omstandigheden leiden tot resonanties bij frequenties van enkele kHz, hetgeen nefaste
gevolgen kan hebben voor bepaalde gevoelige apparaten.
Zoals hierboven vermeld kan het inschakelverschijnsel tevens oorzaak zijn van een
resonantieverschijnsel op de LC- kring die door een transformator en bijvoorbeeld een
condensatorbatterij bij het cliënteel gevormd wordt. Een dergelijk inschakelverschijnsel
kan meerdere perioden aanhouden en hierdoor de gevoelige klantinstallaties beïnvloeden.
Verhoging van het spanningsniveau
De inschakeling van een condensatorbatterij veroorzaakt een verhoging van het
spanningsniveau die tot 1% en zelfs meer kan reiken.
Tabel 19 geeft, volgens het Technische Rapport IEC 61000-3-7 [4], de maximale
toelaatbare spanningschommelingen U/Un die een installatie kan veroorzaken in functie
van de herhalingsfrequentie van deze schommelingen.
Tabel 19 Emissielimieten voor sporadische spanningschommelingen
Sporadische spanningschommelingen Udyn/Un (%) in functie van het
aantal schommelingen in een bepaalde periode
n ≤ 4 per dag

n ≤ 2 per uur

2 < n ≤ 10 per uur

MV

5-6

4

3

HV/EHV

3-5

3

2,5

Volgens dit Technische Rapport is een schommeling van 3% per uur aanvaardbaar in HS.
Om deze limiet na te leven mogen de geïnstalleerde condensatorbatterijen een reactief
vermogen hebben van maximum 3% van het kortsluitvermogen.
5.4.3. Analyse van een condensatorbank op hoogspanning
TenneT heeft een eigen meting van de spanningskwaliteit aan een condensatorbatterij van
125 MVAr beschikbaar gesteld. Deze condensatorbatterij is aangesloten op 150 kV op
station Westerlee. De meting op het station van de condensatorbatterij stamt uit 2010,
aangezien deze nu niet meer functioneert. Het is onbekend waar de meter precies stond
opgesteld. De meting registreerde de RMS spanning op 10-minuten basis, de RMS stroom
werd gemeten op 15- minuten basis. Er zijn geen andere kenmerken van de stroom

© Laborelec

www.laborelec.com

LBE02710239 – 3.0 | 75 van 132

gemeten. Er is geen meting van de situatie vóór installatie van deze condensatorbatterij,
daarom wordt de situatie vergeleken wanneer deze installatie staat in- of uitgeschakeld.
De volgende meetdata is beschikbaar gesteld:


Blindvermogen op 15- minuten basis



RMS spanning



Plt



THD(U)



Asymmetrie

Spanningsvariaties
De geanalyseerde condensatorbatterij zorgt en heeft als doel spanningsophoging. Dit is
goed te zien bij inschakeling van de condensatorbatterij.

Figuur 26 Spanningsvariaties door in- en uitschakeling van een
condensatorbank gedurende een week in 2010
In meer detail kan dit worden teruggevonden in bijlage I. Een toename van enkele
procenten is duidelijk zichtbaar bij inschakeling. Bij afschakeling is ook een duidelijke
spanningsdaling zichtbaar. Dit is echter het doel van de condensatorbatterij. Het is niet
mogelijk om betrouwbaar de situatie met en zonder condensatorbank te analyseren door
het gebrek aan kennis over de netstructuur/impedantie.

Flicker
Het gemeten flickerniveau met en zonder condensatorbank is weergegeven in
onderstaande figuur.
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Figuur 27 Flicker niveau Plt met en zonder condensatorbank ingeschakeld
Het flicker niveau is laag en ruim binnen de grenswaarde van de Netcode. Er is een kleine
correlatie

te

ontdekken

van

het

flicker

niveau

met

het

schakelen

van

de

condensatorbatterij. Om dit in meer detail te bekijken zijn histogrammen gemaakt van een
week mét en zonder condensatorbatterij ingeschakeld. Hieruit blijkt een lichte toename
van de Plt, echter deze kan ook te verklaren zijn door andere bronnen. Daarnaast blijft de
Plt nog altijd ruim binnen de gestelde limieten in de Netcode.

Figuur 28 Flicker niveau Plt gedurende een week met en zonder schakelen van
de condensatorbatterij

Harmonische vervorming
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De gemeten THD staat weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 29 THD gedurende een week met schakelen van de condensatorbatterij
De THD vertoont een duidelijke correlatie met de inschakelduur van de condensatorbank.
Bij inschakelen is er een duidelijke toename, bij afschakelen een duidelijke afname. Het
niveau is zeer laag en voldoet ruimschoots aan de netcode. Bijlage I geeft meer detail.
Met een histogram voor beide situaties wordt de toename in THD nog duidelijker. De
niveaus zijn echter nog steeds zeer laag als een correct filter wordt gebruikt.

Figuur 30 THD gedurende een week met en zonder gebruik van de
condensatorbatterij
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Asymmetrie
In de volgende figuur staat een weergave van de asymmetrie en het in- en uitgeschakeld
staan van de condensatorbank. Er is geen correlatie zichtbaar tussen de asymmetrie en de
status van de condensatorbank.

Figuur 31 Asymmetrie gedurende een week met schakelen van de
condensatorbatterij

Conclusie
De bestudeerde condensatorbank heeft een invloed op de spanningskwaliteit. De spanning
wordt verhoogd met enkele procenten bij inschakeling, bij uitschakeling wordt de
spanning enkele procenten verlaagd. Dit is het doel van de condensatorbank. Er is een
kleine toename in het Plt niveau door deze schakelingen, echter zeer miniem. Ook is de
THD hoger wanneer de condensatorbank in werking is, echter de niveaus zijn zeer laag.
De asymmetrie wordt niet beïnvloed door de condensatorbank. Conclusies over
transiënten welke kunnen optreden bij het schakelen van condensatorbanken kunnen niet
getrokken worden aangezien deze gegevens niet geanalyseerd konden worden.

5.5. Invloed van ondergrondse HS kabels
5.5.1. Inleiding
Aangezien het steeds moeilijker wordt om vergunningen te krijgen voor bovengrondse
lijnen, is een toename zichtbaar in het aantal km ondergrondse hoogspanningskabels.
Fundamenteel zijn er geen grote verschillen tussen de ondergrondse kabels en de
bovengrondse lijnen in termen van technische capaciteiten. Echter door verschillen in de
fysische parameters en karakteristieken hebben de ondergrondse hoogspanningskabels
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een grotere capaciteit (orde van grootte 0,3 µF/km) in vergelijking met de bovengrondse
lijnen (orde van grootte 0,01 µF/km). Dit resulteert in een veel grotere behoefte aan
compensatie van reactief vermogen, observatie van resonanties bij de onderkant van het
frequentiespectrum

alsook

lagere

frequentie

componenten

binnen

stroom-

en

spanningsgolfvormen gedurende overgangsverschijnselen.
Kabels van lange afstanden (een paar tientallen km) hebben dus een capaciteit die van
dezelfde orde van grootte is als de capaciteit van de 125 MVAr 150 kV condensatorbanken
die in Rotterdam Waalhaven zijn geplaatst. Kabels gedragen zich als condensatoren die
blindvermogen opwekken. Blindvermogen leidt tot spanningsverhoging in het netwerk, dit
dient gecompenseerd te worden. De verschijnselen bij het inschakelen van lange AC
kabels zijn dan van dezelfde aard als beschreven in paragraaf 5.4 voor de
condensatorbanken.
5.5.2. Invloed op de spanningskwaliteit
Algemeen
Hier dient een onderscheid gemaakt te worden op basis van de samenstelling van het net:


In luchtnetten zijn het merendeel van de veelvuldige fouten van niet-permanente
aard die reeds verdwenen zijn bij een snelle herinschakeling;



In kabelnetten is de oorzaak van een kortsluiting meestal wel permanent. Een
automatische herinschakeling wordt hier niet gebruikt waardoor geen korte maar
een lange onderbreking ontstaat. Korte onderbrekingen op kabelnetten kunnen
eventueel wel het gevolg zijn van fouten in een stroomopwaarts gelegen
luchtlijn.

Een net bestaande uit bovengrondse lijnen en ondergrondse kabels vraagt om de
toepassing van compensatiemiddelen op grote schaal. Deze compensatiemiddelen
beïnvloeden de spanningsstabiliteit van het net in negatieve zin. De spoelen van de
compensatiemiddelen en de condensatorwerking van de kabels kunnen met elkaar
resoneren.

Deze

resonantieverschijnselen

kunnen

leiden

tot

spanningsinstabiliteit

(spanningsslingeringen).
Risico van resonantie
Een ondergrondse kabel wijzigt de harmonische impedantie ܼҧ van het net dat meer
“capacitief” wordt. Hierdoor wordt het risico van resonantie verhoogd. Schakelfenomenen
kunnen in functie van de impedantie van het net en in sommige omstandigheden
resonanties op frequenties van een paar kHz veroorzaken.
Zoals eerder gemeld, kunnen de compensatiespoelen en de capaciteit van de kabels leiden
tot spanningsopslingeringen. Bij plotseling afschakelen van een 380 kV kabel komt een
grote hoeveelheid in de kabel opgeslagen energie vrij waardoor de kabel zelf en het net
gaan resoneren. De toename van inpassing van lange kabelverbindingen in het net zorgt
ervoor dat het risico op resonantie toeneemt, met gevolg een te hoge spanning. De te
hoge spanningen kunnen verder oplopen met als gevolg een toename van het risico dat
andere componenten afschakelen of beschadigen.
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Inschakelverschijnsel
Een ondergrondse kabel gedraagt zich als een capaciteit. Als een lange ondergrondse HS
kabel onder spanning wordt gebracht ontstaat een inschakelstroom die een component
met hoge frequentie bevat. Naar analogie van de condensatorbanken laadt de
inschakelstroom de capaciteit van de kabel op. Deze capacitieve stroom vervormt de
spanning waardoor ogenblikkelijke overspanningen van enkele tientallen procenten
ontstaan.
Ferroresonantie
Een ander risico van de toename van ondergrondse kabels in het hoogspanningsnet is de
ferroresonantie [26-28] Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door de interactie tussen een
niet-lineaire spoel en een capaciteit. De verzadigbare hoofdinductantie van een
transformator veroorzaakt het niet-lineair gedrag terwijl de capaciteit kan worden
toegeschreven aan de kabelverbindingen. De fenomenen kunnen worden ingeleid door
een schakeloperatie of een incident zoals een kortsluiting. De driefasige ferroresonantie
kan in elektrische netten met geïsoleerd nulpunt optreden. De berekening van de
ferroresonante oscillaties is een sterk niet-lineair probleem door de verzadiging van de
kern. De meeste ferroresonante regimes leiden tot oververhitting in de transformatoren
door de extreem hoge stromen bij verzadiging. Tevens kunnen isolatiefouten optreden
door overspanningen over de wikkelingen. Indien de ferroresonante toestand niet tijdig
wordt opgemerkt en verholpen, zijn de gevolgen niet alleen vernietigend voor de
apparatuur, maar bovendien levensgevaarlijk. Aangezien ook hier geldt dat voorkomen
beter is dan genezen, moet aandacht besteed aan het voorkomen van ferroresonantie
door gepaste maatregelen.
Zero- missing fenomeen
Met de toename van hoogspanningskabels (AC) beginnen fenomenen zoals zero- missing
verschijnsels

(geen

nuldoorgang

van

de

stroom)

vaker

te

verschijnen

in

de

transportnetten. Deze verschijnselen kunnen optreden bij het onder spanning brengen van
lange kabels met shunt reactoren. De opening van de polen van de vermogensschakelaars
wordt dan behoorlijk vertraagd met als gevolg, een risico voor het elektrische netwerk dat
onbeveiligd wordt en kwetsbaar voor fouten is.
Het zero- missing fenomeen [29] is gekenmerkt door het feit dat de wisselstroom niet
meer door nul gaat gedurende meerdere cycli. Als er geen nuldoorgang van de stroom is,
is het niet mogelijk om de vermogensschakelaar te openen zonder schaderisico’s tenzij de
vermogensschakelaar is ontworpen om een gelijkstroom (DC) te kunnen onderbreken.
Door het grote capacitieve reactieve vermogen van een HVAC kabels zijn shunt reactoren
nodig voor de vermogenscompensatie. Bij nullast is de stroom door de shunt reactor bijna
180 graden gedraaid t.o.v. de stroom in de kabel. De amplitude van de AC component in
de vermogensschakelaar wordt dan sterk gereduceerd. Omdat de stroom in de shunt
reactor een DC transiënte component heeft, mag de resulterende stroom in de
vermogensschakelaar een DC component hebben die groter is dan zijn AC component. In
deze situatie gaat de stroom in de vermogensschakelaar niet door nul totdat de DC
component kleiner wordt dan de AC component.
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Gedurende het onder spanning nemen van de kabel, is deze onbelast en de weerstand
van het systeem (kabel- shunt reactor) is heel klein. Daardoor mag de demping van de DC
component een paar seconden in beslag nemen. Gedurende deze periode kan de
vermogensschakelaar niet worden geopend.
Schakeloverspanningen kunnen eveneens optreden in verband met het opladen van de
kabelcapaciteit en de energie oscillaties tussen de capaciteit en de shunt reactor [30].
Zoals voor het zero- missing fenomeen hangt de waarde van de schakeloverspanning af
van de waarde van de spanning op het moment dat het kabel- reactor systeem wordt
aangesloten op het netwerk.
Echter, om dit zero- missing verschijnsel te vermijden, moet de aansluiting gedaan worden
op het moment dat de spanning haar piekwaarde heeft bereikt. De omgekeerde situatie is
van toepassing als een schakeloverspanning vermeden dient te worden (aansluiting bij de
nuldoorgang van de spanning) [31-32].
Volgens [33], indien de shunt reactor direct op de kabel is aangesloten, moet men
tegenmaatregelen

treffen

om

beide

verschijnselen,

de

zero-

missing

en

schakeloverspanning, te vermijden.
5.5.3. Monitoring
Kaderwetgeving
De richtlijnen en de emissielimieten met betrekking tot de spanningskwaliteit opgelegd
door de Netcode, zijn hier ook van toepassing.
Methodologie voor de Power Quality assesment van ondergrondse HS kabels projecten
De verschillende statistische methodes voorgesteld in het artikel van de CIGRE-CIRED,
Working Group C4.109 “Review of Emission Assesment Techniques” [23], kunnen hier ook
toegepast worden om de emissielimieten op het aansluitpunt te berekenen. De
assessment periode moet ten minste één week in beslag nemen.
5.5.4. Analyse onderzoeken mbt HS kabels
TenneT heeft als netbeheerder en ontwikkelaar van het landelijke hoogspanningsnet een
eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van dit net, zoals is vastgesteld in de
Elektriciteitswet. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee ten aanzien van het
beheersen van de risico’s op korte en lange termijnen. Het extrahoogspanningsnet
ontwikkelt zich snel richting een net met een zware transportcapaciteit waarvan hoge
eisen worden gesteld ten aanzien beschikbaarheid, bestuurbaarheid en spanningskwaliteit.
TenneT Arnhem is in 2009 een studie begonnen in samenwerking met de TU Delft. Dit
onderzoek focust zich op het steady state, dynamische en transiënte gedrag van het
380 kV hoogspanningsnet met de inpassing van kabels. De bestudering van het gedrag
van hoogspanningskabels in gemengde lijn/kabel netten komt ook aan de orde.
Dit onderzoek concentreert zich op het gebruik van lijn-kabel-lijn verbindingen in het
380 kV net Maasvlakte-Bleiswijk-Beverwijk en de benodigde compensatiemiddelen. Het
dominante capacitieve effect van de kabels leidt tot een toename van blindvermogen en
zo tot spanningsverhoging in het net. Deze spanningsverhoging moet gecompenseerd
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worden. Hiervoor worden compensatiespoelen gebruikt. Dit onderzoek geeft inzicht in de
effecten van de compensatiemiddelen in 380 kV netten met kabels, met name de
spanningshuishouding en de stabiliteit van het net. Er is gekeken naar de transiënte
verschijnselen waarbij hoge frequenties optreden.
Bij het optreden van éénfasige aardfouten of het in- en uitschakelen van verbindingen of
stations, kunnen energie uitwisselingen optreden tussen de capaciteit van de kabels en de
inductiviteit van compensatiespoelen. Er is dus een risico van resonantie, maar de
resonantiefrequenties kunnen per fase verschillend zijn. In geval van lijn-kabel-lijn
verbindingen zullen er door verschillen in karakteristieke impedantie reflecties optreden.
Dit kan zorgen voor tijdelijke verhoging van de spanning. Er is onderzocht of in geval van
overspanningen nog wordt voldaan aan de Netcode (3% grens).
5.5.5. Aanpak monitoring van TenneT
TenneT beschikt op het hoog- en extra hoge spannings netvlak over een aantal
permanente locaties waar metingen van de spanningskwaliteit worden uitgevoerd voor
een statistische evaluatie van de spanningskwaliteit. Indien blijkt dat uit de landelijke
power quality rapportage één overschrijding van de kwaliteitsaspecten zou voorkomen,
dan wordt met behulp van de permanente meting dit verder onderzocht. Mocht naar
aanleiding van klacht een overschrijding geconstateerd zijn dan zal een onderzoek plaats
vinden. TenneT voert dus géén extra analyse uit op de data die vergaard wordt met de
permanente monitoring.
5.5.6. Conclusies
Ondergrondse hoogspanningskabels worden steeds meer toegepast maar zijn ook nog
volop in onderzoek. Meetresultaten nabij een bestaande HS- kabel zijn niet bekend. HSkabels hebben invloed op de spanningskwaliteit, gelijkaardig aan de invloed van
condensatorbanken.

5.6. Invloed van een asymmetrische belasting
5.6.1. Inleiding
In normale toestand bestaat een driefasig net uit drie spanningen, gelijk in amplitude en
onderling 120° in fase verschoven. Elke afwijking van dit evenwichtig driefasig systeem
geeft aanleiding tot het ontstaan van een onevenwicht of asymmetrie.
Spanningsasymmetrie wordt voornamelijk veroorzaakt door belastingen die ongelijke
stromen uit het net opnemen. Dit is het geval voor de elektrische treinen zoals de TGV die
een bron is van netonevenwicht of netasymmetrie. Ook driefasige uitrustingen, zoals
vlamboogovens en omvormers met ongelijke schakelhoeken, kunnen oorzaak van
asymmetrie zijn.
5.6.2. Invloed op de spanningskwaliteit
Spanningsasymmetrie heeft een bijkomende opwarming van draaiende machines tot
gevolg. Spanningsasymmetrie brengt een pulserend koppel met zich mee (slijtage van de
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rollagers) en bijkomende verliezen in de geleiders. Een ander probleem kan gevormd
worden door de niet-karakteristieke harmonischen die door elektronische omvormers in
het net geïnjecteerd worden.
Voor kleine éénfasige belastingen volstaat het meestal om deze zo goed mogelijk te
verdelen tussen de drie fasen om zodoende de asymmetrie te beperken. Voor grotere
belastingen kan men deze gaan opdelen in meerdere delen. Tevens kan voor bepaalde
problemen het gebruik van speciale transformatoren of compensatiemontages in
beschouwing genomen worden.
5.6.3. Monitoring
Het Artikel 2.1.5.8. van de Netcode ligt aan de basis van de richtlijnen die nageleefd

voor harmonische
netspanningasymmetrie bij éénfasige 25 kV voedingen” [34].
moeten

worden,

specifiek

de

“Richtlijn

stromen

en

Voor wat betreft de door een tractievoeding veroorzaakte spanningsasymmetrie geldt als
eis, dat deze niet groter mag zijn dan 1%, waarbij deze asymmetrie is gedefinieerd als de
verhouding van de grootte van de inverse component in de spanning en de synchrone of
normale component. Deze eis kan tot 1,5% worden verruimd in het geval de
frequentieverdeling van het tractievermogen afgenomen via de betreffende tractievoeding
(bij goede benadering) lognormaal is.
Voor

wat

betreft

de

in

een

hoogspanningsnet

veroorzaakte

harmonische

netspanningvervorming wordt als eis gehanteerd, dat iedere harmonische in de
netspanning het planningsniveau van die harmonische volgens “Report on EMC-co-

ordination in Electricity Supply Systems” van UNIPEDE [35] niet mag overschrijden en dat
iedere aangeslotene op het HS- net een deel evenredig met zijn aansluitvermogen van dat
planningsniveau mag opsouperen.
De gevoeligheid van veel apparatuur voor harmonischen hangt samen met de erdoor
veroorzaakte extra thermische belasting. Daarom wordt voor een maximaal toegestane
harmonische het gemiddelde ervan over 10 minuten genomen.
5.6.4. Analyse van de Betuwelijn
Op Zoetermeer, Waalhaven, Botlek en Alblasserdam zijn aansluitingen gemaakt voor
tractietransformatoren die de bovenleiding van de HSL- en Betuwelijn voeden. De HSL
aansluiting in Zoetermeer voedt in via twee transformatorstations waarop iedere drie
minuten een trein voorbij kan komen. De aandrijving van de treinstellen hebben twee
motorwagens (samen ca. 29 MW) welke door frequentieconverters gevoed worden.
Hierdoor ontstaat harmonische vervuiling. Bij de tractie voedingen gaat het voor TZH om
afwijkende twee- fase aansluiting in plaats van de gebruikelijke 3 fasen symmetrische
aansluitingen, hierdoor ontstaan er asymmetrische stromen die een asymmetrie in de
spanningen tot gevolg hebben.
TenneT heeft een studie uitgevoerd over de komst van deze HSL aansluitingen in
Zoetermeer. Op basis van verschillende simulatie onderzoeken wordt een verwachting
uitgesproken over de spanningskwaliteit, ontstaan door het aansluiten van de
verschillende éénfase tractie verbindingen op het deelnet van TZH. De resultaten van deze
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analyse zijn te vinden in het door TenneT geleverd document [36] en zijn in appendix M
samengevat.
Van TenneT is meetdata verkregen van één voedend station van de Betuwelijn en van één
voedend station van de HSL. De RMS spanning wordt in beide stations geregistreerd op
10- minuten basis, de RMS stroom op 15- minuten basis ten behoeve van een kWh
meting. Er worden geen andere kenmerken van de stroom gemeten. De precieze locatie
van de meters op de stations is niet bekend, er wordt in dit onderzoek er vanuit gegaan
dat op het POC gemeten wordt. Deze metingen maken niet deel uit van PQM. De analyse
die volgt bespreekt de conformiteit van de metingen met de Netcode. Omdat de mogelijke
verstoring van de spanningskwaliteit veroorzaakt wordt door de rijdende treinen kan niet
meer gewerkt worden op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve methodieken die een
weekmeting veronderstellen. Binnen dit onderzoek worden de metingen tijdens het rijden
van een trein als voldoende representatief beschouwd om een uitspraak te kunnen doen.
De voeding van het gemeten station geschiedt via 150/25 kV voedingsstations. De trein
wordt gevoed vanuit fase B en C. De volgende meetdata is verkregen:


Actief vermogen per 15- minuten gemiddelde



RMS spanning



Plt



THD(U)



Asymmetrie

Het resultaat van de spanningsmeting staat in de volgende figuur.

Figuur 32 Fasespanningen (Unom=86,6kV) gedurende een week met volop
bedrijvigheid op de Betuwelijn

© Laborelec

www.laborelec.com

LBE02710239 – 3.0 | 85 van 132

Op 150 kV is er geen duidelijke invloed zichtbaar van de trein op de spanningsvariaties, de
drie fasen laten eenzelfde gedrag zien ondanks de asymmetrische belasting. Ook een
plaatje met meer detail ( zie bijlage I) laat geen duidelijke correlatie zien.

Flicker
De resultaten van de Plt staan in de volgende figuur. Duidelijk is de invloed van het
weekend te zien (3e en 4e dag in onderstaande figuur).

Figuur 33 Flicker gedurende een weekmeting aan de Betuwelijn
Er is een kleine correlatie zichtbaar tussen het vermogen en het flicker niveau. Dit is beter
te zien in bijlage I. Met behulp van histogrammen is bepaald of er met of zonder treinen
op de Betuwelijn een verschil is in het flickerniveau. Alleen de voedende fasen B en C zijn
geanalyseerd, er is een gemiddelde genomen van deze twee fasen.
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Figuur 34 Gemiddeld Plt niveau fase B en C met en zonder treinen op de
Betuwelijn
Duidelijk zichtbaar zijn twee gebieden, links het weekend en rechts de weekdagen. Er is
echter geen relevant verschil tussen het Plt niveau met en zonder treinen op de
Betuweroute.

Harmonische vervorming
In onderstaande figuur is de gemeten harmonische vervorming weergegeven.

Figuur 35 THD per fase gedurende een week met treinen op de Betuwelijn
De THD is laag en correleert niet met het vermogen geleverd tijdens het passeren van een
trein. De niet gebruikte fase A in dit station laat eenzelfde beeld zien als de voedende
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fasen B en C. De THD vertoont een ‘normaal’ dag/nacht patroon veroorzaakt door alle
andere belastingen aangesloten op hoogspanning. Dit is in onderstaand histogram ook te
zien. Hierin is de gemiddelde THD van fase B en C uitgezet. De THD in de situatie met en
zonder trein is gelijkaardig. De kleine verschillen kunnen niet toegewezen worden aan de
voeding van de trein alleen, dit is een samenspel van alle aangesloten belastingen. Bij het
omschakelen naar een andere voedende transformator wordt de stroommeting
onderbroken terwijl de spanningsmeting blijft functioneren.

Figuur 36 Gemiddelde THD van fase A en B gedurende een week zonder en een
week met treinen op de Betuwelijn

Asymmetrie
De bovenleiding wordt gevoed vanuit fase B en C van het 150kV net. Er is gekozen om
geen speciale transformatoren te gebruiken om deze twee fasige belasting om te zetten
naar een driefasige belasting voor het net. Er zijn methoden om dit te bewerkstelligen. Dit
is uiteraard duurder en het is de vraag of deze elektronica op dit spanningsniveau
gemaakt kan worden. Omdat een twee- fasige belasting wordt aangesloten op een
driefasig net ontstaat er asymmetrie, weergegeven in onderstaande figuur. De waarde van
de asymmetrie is laag, ruimschoots binnen de gestelde limietwaarden van ≤1% voor
99,9% van de tijd gesteld in de Netcode. Wel is er een duidelijke (verwachte) correlatie
tussen het passeren van een trein en de asymmetrie. Dit is in meer detail weergegeven in
Figuur 38. Het passeren en dus voeden van een voorbijkomende trein levert korte tijd een
extra asymmetrie op van 0-0,2%. Bij een gemiddeld 15- minuten vermogen van 10 MW is
een extra asymmetrie van 0,2% gemeten. Hoe meer en hoe zwaarder de treinen, hoe
meer asymmetrie. TenneT zorgt echter dat de voedende fasen gewisseld worden station
per station. Hierdoor treedt een verdeling op van de asymmetrie over de drie fasen.
Echter dit voorkomt de asymmetrie niet, het hangt volledig af van de locatie van de
treinen op het traject, de verdeling van de voedende fasen over de voedende stations en
het kortsluitvermogen wat de uiteindelijke asymmetrie wordt. Het geanalyseerde
voedingsstation laat echter zien dat de extra asymmetrie relatief beperkt blijft en kort van
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duur is. Dit kan ook uit het histogram afgeleid worden, er is gemiddeld geen extra
asymmetrie (Figuur 39).

Figuur 37 Asymmetrie gedurende een week meten aan de Betuwelijn

Figuur 38 Asymmetrie gedurende een dag met periodes met en zonder treinen
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Figuur 39 Asymmetrie gedurende een week zonder en een week met treinen op
de Betuwelijn

Conclusie
Het geanalyseerde voedingsstation van de Betuwelijn laat zien dat de invloed van de
treinen op de Betuwelijn op de spanningskwaliteit klein is. Deze uitspraak is geldig voor
het bekeken station voor de geanalyseerde week. Andere voedende stations met een
verschillend kortsluitvermogen kunnen een ander resultaat laten zien. Ook zwaardere of
meer treinen kunnen voor een grotere invloed zorgen, de invloed kan geëxtrapoleerd
worden vanuit de geanalyseerde week met treinen en vermogens. De invloed op de
spanningskwaliteit is de volgende:


Spanningsvariaties worden niet relevant groter;



De Plt wordt beïnvloed, soms tot waarden >1. Dit hangt rechtstreeks samen met
de snelheid en grootte van de vermogensvraag door een passerende trein. Ook
zijn er negen Plt waarden hoger dan vijf geconstateerd in 2011. Oorzaak was
meestal het uit- en inschakelen van de voedende transformator;



De THD verandert nauwelijks;



De asymmetrie wordt tijdens het passeren van een trein kortdurend groter,
echter relatief beperkt. Bij een gemiddeld vermogen van 10 MW over 15
minuten, is een extra asymmetrie van 0,2% gemeten. Bij meer en zwaardere
treinen kan de asymmetrie relevant toenemen, een overschrijding van de
limietwaarde is niet te verwachten op basis van de geanalyseerde gegevens.

5.6.5. Analyse meetresultaten HSL
De HSL wordt op dezelfde manier gevoed als de Betuwelijn. Het geanalyseerde 150 kV
station, voedt passerende treinen vanuit fase A en B op 25 kV. Van dit station zijn geen
weekmetingen zonder trein bekend. De RMS spanning wordt op 10- minuten basis
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gemeten, de RMS stroom wordt op 15- minuten basis gemeten ten behoeven van een
kWh meting. Er worden geen andere kenmerken van de stroom gemeten. De exacte
locatie van meting op het station is niet bekend, er wordt in dit onderzoek er vanuit
gegaan dat op het POC gemeten wordt. De analyse is beperkt tot het correleren van het
geleverde vermogen met de spanningskwaliteit. De volgende meetdata is verkregen van
TenneT:


Actief vermogen op 15- minuten basis



RMS spanning



Plt



THD(U)



Asymmetrie

In de volgende figuur staan de spanningsvariaties van het bekeken station weergegeven.

Figuur 40 Spanningsvariaties weekmeting aan de HSL
Er is geen relevant verschil te zien tussen de niet gebruikte fase C en de voedende fasen A
en B en dus nauwelijks tot geen correlatie met het vermogen.

Flicker
Het flicker niveau Plt is weergegeven in onderstaande figuur.
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Figuur 41 Flicker niveau Plt weekmeting aan de HSL
Het flicker niveau Plt is laag en er is een kleine correlatie met het afgeleverde vermogen.

Harmonische vervorming
De harmonische vervorming is weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 42 THD weekmeting HSL
De THD is laag en voldoet aan de limietwaarden. Er is geen duidelijk verband tussen het
afgegeven vermogen en de hoogte van de THD. De meting aan het voedende station van
de HSL laat in 2011 een oplopende THD zien. De reden hiervoor is onbekend.
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Asymmetrie
Net als de Betuwelijn wordt de HSL tweefasig gevoed. De voedende fasen zijn A en B.

Figuur 43 Asymmetrie gedurende een weekmeting aan de HSL
De toename van de asymmetrie is duidelijk zichtbaar tijdens het voeden van de treinen. In
de volgende figuur is dit in meer detail weergegeven. De asymmetrie neemt toe met
±0,1% bij het passeren van een trein. Bij meer vermogen zal de asymmetrie ook toe
nemen.

Figuur 44 Asymmetrie veroorzaakt door de HSL gemeten gedurende twee
dagen
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Conclusie
Het geanalyseerde voedingsstation van de HSL laat zien dat er invloed van de treinen op
de spanningskwaliteit is. Deze uitspraak is geldig voor het bekeken station voor de
geanalyseerde week. Andere voedende stations met een verschillend kortsluitvermogen
kunnen een ander resultaat laten zien. Ook zwaardere of meer treinen kunnen voor een
grotere invloed zorgen, de invloed kan geëxtrapoleerd worden vanuit de geanalyseerde
week met treinen en vermogens. De invloed op de spanningskwaliteit is de volgende:


Spanningsvariaties worden niet relevant groter



De Plt wordt niet relevant beïnvloed



De THD verandert niet



De asymmetrie wordt tijdens het passeren van een trein kortdurend groter, een
toename van ±0,1% bij gemiddelde kwartier vermogens van 4 - 6 MW. Bij meer
en zwaardere treinen kan de asymmetrie relevant toenemen, een overschrijding
van de limietwaarde is niet te verwachten op basis van de geanalyseerde
gegevens.

5.7. Monitoren ‘speciale’ projecten
Het opvolgen van de spanningskwaliteit nabij grote projecten is geen verplichting, maar
kan nuttige informatie leveren betreffende de invloed van dergelijke projecten op de lokale
of zelfs landelijke spanningskwaliteit. Informatie van TenneT laat dan ook zien dat de
spanningskwaliteit in de nabijheid van enkele grote projecten, zoals HVDC verbindingen of
de HSL, al gemonitord wordt.
Met de huidige metingen is een analyse van verandering van de spanningskwaliteit
conform één van beide methodes (kwalitatief of kwantitatief) niet mogelijk. Voor de
kwalitatieve methode is een spanningsmeting vóór en ná ingebruikname nodig en voor de
kwantitatieve methode een spannings- en stroommeting nadien. Ook moet de
netimpedantie bekend zijn. Om een correcte kwantitatieve analyse achteraf mogelijk te
maken is het nodig een correcte meting vooraf te installeren, het is vaak niet mogelijk
achteraf een meting met bijbehorende stroom- en spanningstransformatoren te
installeren. Ook is het nodig dat de gemeten data van stromen en spanningen opgeslagen
wordt en eenvoudig opvraagbaar is voor onderzoek achteraf of voor individuele
rapportages

naar

netgebruikers.

Uit

deze

database

met

metingen

van

de

spanningskwaliteit zouden ook dips en transiënten eenvoudig opvraagbaar moeten zijn.
De volgende procedure kan gevolgd worden om een correcte kwantitatieve analyse
mogelijk te maken. Dit maakt tevens een kwalitatieve analyse mogelijk.
1.

Bepaal tijdens het ontwikkeltraject het aansluitpunt waar een correcte meting
volgens de IEC 61000-4-30 van de spanning én stroom geplaatst kan worden

2.

Begin met meten ruim vóór de werkzaamheden om een correcte nulmeting te
hebben (ten behoeve van een kwalitatieve analyse)
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3.

Zorg dat de nulmeting een representatieve week is en bepaal de netconfiguratie
en

netimpedantie

(bij

meerdere

relevante

werkingstoestanden

en/of

netconfiguraties moet voor iedere combinatie een weekmeting beschikbaar zijn)
4.

Zorg na ingebruikname voor een representatieve weekmeting(en) die vergeleken
kan worden met de nulmeting(en) (ook qua netconfiguratie/netimpedantie)

5.

Voor de kwalitatieve analyse kan de methode beschreven in paragraaf 5.2.1
toegepast worden op de nulmeting en bijbehorende meting ná ingebruikname
van het project

6.

Voor de kwantitatieve analyse dienen representatieve weekmetingen ná
ingebruikname geanalyseerd te worden volgens de methode beschreven in
paragraaf 5.2.2.

De kosten van het installeren van permanente metingen van de spanningskwaliteit op
locaties waar grote projecten worden aangesloten zijn zeer laag in vergelijking met de
kosten van het project zelf. Het ligt daarom voor de hand om de mogelijkheid te creëren
afnemers die in de buurt van een groot project zijn aangesloten, te informeren over de
spanningskwaliteit door het correct installeren van een meter van de spanningskwaliteit.
TenneT heeft ook aangegeven dat in de toekomst meer speciale projecten met een
meting van de spanningskwaliteit uitgerust zullen worden. Voorbeelden zijn projecten met
wind turbines en belastingen die netvervuiling kunnen opleveren. Ook nabij zeer gevoelige
afnemers is het verstandig een meting van de spanningskwaliteit te installeren om zo
mogelijke incidenten of problemen snel te kunnen verklaren en analyseren.

5.8. Conclusie en aanbevelingen
De spanningskwaliteit nabij speciale projecten wordt niet op de juiste manier gemeten om
achteraf een analyse van de invloed mogelijk te maken. Er moeten duidelijke afspraken
met

de

netbeheerders

zijn

over

de

maximaal

toelaatbare

verandering

van

spanningskwaliteit.
Om een controle van deze afspraken mogelijk te maken zijn er twee methodieken die
TenneT kan toepassen:
1.

Als de afspraak is dat de kwaliteit niet mag verslechteren is een meting van de
spanning op het aansluitpunt gedurende een representatieve week vóór en ná
ingebruikname van het project voldoende om een kwalitatieve analyse mogelijk
te maken

2.

Als de afspraak is dat er geen invloed mag zijn is een meting van de spanning,
stroom en netimpedantie op het aansluitpunt gedurende een representatieve
week ná ingebruikname van het project voldoende om een kwantitatieve analyse
mogelijk te maken

De overige kwaliteitsaspecten (met name dips en transiënten) zijn middels een permanent
geïnstalleerde meter goed te analyseren.
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Met de in dit project geanalyseerde metingen is zowel de kwalitatieve en kwantitatieve
analyse niet mogelijk. Een eenvoudige analyse van de trends en een beoordeling van de
spanningskwaliteit was wel mogelijk en resulteert in de volgende conclusies:


Meetpunt NorNed: beoordeling volgens de Netcode is niet mogelijk omdat het
geen aansluitpunt van een netgebruiker betreft. De RMS spanning is hoog, af en
toe hoger dan de nominale spanning +10%. De verandering van de kwaliteit
vóór en ná ingebruikname is niet bekend. Reden hiervoor is de ongeschikte
meting van de stroom en het ontbreken van een nulmeting. Er is invloed op het
flickerniveau en op de spanningsvariaties geconstateerd. Er zijn klachten bekend
over te hoge spanning nabij NorNed.



Maasvlakte 380 kV nabij BritNed: de spanningskwaliteit op de bemeten locatie
voldoet, echter de locatie en meting is niet geschikt voor het bepalen van de
invloed van BritNed op deze kwaliteit. De stroom wordt niet gemeten, de
netimpedantie is niet bekend en er zitten vele andere gebruikers en producten
aangesloten waarvan het gedrag onbekend is.



Aansluitpunt (POC) condensatorbank op 150 kV: de spanningskwaliteit voldoet,
tijdens gebruik verhoogt de harmonische vervuiling en bij in- en uitschakeling
wordt de spanning en het flickerniveau beïnvloed.



Aansluitpunt (POC) Betuwelijn en HSL: de spanningskwaliteit voldoet op
meetlocaties, de spanningsasymmetrie en het flickerniveau verhoogt bij het
passeren van een trein.



Ondergrondse hoogspanningskabels zijn alleen theoretisch geanalyseerd, maar
hebben theoretisch eenzelfde invloed als condensatorbanken.
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6.

Beantwoording onderzoeksvragen

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de onderzoeksvragen en subvragen op basis
van de geanalyseerde informatie in de voorgaande hoofdstukken.

1) Dient de normering van spanningskwaliteit te worden uitgebreid? Zo ja, op
welke wijze?
1a) Voor welke spanningscriteria dienen normen ontwikkeld of verder uitgebreid te

worden?
De huidige normering van de spanningskwaliteit dient te worden uitgebreid met limieten
voor niet permanente spanningscriteria, met name dips en transiënten op hoogspanning.
Op

middenspanning

is

normering

van

dips

nodig

om

duidelijkheid

over

de

verantwoordelijkheid te creëren bij afnemers. Het aanpassen van de limieten van de 15e
en 21e harmonische op laagspanning kan in de toekomst nodig zijn. Hiervoor dient het
onderzoek door de netbeheerders te worden afgewacht.

1b) Voor welke aspecten van spanningskwaliteit, waarvoor normen ontbreken, ervaren

afnemers de meeste problemen?
De meeste klachten over niet genormeerde criteria van de spanningskwaliteit gaan over
dips op midden- en hoogspanning. Ook transiënten op hoogspanning zijn aanleiding tot
klachten. In mindere mate zijn er klachten bekend over harmonischen, asymmetrie en
spanningsvariaties, voor deze criteria bestaat wel normering.

1c) Hoe zou de eventuele nieuwe normering voor spanningskwaliteit eruit moeten komen

te zien?
Het voorstel voor de normering van dips op hoogspanning is een eerste aanzet tot
normering van dips. Dit voorstel stelt te hoge maximum aantallen van dips voor , met
name voor zware dips. Het is aan te bevelen dat netbeheerders voor zware dips een
aantal jaren onderzoek doen naar de oorzaak van een dip en dat de limieten daarna
strenger worden door voorkombare dips de verantwoordelijkheid van de netbeheerder te
maken. Hiervoor kan de methode van gedeelde verantwoordelijkheid gebruikt worden.
Voor middenspanning is allereerst het correct in kaart brengen van dips nodig.
Tegelijkertijd kan met eenzelfde methodiek als voor hoogspanning een normering van dips
op middenspanning worden uitgewerkt.
De limiet voor asymmetrie op hoogspanning is streng in vergelijking met de EN50160 en
andere landen met een aangepaste limiet voor dit criterium. Het is aanbevolen niet nog
meer uit de pas te lopen en de huidige limiet te handhaven.
Het door de netbeheerders gestarte onderzoek naar de toename van de 15e en 21e
harmonische spanning dient afgewacht te worden vooraleer de limieten aangepast kunnen
worden. Voor het aanpassen van het maximaal toegelaten spanningsniveau op
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laagspanning is het raadzaam de Europese ontwikkelingen te volgen aangezien dit
vergaande consequenties kan hebben op het gebied van gegarandeerde veiligheid en
betrouwbaarheid van apparatuur door constructeurs.
Er is niet onderzocht of het vastleggen van de maximale hinder die een aangeslotene mag
veroorzaken invloed heeft op de spanningskwaliteit.

1d) Op welke wijze dient eventuele nieuwe normering voor spanningskwaliteit

geïmplementeerd te worden?
Met implementeren wordt in dit onderzoek bedoeld: De wijze waarop monitoring van de
spanningskwaliteit plaats moet vinden. Van belang zijn de te meten parameters, de
meetlocatie en de duur van de meting.
Het is aan te bevelen alle aansluitingen op hoogspanning permanent te bemeten om een
representatief aantal te verwachten dips per aansluiting te bepalen. Op middenspanning
dienen dips inzichtelijk gemaakt te worden door permanente monitoring op de
middenspanningsrails in alle 314 hoog/middenspanning stations. Dit geeft een voldoende
representatief beeld voor dips op laag- en middenspanning.

1e) Hoe is de normering van spanningskwaliteit in andere Europese landen geregeld?
In het buitenland wordt de EN50160 als basis gebruikt, met aanvullingen benodigd om de
nationale spanningskwaliteit te handhaven. Normering van dips wordt nauwelijks
toegepast, al zijn landen (bv. Zweden) zich hierop aan het voorbereiden. De methode van
gedeelde verantwoordelijkheid wordt hiervoor als gepaste methode gezien en is deels ook
voor Nederland geschikt. Een interessante mogelijkheid om dips, en mogelijk andere
criteria te beheersen, is contracten tussen afnemers en netbeheerders toe te staan
(Frankrijk).

2) Is de huidige omvang van de meetpopulatie binnen het PQM project
voldoende om een betrouwbaar beeld te geven van de spanningskwaliteit
in de hoog, midden- en laagspanningsnetten van heel Nederland?
2a) Welke statistische betrouwbaarheid is wenselijk gezien de kosten die gepaard zouden

gaan met een uitbreiding van de huidige meetpopulatie binnen het PQM project?
Het huidige PQM project geeft, in vergelijking met andere landen met vergelijkbare
monitoring projecten, een onvoldoende betrouwbaar beeld van de spanningskwaliteit. Dit
komt omdat in Nederland relatief weinig metingen van de spanningskwaliteit uitgevoerd
worden. De gebruikte statistische methode voldoet wel om een goed beeld over de
spanningskwaliteit in Nederland te geven.
Om de betrouwbaarheid van de steekproef te verbeteren is het aanbevolen :
1.

Het betrouwbaarheidsinterval van de steekproef op laag- en middenspanning te
reduceren tot maximaal 10%. Tevens biedt dit de gelegenheid voor verdere
onderverdeling in subpopulaties.

© Laborelec

www.laborelec.com

LBE02710239 – 3.0 | 98 van 132

2.

Het betrouwbaarheidsinterval op hoogspanning te minimaliseren tot theoretisch
0%. Tevens biedt dit de gelegenheid voor individuele rapportages per
aansluiting.

3.

Daarnaast is het aanbevolen de weekmetingen zo veel mogelijk in de
aangegeven maand te starten zodat de invloed van eventuele seizoenseffecten
op de totale meetresultaten zoveel mogelijk wordt beperkt.

2b) Indien de huidige omvang van de meetpopulatie aangepast moet worden, wat is dan
de optimale omvang van de meetpopulatie per netvlak?
Om de gewenste betrouwbaarheid van de steekproef te garanderen en de normering van
dips op middenspanning mogelijk te maken moet de meetpopulatie op de volgende
manier worden aangepast:
1.

Vergroot op laag- en middenspanning de steekproef van 60 weekmetingen naar
250 weekmetingen per netvlak.

2.

Monitor op hoogspanning alle 109 aansluitingen permanent vanwege het geringe
aantal en de voordelen die dit biedt informatie over de individuele aansluiting aan
te bieden aan afnemers.

3.

Monitor de middenspanningsrails in alle 314 hoog/middenspanning stations
permanent

voor

het

registreren

van

spanningsdips.

Dit

is

voldoende

representatief voor het aantal opgetreden dips op midden- en laagspanning.
Hiermee kan de in dit onderzoek voorgestelde normering voor middenspanning
opgesteld worden.

2c) Op welke manier kan relatie gemaakt worden tussen de statistische betrouwbaarheid
en de kosten c.q. de omvang van de meetpopulatie per netvlak?
Voor een hogere betrouwbaarheid van de uitspraak zijn meer weekmetingen nodig. Dit is
weergegeven in onderstaande figuur voor de statistische methode gebruikt binnen PQM.
Als voorbeeld is in Figuur 45 de nauwkeurigheid van de uitspraak voor twee gewenste
betrouwbaarheden (90% en 95% gegeven). Hoe groter de steekproef hoe nauwkeuriger
de uitspraak die gedaan kan worden over de totale populatie. Als voorbeeld kan het
verschil in nauwkeurigheid van de uitspraak bij een steekproefomvang van 250
weekmetingen en van 60 metingen worden vergeleken. Uit Figuur 45 blijkt dat de
nauwkeurigheid van de uitspraak bij 250 meetlocaties meer dan twee maal groter zo groot
is dan bij 60 meetlocaties. De figuur geeft ook aan dat de positieve gevolgen van een
steekproefvergroting het grootst zijn bij een relatief kleine steekproef.
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Figuur 45 Winst aan nauwkeurigheid ten opzichte van grootte van de
steekproef bij een betrouwbaarheidspercentage van 90% en 95%

2d) Hoe zou de omvang van de meetpopulatie aangepast dienen te worden per netvlak

met het oog op ontwikkelingen in andere Europese landen?
In vergelijking met het buitenland, met name België, Frankrijk, Portugal en Italië, wordt in
Nederland zeer weinig gemeten. Met name het meten van dips op middenspanning
ontbreekt in Nederland, maar ook het permanent monitoren van alle aansluitingen op
hoogspanning is ‘common practice’ in veel landen. Ook in Nederland is behoefte aan
uitgebreidere monitoring van met name dips, waarbij de buitenlandse methoden als ‘best
practice’ voor Nederland kunnen worden overgenomen.

3)

Wat is de meest geschikte wijze waarop netbeheerders afnemers
benodigde transparantie kan bieden over spanningskwaliteit?

3a) Welke meetgegevens dient een netbeheerder openbaar te maken en met welke

frequentie?
De huidige PQM rapportage is vooral van nut voor de toezichthouder en voldoet
grotendeels voor haar doel. Afnemers klagen over een gebrek aan transparantie en het
Power Quality Monitoring project kan dit niet volledig invullen. Netbeheerders dienen
afnemers dan ook op een andere manier te informeren. Het advies is te starten met het
ontwikkelen van een service die jaarlijks een geïndividualiseerd rapportageformaat voor
afnemers op hoogspanning biedt, waarin de nadruk ligt op spanningsdips. Onderdeel van
deze service kan ook een dipmelding zijn waarmee afnemers geïnformeerd worden direct
na een incident (spanningsdips of transiënten) op hun aansluiting. Op middenspanning
willen afnemers inzicht kunnen hebben in het te verwachten aantal spanningsdips. Een
dienst, aangeboden vanuit de regionale netbeheerders aan afnemers, die de mogelijkheid
biedt een jaarlijkse diprapportage op te vragen van het voedende HS/MS station van de
klant zijn aansluiting, is aanbevolen.

© Laborelec

www.laborelec.com

LBE02710239 – 3.0 | 100 van 132

In de PQM rapportage is het advies dips op middenspanning geaggregeerd op te nemen,
mogelijk verdeeld in subpopulaties als landelijk/stedelijk. Ook kan de netbeheerder een
betaalde (permanente) meting van de spanningskwaliteit op de eigen aansluiting
aanbieden voor afnemers op middenspanning met de mogelijkheid tot dipmelding.

3b) Op welke manier kunnen de trends in de ontwikkeling van de spanningskwaliteit

inzichtelijk worden gemaakt?
In de PQM rapportage kan de transparantie verbeterd worden door de statistische
benadering van de ‘trends’ aan te passen. Ook dienen maxima getoond te worden in de
trends. Daarnaast is het toevoegen van een trend voor dips en het uitbreiden van de
trendanalyse van TenneT met voorgaande jaren aan te bevelen.

3c) Wat zijn de best practices van andere Europese landen?
De analyse van de ‘best practices’ toont aan dat er slechts in een paar landen een
reglementair kader bestaat voor de transparantie van meetdata van spanningskwaliteit
naar de netgebruikers toe, ondanks het bestaan van permanente monitoring in veel meer
landen. In Italië en Slovenië is men duidelijk verder dan in Nederland, er zijn
(geaggregeerde) rapportages opvraagbaar bij de netbeheerder. In Nederland is het ook
mogelijk informatie op te vragen, echter dit is alleen van toepassing op afnemers waarvan
de aansluiting bemeten wordt binnen PQM.
In Frankrijk bestaat er geen regelgevend kader, maar hebben de netbeheerders de
mogelijkheid een dienst aan te bieden die voorziet in afspraken over kwaliteit en
transparantie op het aansluitpunt van een afnemer. Het toestaan van deze dienstverlening
in Nederland zou afnemers in staat stellen meer informatie over de eigen aansluiting te
krijgen. Op dit moment is juist het missen van deze informatie de reden van klachten van
afnemers.

4) Wat is de impact van speciale projecten op de spanningskwaliteit in
Nederland?
4a) In welke mate zijn speciale projecten bepalend voor de spanningskwaliteit?
De invloed van de spanningskwaliteit door speciale projecten wordt door TenneT niet op
de juiste manier gemonitord. Voor dit onderzoek bleek het ook lastig bruikbare informatie
over dips, transiënten en de netstructuur te achterhalen waardoor een gedegen analyse
niet mogelijk is geweest. Daarom is alleen een beoordeling van de netkwaliteit en
eenvoudige analyse uitgevoerd. Een aanbeveling voor TenneT is informatie over de
spanningskwaliteit eenvoudiger opvraagbaar te maken voor studies of individuele
rapportages aan afnemers.
De spanningskwaliteit op het POC van NorNed kan niet beoordeeld worden volgens de
Netcode, omdat het een netdeel betreft en geen netgebruiker. De maximale spanning is
soms hoger dan de nominale spanning +10%. De hoge spanning is een (gekend)
aandachtspunt. Om de exacte invloed te bepalen moet de stroommeting op 10-minuten
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basis plaatsvinden en de netconfiguratie te herleiden zijn. De spanningskwaliteit op het
PCC van BritNed is goed. De meetlocatie is echter ongeschikt om de invloed van BritNed
op de spanningskwaliteit te bepalen. Om de invloed te bepalen moet een meting van alle
karakteristieken van de spanning én stroom op het aansluitpunt (POC) van BritNed
gebeuren. De spanningskwaliteit op de bemeten voedende 150 kV stations van de
Betuweljin en de HSL is goed. De asymmetrie wordt wel duidelijk beïnvloed wanneer
treinen passeren en is een aandachtspunt. De spanningskwaliteit op het POC van een
geanalyseerde 125 MVAr condensatorbatterijen (150 kV) is goed. Een meting aan een
ondergrondse hoogspanningskabel ontbreekt, maar theoretisch heeft deze dezelfde
invloed als een condensatorbatterij.

4b) Op welke wijze dienen netbeheerders de impact van speciale projecten op de

spanningskwaliteit in hun elektriciteitsnetten te monitoren?
De afspraken gemaakt met de netbeheerders over de toegelaten verandering van de
spanningskwaliteit bepaalt hoe speciale projecten gemonitord moeten worden. Afgezien
van de afspraken ligt het voor de hand grote projecten standaard te monitoren om
achteraf afnemers van informatie te kunnen voorzien in geval van mogelijk problemen of
om ongerustheid over de spanningskwaliteit weg te nemen.
Ter controle van afspraken met netbeheerders zijn er twee methodieken toepasbaar:
1.

Als de afspraak is dat de kwaliteit niet mag verslechteren, is een meting van de
spanning op het aansluitpunt gedurende een representatieve week vóór en ná
ingebruikname van het project voldoende om een kwalitatieve analyse mogelijk
te maken

2.

Als de afspraak is dat er geen invloed mag zijn is een meting van de spanning,
stroom en netimpedantie op het aansluitpunt gedurende een representatieve
week ná ingebruikname van het project voldoende om een kwantitatieve analyse
mogelijk te maken

De overige kwaliteitsaspecten (met name dips en transiënten) zijn middels een permanent
geïnstalleerde meter goed te analyseren.
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Bijlage A Verspreidingslijst

Elektronische verspreiding
Ontvanger
Extern
Edin Ibrovic

Energiekamer NMa

Yvonne Beyer

Energiekamer NMa

Bert Tieben

SEO

Viktoria Kocsis

SEO

Intern
EPSAC
M&M
Marcel Didden
Michaёl De Koster
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Bijlage B Lijst van bijdrages

De volgende organisaties zijn benaderd en hebben bijgedragen aan de totstandkoming
van dit rapport.
Tabel 20 Lijst van bijdrages
Organisatie
Netbeheer Nederland

DNWB

TenneT

Enexis

ERSE

Cogas

Endesa

Energie Nederland

Iberdrola

Leertouwer BV

Vattenfal

Uneto VNI

EI (Zweedse toezichthouder)

DOW Benelux

VEMW

Tata Steel BV

AkzoNobel
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Bijlage C Resultaten vragenlijst over normering/klachten
Welk type afnemers heeft de meeste last van problemen met de spanningskwaliteit?
Is het een groeiend probleem of zijn het losstaande incidenten? Vooral in een bepaalde
sector?
‐

Problemen met de spanningskwaliteit komen vaker voor. Vaak zijn het dezelfde regio’s
waar de klachten vandaan komen (Zwolle, Groningen, Enschede). In deze regio’s zit niet
een specifieke belastingsoort (op het eerste gezicht), het vermoeden van de
geënquêteerde afnemersorganisatie is dat dit zwakkere netdelen zijn.

‐

Het is niet eenvoudig aan te duiden in welke sectoren problemen voorkomen, veel
sectoren hebben klachten. De klacht is afhankelijk van de schade die geleden werd.

‐

Het probleem neemt toe:

1.

netbeheerders zoeken de grenzen op van het net (financieel gedreven)

2.

de technologische ontwikkeling van de industrie wordt geavanceerder, waardoor ze vaak
ook gevoeliger worden voor problemen met de spanningskwaliteit

Door welk fenomeen (dips/harmonischen/…) en op welk netvlak/spanningsniveau?
‐

Dips vooral op MS en HS (HS wordt nu genormeerd)

‐

Transiënten: HS/MS (condensatorbanken)

‐

Als er normering op HS is voor dips, zou dit ook voor MS toegepast moeten worden

Als een probleem wordt gemeld bij de netbeheerder, hoe wordt de klacht opgepakt? Zijn
er suggesties voor verbetering?
‐

Klachten worden correct behandeld door de netbeheerders, de afnemers hebben echter
niks aan de afhandeling wanneer er geen normering is. Klachten ten aanzien van wat wel
genormeerd is worden correct afgehandeld.

‐

Na een storing wordt vaak de netbeheerder (account-manager) benaderd, echter de
feedback is onvoldoende

‐

Sommige netbeheerders zijn meer betrokken dan anderen

‐

Na de teleurstellende feedback worden afnemersorganisaties vaak geraadpleegd en deze
adviseert de klagende partij de netbeheerder verantwoordelijk te stellen (ook al heeft dat
in de praktijk nog weinig nut). Daarnaast wordt altijd naar de oorzaak gevraagd.

Wat zijn de gevolgen bij een spanningskwaliteits probleem? Economische schade?
‐

Vooral productieverlies door herstarten ( Soms > 2/3 uur) van systemen en
productieschade
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‐

Problemen met apparaten (bijv. veroudering)

‐

Milieuschade (bijv. affakkelen)

‐

Lastig om de data over economische schade te verzamelen: het verschil per regio,
instelling, duur, fenomeen, probleem enz.

‐

Economische schade is groter dan de kosten van meting. Investeringen door afnemers
moeten ook opgeteld worden bij de kosten. Daarom belangrijk de kosten van
netverbetering in juiste verhouding te zien met de te vermijden kosten door verminderde
spanningskwaliteit

‐

Hoe meer de norm toelaat, hoe vaker problemen met de spanningskwaliteit kunnen
voorkomen en hoe groter de schade is.

‐

Heel incidenteel vergoedt een netbeheerder (een deel) van de schade. Wanneer afnemers
investeren in meer immuniteit, is het niet duidelijk hoeveel vergoeding verwacht kan
worden waardoor een impactstudie lastig is. Een compensatieregeling zoals bij
onderbrekingen is in ieder geval gewenst evenals beperkte aansprakelijkheid bij grove
nalatigheid.

Wat is de ervaring met de huidige PQM methodiek, geeft dit voldoende informatie over de
spanningskwaliteit op de eigen aansluiting?
‐

Niet voldoende voor middenspanning (en ook laagspanning): generieke rapporten zijn niet
voldoende genuanceerd om te weten waar de zwakke plekken zijn (waar normering
kan/moet focussen). PQM zou handvat voor netbeheerder moeten zijn om te
onderbouwen waar geïnvesteerd moet worden. Naast data voor normering zou dat het
doel van meten moeten zijn. De individuele afnemer heeft niets aan de PQM rapportage,
deze is alleen geschikt als referentie voor de overheid.

‐

Afnemers willen weten waar ze aan toe zijn, het liefst op hun aansluitpunt en anders op
regionaal niveau (te bepalen wat een regio zou moeten zijn, bv. postcode gebieden)

‐

Bedrijven meten ook en vaker om zelf de spanningskwaliteit te achterhalen

‐

Bedrijven weten dat ze zelf ook oorzaak zijn van problemen met de spanningskwaliteit.
Het is echter niet duidelijk wat ze wel en niet mogen op het net. Dit maakt geen deel uit
van het onderzoek maar is wel een belangrijk aandachtspunt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld
om een definitie van ontoelaatbare hinder en wat maximale inschakelstromen zijn.

De spanningskwaliteit in vergelijking met andere landen is goed, toch zijn er duidelijke
signalen over tekortkomingen. Wat zijn mogelijke verbeterpunten in normering? Is het een
gebrek aan transparantie en/of onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid?
‐

Meer locaties (bijv. postcode gebied(en)) en continu (niet aselecte trekking) meting op MS
is nodig

‐

Hoeveel metingen exact is onderdeel van het onderzoek. En heeft meer meten in PQM
überhaupt zin om meer inzicht te krijgen in lokale spanningskwaliteit?
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Wordt door individuele bedrijven de spanningskwaliteit gemeten op het eigen aansluitpunt
en wat is daar de reden van?
‐

Ja, vooral grote bedrijven meten vaak

‐

Redenen:

1.

Om de oorzaken van problemen te achterhalen

2.

Bewijsmateriaal richting netbeheerder

3.

Kennis om te beslissen over investeringsplannen (bijv. voltage dip-immunity)

‐

Of een meting gebeurt, hangt af ook van de relatie met netbeheerder, vertrouwen is
belangrijk (als processen plots stoppen wegens spanningsproblemen en de netbeheerder
zegt niets te hebben gemeten loop het vertrouwen een deuk op)

Zien jullie een wisselwerking tussen PQM en het treffen van preventieve maatregelen?
Kan een meer transparante communicatie van problemen met de spanningskwaliteit een
deel van de oplossing zijn voor de problematiek?
Is normering van bepaalde spanningskwaliteit parameters deels een oplossing voor de
problematiek?
‐

Transparantie is belangrijk voor afnemers: geeft zekerheid (wat kan verwacht worden; zit
hij in een gebied met veel problemen met de spanningskwaliteit?)

‐

Als de verwachting bekend is kan de afnemer een impactanalyse maken en mogelijk
maatregelen nemen

‐

Normering is belangrijk om netbeheerders te stimuleren, hierdoor worden probleem
gebieden het eerst aangepakt

‐

Communicatie van de spanningskwaliteit is belangrijk, ook zonder klachten. De afnemer
wil weten wat hij voor spanningskwaliteit kan verwachten en door de juiste communicatie
weet hij ook dat 0 dips niet realistisch is

‐

Door transparantie creëer je bewustwording en begrip

‐

Transparantie kan op verschillen manieren, betere/begrijpbare rapportages, een
website,campagnes, flyers,etc.

Zijn er afnemers die de netbeheerder aansprakelijk hebben gesteld
spanningskwaliteit problemen en wat is de ervaring met dergelijke situaties?
‐

voor

Ja, door gebrek aan normering is er vaak geen verantwoordelijke. Er zijn cases waar
(waarschijnlijk bij grove nalatigheid) de netbeheerder verantwoordelijk is gesteld.

Streven naar een inspanningsverplichting voor de nog niet genormeerde spanningskwaliteit
parameters met een vastgestelde verplichte inspanning bij het niet halen van de limieten voor
deze parameters.
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Bijlage D Resultaten vragenlijst over transparantie

Algemene uitspraken over transparantie door afnemers

“Met name gebrek aan transparantie over spanningskwaliteit en communicatie”
“Een gebrek aan transparantie en/of onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid is zeker
aanwezig.”
“Voor een algemeen beeld van Nederland is het Power Quality Monitoring project
voldoende, maar geeft niet echt een beeld voor wat men kan verwachten op een
specifieke aansluiting op een bepaald spanningsniveau”.
“Klachten worden correct behandeld door de netbeheerders, de afnemers hebben echter
niks aan de afhandeling wanneer er geen normering is. Klachten ten aanzien van wat wel
genormeerd is worden correct afgehandeld.”
“Na een storing wordt vaak de netbeheerder (account-manager) benaderd, echter de
feedback is onvoldoende”
“Ja, een meer transparante communicatie naar zowel leveranciers en installateurs kan een
deel van de oplossing zijn.”
“Communicatie van problemen met de spanningskwaliteit is belangrijk, ook zonder
klachten. De afnemer wil weten wat hij voor spanningskwaliteit kan verwachten en door
de juiste communicatie weet hij ook dat 0 dips niet realistisch is”
“Als de verwachting bekend is kan de afnemer een impactanalyse maken en mogelijk
maatregelen nemen”

Door

welk

fenomeen

(dips/harmonischen/…)

en

op

welk

netvlak/spanningsniveau heb afnemers het meeste last van problemen met de
spanningskwaliteit?

“Belangrijkste probleem met invloed is spanningsdips; in mindere mate overspanningen en
harmonischen”
“harmonischen, 10/3 kV” (intern in de klantinstallaties)
“Door harmonische verschijnselen op het laagspanningsnet 230/400V ontstaan er vooral
storingen op elektronische beveiligingsinstallaties en data-installaties (<24V).”
“Harmonische vervorming, spanningsdips, transiënten en flicker. Voornamelijk op het
laagspanningsnet.”
“Dips vooral op MS en HS (HS wordt nu genormeerd)
Transiënten: HS/MS (condensatorbanken)”
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De PQ in vergelijking met andere landen is goed, toch zijn er duidelijke
signalen over tekortkomingen. Is het een gebrek aan transparantie en/of
onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid?

“Gebrek aan transparantie en aandacht voor powerdips”
“Normering powerdips moet in tijd ontwikkeld worden. Momenteel is van belang dat de
info per aansluiting beschikbaar is”
“Met name gebrek aan transparantie en communicatie”
“Een gebrek aan transparantie en/of onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid is zeker
aanwezig.”
“Meer locaties (bijv. postcode gebied(en)) en continu (niet aselecte trekking) meting op
MS is nodig”
“Hoeveel metingen exact is onderdeel van het onderzoek. En heeft meer meten in PQM
überhaupt zin om meer inzicht te krijgen in lokale spanningskwaliteit?“
“Daar waar Wave capture beschikbaar is zou dit op internet beschikbaar moeten zijn in het
geval buiten specificatie situaties ontstaan. Evaluatie op jaarbasis met de verstoringen,
oorzaken en opvolging zou toch onderdeel moeten zijn van een beheersplan dat
beschikbaar is voor aangeslotenen”
“Als er normering op HS is voor dips, zou dit ook voor MS toegepast moeten worden”

Wat is de ervaring met de huidige PQM methodiek, geeft dit voldoende
informatie over de spanningskwaliteit op de eigen aansluiting?

“Voor een algemeen beeld van Nederland is het power Quality monitoring project
voldoende, maar geeft niet echt een beeld voor wat men kan verwachten op een
specifieke aansluiting op een bepaald spanningsniveau”.
“PQM onvoldoende, te generiek. Er is waarschijnlijk meer info beschikbaar, maar hier
moeten we ook mee om leren gaan.”
“Het is ons niet duidelijk naar welke methodiek hier verwezen wordt”
“Niet voldoende voor middenspanning (en ook laagspanning): generieke rapporten zijn
niet voldoende genuanceerd om te weten waar de zwakke plekken zijn (waar normering
kan/moet focussen). PQM zou handvat voor netbeheerder moeten zijn om te
onderbouwen waar geïnvesteerd moet worden. Naast data voor normering zou dat het
doel van meten moeten zijn. De individuele afnemer heeft niets aan de PQM rapportage,
deze is alleen geschikt als referentie voor de overheid.“
Afnemers willen weten waar ze aan toe zijn, het liefst op hun aansluitpunt en anders op
regionaal niveau (te bepalen wat een regio zou moeten zijn, bv. postcode gebieden)

Zien jullie een wisselwerking tussen PQM en het treffen van preventieve
maatregelen?
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“Met PQM kun je een ontwikkeling zien over de jaren en zien of dips bijvoorbeeld te lang
zijn en het aantal stijgt. Preventieve maatregelen lastig want gelden niet voor de eigen
aansluiting”
“Ja, PQM kan aanleiding geven tot maatregelen.”

Als een probleem wordt gemeld bij de netbeheerder, hoe wordt de klacht
opgepakt? Zijn er suggesties voor verbetering?

“Wij hebben goede ervaring, maar je moet er elke keer zelf achter aan.”
“TenneT opereert correct. Heb nog geen slechte ervaringen.”
“Problemen worden vaak niet gemeld, installateur/adviseur proberen het vaak zelf op te
lossen of eindgebruiker tobt verder.”
“Klachten worden correct behandeld door de netbeheerders, de afnemers hebben echter
niks aan de afhandeling wanneer er geen normering is. Klachten ten aanzien van wat wel
genormeerd is worden correct afgehandeld.”
“Na een storing wordt vaak de netbeheerder (account-manager) benaderd, echter de
feedback is onvoldoende”
“Sommige netbeheerders zijn meer betrokken dan anderen”

Kan

een

meer

transparante

communicatie

van

problemen

met

de

spanningskwaliteit een deel van de oplossing zijn voor de problematiek?

“Zeker; open de deur voor specifieke inspanningsverplichtingen en duidelijkheid over waar
het probleem ligt. Een beperk aantal dips die snel worden afgeschakeld moeten
afnemers kun beheersen. Groeiend aantal dips of te lange dips vraagt aandacht van de
netbeheerder.”
“Ja, een meer transparante communicatie naar zowel leveranciers en installateurs kan een
deel van de oplossing zijn.”
“Jazeker, bewustwording vergroten en kennis over problematiek en oplossingen helpen
hierbij. Vooral aan ontwerp kant, maar ook bij eindgebruikers die veelal de
investeringsbeslissing moeten nemen.”
“Communicatie van de spanningskwaliteit is belangrijk, ook zonder klachten. De afnemer
wil weten wat hij voor spanningskwaliteit kan verwachten en door de juiste communicatie
weet hij ook dat 0 dips niet realistisch is”
“Als de verwachting bekend is kan de afnemer een impactanalyse maken en mogelijk
maatregelen nemen”

Wordt door individuele bedrijven de spanningskwaliteit gemeten op het eigen
aansluitpunt en wat is daar de reden van?

“Wij meten zelf op 50 kV, om reden van willen weten wat de kwaliteit is”
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“Er wordt bij individuele bedrijven niet preventief gemeten, er wordt pas gemeten indien
installaties niet meer stabiel functioneren.”
“Grote afnemers meten dit. Reden hiervoor is vaak om de netbeheerder te controleren
(blindstroom boete) en inzicht te krijgen in het energieverbruik.”
“Bedrijven meten ook en vaker om zelf te de spanningskwaliteit te achterhalen”
“vooral grote bedrijven meten vaak omwille van verschillende redenen:
- Om de oorzaken van problemen te achterhalen
- Bewijsmateriaal richting netbeheerder
- Kennis om te beslissen over investeringsplannen (bijv. voltage dip-immunity)”

Is het een groeiend probleem of zijn het losstaande incidenten? Vooral in een
bepaalde sector?

“Groeiend is niet het woord, we willen het vooral weten”
“Het zijn nu nog losstaande incidenten bij uitgebreide industriële installaties, echter dit
komt steeds vaker voor. “
“Wij zien het als een groeiend probleem in de gehele sector.”
“Wij krijgen signalen dat problemen met de spanningskwaliteit vaak voorkomen. Vaak zijn
het dezelfde regio’s waar de klachten vandaan komen. In deze regio’s zit niet een
specifieke belastingsoort (op het eerste gezicht), het vermoeden is dat dit zwakkere
netdelen zijn.”
“Het probleem neemt toe:
- netbeheerders zoeken de grenzen op van het net (financieel gedreven)
- de technologische ontwikkeling van de industrie wordt geavanceerder, waardoor ze vaak
ook gevoeliger worden voor problemen met de spanningskwaliteit”
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Bijlage E Betrouwbaarheidsintervallen

Vergelijking betrouwbaarheidsintervallen
In deze paragraaf worden vijf betrouwbaarheidsintervallen vergeleken die in de literatuur
beschreven zijn: het normaal verdeelde interval (zonder en met continuïteit correctie), het
Wilson interval (zonder en met continuïteit correctie) en het Agresti- Coull interval. [3739]. Bijlage I beschrijft de formules van deze methodieken.
Betrouwbaarheidsinterval vergelijking
De betrouwbaarheidsintervallen zijn in Figuur 46 en Figuur 47 vergeleken voor een
betrouwbaarheid van 90% en een percentage “weekmetingen die voldoen” gelijk aan
respectievelijk,

85%

(resultaten

laagspanningsnet

2010)

en

100%

(resultaten

middenspanningsnet 2010).
De figuren geven het verloop weer van het maximale en het minimale percentage
“aansluitingen van de populatie dat voldoet aan de vereiste spanningskwaliteit” die het
betrouwbaarheidsinterval begrenzen, in relatie tot de steekproefomvang (n).
Men merkt dat de Wilson en Agresti- Coull intervallen, in tegenstelling tot het interval
gebaseerd op de normaalverdeling, niet gecentreerd zijn rond het percentage
“weekmetingen die voldoen” van de steekproef.

Figuur 46 Verloop betrouwbaarheidsinterval met betrouwbaarheid = 90% en
percentage “weekmetingen die voldoen” van de steekproef = 85% in functie
van de steekproefomvang (n)

© Laborelec

www.laborelec.com

LBE02710239 – 3.0 | 115 van 132

Figuur 47 Verloop betrouwbaarheidsinterval met betrouwbaarheid = 90% en
percentage “weekmetingen die voldoen” van de steekproef = 100% i.f.v. de
steekproefomvang (n)
Het betrouwbaarheidsinterval op basis van de normaalverdeling mag gebruikt worden indien de
steekproefgrootte niet te klein is en indien het percentage “metingen die voldoen” van de
steekproef niet te dicht bij 0% en 100% ligt. Bovendien kan het interval op basis van de
normaalverdeling tot waarden leiden die groter zijn dan 100% voor kleine steekproefgroottes. Dit
is het geval in de tweede figuur.
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Bijlage F Overzichtstabellen PQM buitenland

Onderstaande overzichtstabellen bevatten de volgende informatie (indien bekend) over
PQM programma’s in het buitenland:


Het land;



Het aantal meetpunten;



De plaats van de meting;



Aan welke criteria voldoet de selectie van meetpunten;



De duur van de meting;



Het doel van de metingen.

Tabel 21 PQM in HS/EHS netten in het buitenland
Land

Oostenrijk
België

Bulgarije

HS/EHS
Aantal
metingen
Geen

Locatie

Selectie meetlocatie

Duur meting

3

HS rail in HS/MS station

Permanente monitoring

13

HS bij afnemer

Permanente monitoring

495

HS stations

Doel meting

Statistiek, kennis van het
netwerk, informatie naar
afnemers

Alle

HS bij afnemer
Tsjechië

160

Frankrijk

208
(12%)

Griekenland

Geen

Hongarije

Geen

Italië

Letland
Nederland

Overgang transport‐ distributienet

Alle

Permanente monitoring

110 kV invoeding

Alle

Permanente monitoring

(E)HS bij afnemer

23

EHS rail station

142

HS rail station

Statistiek, regulering,
onderzoek, netwerk
ontwikkeling
Statistiek, informatie naar
afnemers, voldoen aan
normen en klantcontracten

Statistiek, research,
informatie, regulering,
publicaties, ontwikkeling
criteria

Geen
12 (63%)

EHS afnemer

20 (32%)

HS afnemer

Random gekozen in 2004

Permanente monitoring

Karakteristieke gebieden in EHS en
HS

Gebiedscriteria:
 Verhouding kabels/lijnen
 Aardingssysteem
 Uitgestrektheid netwerk
 Kortsluitvermogen
Elk leveringspunt iedere 2 jaar

Permanente monitoring

Statistiek, regulering,
monitoring

Permanente monitoring
waar mogelijk
Permanente monitoring

Statistiek, regulering

Noorwegen

Permanente monitoring

Portugal

53

Leveringspunten in EHS en HS

Roemenie

22

TSO EHS netwerk

Slovenië

106

EHS en HS bij afnemers en HS/MS
stations
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Permanente monitoring

Statistiek, regulering

Statistiek, regulering,
onderzoek
Statistiek, regulering,
onderzoek
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Tabel 22 PQM in MS netten in het buitenland
Land

Oostenrijk
België

Bulgarije
Cyprus

MS
Aantal
metingen
299
382
(73%)
67
1,372
1?
?

Tsjechië

694

Frankrijk

30,000
(50%)

Griekenland
Hongarije
Italië

None
157
400
(10%)

Letland
Nederland

70
130
± 10%
60

Locatie

Selectie meetlocatie

MS netwerk

Jaarlijkse selectie met uitsluiting van
eerder bemeten locaties

MS rails in HS/MS stations

MS rails in HS/MS stations
MS bij afnemer
TSO connectie punt productie
eenheden
MS stations en connectie punt
hernieuwbare productie
Stations 110 kV (MV)
MS bij afnemer

Alle

MS bij afnemer

Gecontracteerd vermogen > 250 kVA

HS/MS stations

Een aantal

MS rails in HS/MS stations

Representatieve selectie:
 # HS/MS stations
 Lengte van MS verbindingen
 type MS verbinding (kabel, lijn, mix)
 Type aarding
 # MS klanten
 Dichtheid LS klanten
Uitbreiden naar alle MS rails in 2012

MS bij afnemer
MS rails in MS/LS stations
MS rails in HS/MS stations
MS bij afnemer

Karakteristieke gebieden

Portugal
Roemenie

285
130

Alle DSO’s (157) moeten
minimaal 1 meetlocatie
hebben in ieder gebied
MS rails in MS/LS stations
DSO’s HS en MS netwerk

Slovenië

260

MS rails in MS/LS stations
Locaties met risico:

MS/LS stations met
gebruikers > 1MVA

LS richtingen > 1 km

Niet‐ lineaire ‐of
belastingen met variabele
belasting

Doel meting
Statistiek

356 met permanente
monitoring
54 met permanente
monitoring

MS bij afnemer

Noorwegen
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Duur meting

Statistiek, kennis van het
netwerk, informatie naar
afnemers

Statistiek, regelgeving,
onderzoek

Alle
Een aantal

Selectie op basis van EAN code

Gebiedscriteria:
 Verhouding kabels/lijnen
 Aardingssysteem
 Uitgestrektheid netwerk
 Kortsluitvermogen
Keuze door de netbeheerders
(representatief qua stations, connectie
punt tussen DSO en TSO, stations met
invoeding wind)
Alle

www.laborelec.com

Permanente monitoring

Statistiek, regelgeving,
onderzoek, netwerk
ontwikkeling
Statistiek, informatie naar
afnemers, voldoen aan
normen en klantcontract

Gemiddeld 9.6 maanden

Monitoring
Statistiek, onderzoek,
informatie, regelgeving,
publicaties, ontwikkeling
criteria

1 week monitoring,
random per
kalendermaand
Permanente monitoring

3 maanden
Permanente monitoring

Statistiek
Statistiek, regelgeving

Statistiek, regelgeving,
monitoring

Statistiek, regelgeving
Statistiek, regelgeving,
onderzoek

Statistiek, regelgeving,
onderzoek
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Tabel 23 PQM in LS netten in het buitenland
Land

Oostenrijk
België

LS
Aantal
metingen
Onbeken
d
21

Bulgarije
Cyprus

Geen
?

Tsjechië

14,525

Frankrijk

250,000

Griekenland

285
107

Hongarije

Italië

108
585

350,000

Letland

20

Nederland

60

Noorwegen
Portugal
Roemenie
Slovenië

Geen
277
Geen
Geen
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Locatie

Selectie meetlocatie

Duur meting

Doel meting
Statistiek

LS bij afnemers

18 met permanente
monitoring

LS connectie punt bij
hernieuwbare productie
MS/LS stations
LS bij afnemers
LS bij afnemers
Smart meterg experiment
in 2011
Afnemer in dichtbevolkte
gebieden
Afnemer in plattelands
gebieden
Afnemers op eilanden

Statistiek, kennis van het netwerk,
informatie naar afnemers
Statistiek, regelgeving, onderzoek

Een aantal
Een aantal

Statistiek, regelgeving, onderzoek,
netwerk ontwikkeling
Statistiek, informatie naar afnemers,
voldoen aan normen

Criteria voor
bevolkingsdichtheid
platteland = populatie < 1000

Statistiek

LS bij afnemers

Locaties met gekende
problemen (vooral
spanningsvariaties)
Smart meters

Zwakste punten in het
netwerk
LS bij afnemers

Geen gestandaardiseerde
criteria
Selectie op basis van EAN code

LS rails in MS/LS stations

www.laborelec.com

Gemiddeld 3 weken

Asset management

Statistiek, onderzoek, informatie,
regelgeving, publicaties, , ontwikkeling
criteria
Statistiek
1 week monitoring,
random per
kalendermaand

Statistiek, regelgeving

3 maanden

Statistiek, regelgeving
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Bijlage G Vragenlijst over datatransparantie
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Bijlage H Berekening betrouwbaarheidsintervallen

Steek
pro e f
o m v a ng
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
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B e t ro uwba a rhe ids int e rv a lle n v o o r e e n be t ro uwba a rhe id v a n 9 0 % e n v o o r v e rs c hille nde pe rc e nt a ge s we e k m e t inge n die a a n de
ge s t e lde k wa lit e it s e is e n v o ldo e n ( P )
P =95%
Ondergrens B o vengrens
77,03%
99,66%
81,73%
84,28%
85,90%
87,03%
87,87%
88,51%
89,02%
89,45%
89,80%
90,10%
90,36%
90,58%
90,78%
90,96%
91,12%
91,26%
91,39%
91,51%
91,62%
91,72%
91,81%
91,89%
91,97%
92,05%
92,12%
92,18%
92,24%
92,30%
92,36%
92,41%
92,46%
92,50%
92,55%
92,59%
92,63%
92,67%
92,71%
92,74%
92,77%
92,81%
92,84%
92,87%
92,90%
92,92%
92,95%
92,98%
93,00%
93,03%
93,05%
93,07%
93,09%
93,12%
93,14%
93,16%
93,17%
93,19%
93,21%
93,23%
93,25%
93,26%
93,28%
93,30%
93,31%
93,33%
93,34%
93,36%
93,37%
93,38%
93,40%
93,41%
93,42%
93,43%
93,45%

99,25%
98,93%
98,67%
98,45%
98,27%
98,12%
97,99%
97,87%
97,77%
97,68%
97,59%
97,52%
97,45%
97,39%
97,33%
97,27%
97,22%
97,18%
97,13%
97,09%
97,05%
97,02%
96,98%
96,95%
96,92%
96,89%
96,86%
96,83%
96,80%
96,78%
96,76%
96,73%
96,71%
96,69%
96,67%
96,65%
96,63%
96,61%
96,60%
96,58%
96,56%
96,55%
96,53%
96,52%
96,50%
96,49%
96,47%
96,46%
96,45%
96,43%
96,42%
96,41%
96,40%
96,39%
96,38%
96,36%
96,35%
96,34%
96,33%
96,32%
96,31%
96,30%
96,30%
96,29%
96,28%
96,27%
96,26%
96,25%
96,24%
96,24%
96,23%
96,22%
96,21%

P = 85%
B reedte
Ondergrens B o vengrens
22,63%
64,95%
95,29%
17,52%
14,65%
12,77%
11,42%
10,40%
9,61%
8,97%
8,42%
7,97%
7,58%
7,23%
6,94%
6,67%
6,43%
6,21%
6,01%
5,83%
5,67%
5,51%
5,37%
5,24%
5,13%
5,01%
4,90%
4,80%
4,71%
4,62%
4,53%
4,44%
4,37%
4,30%
4,23%
4,16%
4,10%
4,04%
3,98%
3,92%
3,87%
3,83%
3,77%
3,72%
3,68%
3,63%
3,60%
3,55%
3,51%
3,47%
3,43%
3,40%
3,36%
3,33%
3,29%
3,26%
3,23%
3,21%
3,17%
3,14%
3,11%
3,08%
3,06%
3,03%
3,00%
2,99%
2,96%
2,94%
2,91%
2,89%
2,87%
2,84%
2,83%
2,81%
2,79%
2,76%

69,51%
72,08%
73,77%
74,97%
75,87%
76,59%
77,17%
77,65%
78,05%
78,40%
78,71%
78,98%
79,22%
79,43%
79,62%
79,80%
79,96%
80,11%
80,24%
80,37%
80,48%
80,59%
80,69%
80,79%
80,88%
80,96%
81,04%
81,12%
81,19%
81,25%
81,32%
81,38%
81,44%
81,49%
81,55%
81,60%
81,65%
81,69%
81,74%
81,78%
81,82%
81,86%
81,90%
81,94%
81,98%
82,01%
82,05%
82,08%
82,11%
82,14%
82,17%
82,20%
82,23%
82,25%
82,28%
82,31%
82,33%
82,36%
82,38%
82,40%
82,43%
82,45%
82,47%
82,49%
82,51%
82,53%
82,55%
82,57%
82,59%
82,61%
82,62%
82,64%
82,66%
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93,87%
92,92%
92,23%
91,69%
91,27%
90,91%
90,61%
90,36%
90,13%
89,93%
89,76%
89,60%
89,46%
89,33%
89,21%
89,10%
89,00%
88,90%
88,82%
88,73%
88,66%
88,58%
88,52%
88,45%
88,39%
88,33%
88,28%
88,23%
88,18%
88,13%
88,09%
88,04%
88,00%
87,96%
87,92%
87,89%
87,85%
87,82%
87,78%
87,75%
87,72%
87,69%
87,66%
87,63%
87,61%
87,58%
87,56%
87,53%
87,51%
87,48%
87,46%
87,44%
87,42%
87,40%
87,38%
87,36%
87,34%
87,32%
87,30%
87,28%
87,26%
87,25%
87,23%
87,21%
87,20%
87,18%
87,17%
87,15%
87,14%
87,12%
87,11%
87,09%
87,08%

P = 75%
B reedte
Ondergrens B o vengrens
30,34%
54,17%
89,01%
24,36%
20,84%
18,46%
16,72%
15,40%
14,32%
13,44%
12,71%
12,08%
11,53%
11,05%
10,62%
10,24%
9,90%
9,59%
9,30%
9,04%
8,79%
8,58%
8,36%
8,18%
7,99%
7,83%
7,66%
7,51%
7,37%
7,24%
7,11%
6,99%
6,88%
6,77%
6,66%
6,56%
6,47%
6,37%
6,29%
6,20%
6,13%
6,04%
5,97%
5,90%
5,83%
5,76%
5,69%
5,63%
5,57%
5,51%
5,45%
5,40%
5,34%
5,29%
5,24%
5,19%
5,15%
5,10%
5,05%
5,01%
4,96%
4,92%
4,88%
4,83%
4,80%
4,76%
4,72%
4,69%
4,65%
4,62%
4,58%
4,55%
4,51%
4,49%
4,45%
4,42%

58,54%
61,07%
62,75%
63,97%
64,90%
65,64%
66,24%
66,75%
67,18%
67,55%
67,88%
68,17%
68,42%
68,65%
68,86%
69,05%
69,23%
69,39%
69,54%
69,67%
69,80%
69,92%
70,03%
70,14%
70,24%
70,33%
70,42%
70,50%
70,58%
70,66%
70,73%
70,80%
70,86%
70,92%
70,98%
71,04%
71,10%
71,15%
71,20%
71,25%
71,29%
71,34%
71,38%
71,43%
71,47%
71,51%
71,54%
71,58%
71,62%
71,65%
71,69%
71,72%
71,75%
71,78%
71,81%
71,84%
71,87%
71,90%
71,93%
71,95%
71,98%
72,00%
72,03%
72,05%
72,07%
72,10%
72,12%
72,14%
72,16%
72,18%
72,20%
72,22%
72,24%

86,82%
85,43%
84,43%
83,68%
83,09%
82,60%
82,19%
81,84%
81,54%
81,27%
81,04%
80,83%
80,64%
80,47%
80,31%
80,17%
80,03%
79,91%
79,80%
79,69%
79,59%
79,50%
79,41%
79,32%
79,25%
79,17%
79,10%
79,03%
78,97%
78,91%
78,85%
78,79%
78,74%
78,69%
78,64%
78,59%
78,55%
78,50%
78,46%
78,42%
78,38%
78,34%
78,31%
78,27%
78,24%
78,20%
78,17%
78,14%
78,11%
78,08%
78,05%
78,02%
78,00%
77,97%
77,94%
77,92%
77,89%
77,87%
77,85%
77,83%
77,80%
77,78%
77,76%
77,74%
77,72%
77,70%
77,68%
77,66%
77,64%
77,62%
77,61%
77,59%
77,57%

P = 65%
B reedte
Ondergrens B o vengrens
34,84%
44,23%
81,72%
28,28%
24,36%
21,68%
19,71%
18,19%
16,96%
15,95%
15,09%
14,36%
13,72%
13,16%
12,66%
12,22%
11,82%
11,45%
11,12%
10,80%
10,52%
10,26%
10,02%
9,79%
9,58%
9,38%
9,18%
9,01%
8,84%
8,68%
8,53%
8,39%
8,25%
8,12%
7,99%
7,88%
7,77%
7,66%
7,55%
7,45%
7,35%
7,26%
7,17%
7,09%
7,00%
6,93%
6,84%
6,77%
6,69%
6,63%
6,56%
6,49%
6,43%
6,36%
6,30%
6,25%
6,19%
6,13%
6,08%
6,02%
5,97%
5,92%
5,88%
5,82%
5,78%
5,73%
5,69%
5,65%
5,60%
5,56%
5,52%
5,48%
5,44%
5,41%
5,37%
5,33%

48,33%
50,75%
52,38%
53,58%
54,49%
55,23%
55,83%
56,34%
56,78%
57,15%
57,48%
57,78%
58,04%
58,27%
58,49%
58,68%
58,86%
59,03%
59,18%
59,32%
59,46%
59,58%
59,70%
59,81%
59,91%
60,01%
60,10%
60,18%
60,27%
60,35%
60,42%
60,49%
60,56%
60,63%
60,69%
60,75%
60,81%
60,86%
60,91%
60,97%
61,01%
61,06%
61,11%
61,15%
61,20%
61,24%
61,28%
61,32%
61,36%
61,39%
61,43%
61,46%
61,50%
61,53%
61,56%
61,59%
61,62%
61,65%
61,68%
61,71%
61,74%
61,76%
61,79%
61,81%
61,84%
61,86%
61,89%
61,91%
61,93%
61,95%
61,98%
62,00%
62,02%

78,92%
77,17%
75,94%
75,03%
74,31%
73,72%
73,23%
72,82%
72,46%
72,15%
71,87%
71,62%
71,40%
71,20%
71,02%
70,85%
70,70%
70,55%
70,42%
70,30%
70,18%
70,07%
69,97%
69,87%
69,78%
69,70%
69,62%
69,54%
69,46%
69,39%
69,33%
69,26%
69,20%
69,14%
69,09%
69,03%
68,98%
68,93%
68,88%
68,84%
68,79%
68,75%
68,71%
68,67%
68,63%
68,59%
68,55%
68,52%
68,48%
68,45%
68,42%
68,38%
68,35%
68,32%
68,29%
68,27%
68,24%
68,21%
68,18%
68,16%
68,13%
68,11%
68,08%
68,06%
68,04%
68,02%
67,99%
67,97%
67,95%
67,93%
67,91%
67,89%
67,87%

B reedte
37,49%
30,59%
26,42%
23,56%
21,45%
19,82%
18,49%
17,40%
16,48%
15,68%
15,00%
14,39%
13,84%
13,36%
12,93%
12,53%
12,17%
11,84%
11,52%
11,24%
10,98%
10,72%
10,49%
10,27%
10,06%
9,87%
9,69%
9,52%
9,36%
9,19%
9,04%
8,91%
8,77%
8,64%
8,51%
8,40%
8,28%
8,17%
8,07%
7,97%
7,87%
7,78%
7,69%
7,60%
7,52%
7,43%
7,35%
7,27%
7,20%
7,12%
7,06%
6,99%
6,92%
6,85%
6,79%
6,73%
6,68%
6,62%
6,56%
6,50%
6,45%
6,39%
6,35%
6,29%
6,25%
6,20%
6,16%
6,10%
6,06%
6,02%
5,98%
5,93%
5,89%
5,85%
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Bijlage I Grafieken meetdata TenneT

Deze bijlage bevat grafieken van de TenneT meetdata waarna verwezen wordt in
hoofdstuk 6.

Figuur 48 Spanningsvariaties veroorzaakt door NorNed

Figuur 49 Invloed van de veranderende vermogens op de Plt
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Figuur 50 Spanningsvariaties door in- en uitschakeling van een condensatorbank
gedurende twee dagen in 2010

Figuur 51 Detail van de THD in relatie met het schakelen van de condensatorbank
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Figuur 52 Fasespanningen gedurende een dag met volop bedrijvigheid op de
Betuwelijn

Figuur 53 Duidelijke invloed op de Plt door een hoog gemiddeld gevraagd vermogen
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Bijlage J Formules betrouwbaarheidintervallen

Voor de formules in de volgende paragrafen geldt:


n de steekproefomvang;



p het percentage van de steekproef die aan de kwaliteitseisen voldoet;



q = 1-p;



z de waarde waarvoor de verdeling functie van de normale verdeling gelijk is aan
1-α / 2. Voor een betrouwbaarheid α van 90% is z = 1,645; voor een
betrouwbaarheid α van 95% is z = 1,96;

Normaalverdeling betrouwbaarheidsinterval

Normaalverdeling betrouwbaarheidsinterval met continuïteitscorrectie

Wilson betrouwbaarheidsinterval

Wilson betrouwbaarheidsinterval met continuïteitscorrectie

L is de ondergrens van het interval en U is de bovengrens.
Agresti- Coull betrouwbaarheidsinterval
Xa = np + z2/2
na = n + z2
pa = Xa/na
pa ± z √(pa(1-pa)/na)
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Dit interval heeft het voordeel een eenvoudige vorm te hebben, gelijkaardig aan het
normaal verdeelde interval.
Correctiefactor
Voor een steekproef zonder vervanging (dit wil zeggen dat het trekken van de steekproef
geen aanleiding geeft tot een vervanging van het aantal getrokken elementen), is het
nodig een correctiefactor in te voeren. Deze factor is gelijk aan √ ((N-n)/(N-1)), waarbij N
de populatieomvang is.
Wanneer de populatieomvang veel groter is dan de steekproefomvang, is de
correctiefactor nagenoeg 1. In dit geval moet men geen rekening houden met deze
correctiefactor in de betrouwbaarheidsinterval formules.
Bijvoorbeeld:


voor het laagspanningsnet, n = 60, N = 7 miljoen, en de correctiefactor is gelijk
aan 1;



voor het hoogspanningsnet, n = 20x52, N = 62x52, en de correctiefactor is gelijk
aan 0.8232.

Voor

het

interval

gebaseerd

op

de

normaalverdeling,

verandert

het

betrouwbaarheidsinterval naar de volgende formule:
p ± z √(p(1-p)/n) √((N-n)/(N-1))
De formules voor de bovenvermelde meer ingewikkelde intervallen kunnen eveneens
gecorrigeerd worden: de vermindering van de intervalbreedte die een zeer grote
steekproef (t.o.v. de populatiegrootte) zou mogelijk maken, wordt echter niet in rekening
gebracht. De formules voor de betrouwbaarheidsintervallen kunnen dus in zekere mate
conservatief of voorzichtig genoemd worden.
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Bijlage K Definitie spanningskwaliteit

Spanningskwaliteit is een technisch begrip waarmee wordt aangegeven hoe bruikbaar de
geleverde elektriciteit is voor een afnemer. De spanningskwaliteit bepaalt deels hoe goed
de afnemer zijn proces kan uitvoeren en is soms zelfs bepalend voor de kwaliteit van het
eindproduct. De kwaliteit van de spanning is in grote mate afhankelijk van de
elektromagnetische compatibiliteit (EMC in het Engels). EMC wordt gedefinieerd als de
geschiktheid van een toestel om in zijn elektromagnetische omgeving op bevredigende
wijze te functioneren, zonder zelf elektromagnetische storingen te veroorzaken die niet
worden getolereerd door al wat zich in de omgeving van het toestel bevindt.
De kwaliteit van de spanning kan door de volgende elektromagnetische storingen worden
beïnvloed:


Harmonische en interharmonische vervorming;



Spanningsfluctuaties (flicker) en incidentele overspanning;



Spanningsdips en korte onderbrekingen;



Spanningsasymmetrie;



Frequentieschommelingen;



DC- componenten.

Op het gebied van EMC bestaan er andere fenomenen die de kwaliteit van de spanning
niet beïnvloeden, zoals elektrische- en magnetische velden.
De kwaliteit van de spanning wordt bepaald door producenten, de kwaliteit van het
elektriciteitsnetwerk en de interactie met toestellen van afnemers. Alle actoren samen
bepalen de kwaliteit, de verantwoordelijkheid van ‘wie mag wat veroorzaken’ of ‘wie is
schuldig’ bij incidenten maakt geen onderdeel uit van dit onderzoek.
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Bijlage L Verwachte verandering spanningskwaliteit door
de HSL

De belangrijkste spanningskwaliteitskenmerken onderzocht door TenneT zijn:


de frequentie,



de spanningsvariaties,



de asymmetrie in de spanningen,



de harmonischen op de spanningen,



Overspanningen en spanningsdips.

Achtergronden die tot de richtlijn voor harmonische stromen en netspanningasymmetrie
voor éénfase tractie voedingen heeft geleid zijn in het EnergieNed document 98-2561
beschreven.
Behalve de gemiddelden interesseert TenneT zich in dit rapport ook voor de maxima,
omdat de treinen slechts een beperkte tijd op een traject behoeven te zijn.
Voorbeeld: Het kortste traject is 13 km, en de trein kan met 83 m/s over het traject
bewegen. Dit betekend dat de trein 156 s op het traject is. Een 10 min gemiddelde is
600 s. De piek waarde kan dus voor 600/156 = 3.8 maal hoger zijn als de gemiddelde
waarde voordat de norm overschreden wordt.
De conclusies van de studies kunnen als volgt samengevat worden:
Asymmetrie
In ongestoorde toestand op gemiddelde belasting wordt de norm aangehouden behalve
voor Alblasserdam. In onderhouds- en storingssituaties en ook tijdens de piekvermogens
wordt de norm echter gemakkelijk overschreden.
Als men uitgaat van de verschillende éénfase aansluitingen met hun gemiddelde
gelijktijdig, dan wordt de norm nu al overschreden als alle aansluitingen in bedrijf zijn
(Botlek of Waalhaven).
Spanningsvariaties
Als een trein met een redelijk versnellend vermogen een sectie opkomt, kan de spanning
onmiddellijk met 8% dalen. Dit is meer als de 3% die in de norm als limiet wordt
aangehouden.
Harmonischen
Voor de situatie in ongestoorde toestand en de laagste impedantie van het net, blijven de
waarden binnen de norm van 5% THD. Hierbij is het huidige net echter schoon
verondersteld. In metingen is een gemiddelde 2,5% THD van het huidige net door KEMA
(PQM2002) geconstateerd. Overschrijding wordt dan waarschijnlijk. Eigen metingen in
Waalhaven zijn gunstiger.
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In een gestoorde of onderhoudssituatie waarbij de netimpedantie hoger is kan de norm
echter gemakkelijk overschreden worden.
In deze studie stelt TenneT ook aanbevelingen voor om de veranderingen te monitoren
die plaats gaan vinden door de komst van de HSL aansluitingen. De nodige acties en
maatregelen zijn ook in het document [36] toegelicht.
TenneT heeft de resultaten van een meetprogramma uitgevoerd in 2009 ook bezorgd
[40]. Uit deze metingen blijkt het dat de asymmetrie van de spanning ruim binnen de
eisen van de Netcode blijft. De maximum gemeten onbalans bedraagt 0,85%. Deze
waarde treedt alleen op tijdens de hoogst gemeten belastingen en blijft daarmee onder de
toegestane waarde van de Netcode. De waarde van de lijnspanningen blijft ruimschoots
binnen de norm. De cos  heeft tijdens belasting een zeer nette waarde tussen ca. 0,85
en 1. Van harmonische vervuiling in de stromen is tijdens belasting geen sprake.
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