
Hoe werkt een hoogspanningsstation?

Hier zijn diverse veldoverkoepelende functies ondergebracht. 
Zoals de koppeling met het landelijk telecommunicatie netwerk. 
Maar ook de laagspanningsvoedingen, het noodstroomaggregaat 
en de stationsbeveiligingen bevinden zich hier. De aan sturing en 
beveiliging van de velden gebeurt vanuit ‘veldhuisjes’.

Een afspanportaal is een constructie in een hoog span
nings station waar de binnenkomende lijnen op afgespan
nen worden. De lijnen kunnen niet direct op de hoog
spanningscomponenten worden af gespannen, aangezien 
hoogspanningscomponenten de dan optredende krachten 
niet aankunnen. 

De primaire installatie is 380.000 Volt en 8.000 Ampère.  
De diverse schakelvelden in een station zijn met elkaar ver
bonden door een rail. De rail is de verzamelverdeler tussen de 
verschillende velden en wordt zwaarder uitgevoerd dan de 
velden afzonderlijk, omdat de stromen van alle velden over 
deze rail heen lopen. In verband met onderhoud wordt een 
hoogspanningsstation met drie rails uitgevoerd, zodat er  
onderhoud uitgevoerd kan worden zonder de spanning van 
het station te hoeven schakelen.

Hier bevindt zich alle secundaire ‘veldgebonden’ appara
tuur zoals de besturings en de bevei ligingsinstallatie.  
De besturingsinstallatie is bedoeld om de bedrijfsmiddelen 
te monitoren en te bedienen. De beveiligingsapparatuur  
is voor het bewaken van het hoogspanningsnet en het  
signaleren van fouten en afschakelen. Vergelijkbaar met 
de automaat in de meterkast thuis. 

Deze zijn ontworpen om installatiedelen af te kunnen 
schakelen. Dit kan zowel in de normale toestand zijn, 
waarbij er maximaal de nominale stroom loopt, maar ook 
in geval van een kortsluiting. Bij kortsluiting kunnen er bij 
afschakeling tienduizenden Ampères door de contacten 
van de vermogensschakelaar lopen. Hier is in het ontwerp 
rekening mee gehouden.

Dit zijn hoogspanningscomponenten die bepaalde instal
latiedelen kunnen scheiden van elkaar, om spannings
loos te kunnen werken. Een scheider is niet geschikt 
om elektrisch vermogen af te schakelen, daarvoor is de 
vermogensschakelaar bedoeld. Een scheider mag dus pas 
bediend worden als er geen stroom doorheen loopt, of als 
er geen spanning over de geopende contacten (ont)staat.

Piek van 24 meter om de hoogspannings installaties  
te beschermen tegen blikseminslag.

De secundaire installaties, zoals de besturingsinstallatie en de 
be veiligingsinstallatie in een hoogspanningsstation zijn niet ge
schikt voor hoge spanningen en stromen. Deze systemen hebben 
de actuele meetwaardes wel nodig om hun taak uit te kunnen 
voeren. Daarom wordt de primaire spanning en stroom naar een 
werkbare waarde getransformeerd, zodat de secundaire ap
paratuur hiermee overweg kan. Dit gebeurt door de stroom  
en spanningstransformatoren.
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Een schakelveld in een hoogspanningsstation is een samen
bouw van diverse hoogspanningscomponenten, gezamen
lijk ‘een aansluiting’. Vergelijkbaar met een ‘groep’ in de 
meterkast thuis, alleen dan op grotere schaal. Binnen een 
schakelveld zijn diverse hoogspanningscomponenten met 
verschillende functies aanwezig. Een station bestaat uit 
verschillende schakelvelden zoals transformatorvelden, 
lijnvelden, koppelvelden en generatorvelden.
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