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Wat is EMC 

en 

hoe te beheersen
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Wat is EMC?

EMC (ElektroMagnetische 

Compatibiliteit) is het vermogen van 

elektrische apparaten om in elkaars 

buurt goed te kunnen blijven 

functioneren, ondanks onderlinge 

beïnvloeding door hun stromen en 

spanningen en de daarbij behorende 

elektromagnetische velden
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Principe EMC probleem

bron

slachtoffer

emissie

immuun?
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De koppelweg

bron

geleiding

slachtoffer

V,I

via geleiding, of

bron

slachtoffer

slachtoffer

velden

situatie A

situatie B

V,I

V,I

via EM-velden
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Voorbeeld
van EM-veld naar stroom/spanning

Portable radio

EM veld

V, I

In de praktijk is de bekabeling als 

een antenne voor storingen
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Welke maatregelen kun je 

nemen ter bevordering van de 

EMC?

EMC eisen stellen aan de afzonderlijke 

apparaten (op basis van normen)

installatiemaatregelen nemen: 

beïnvloeding koppelweg tussen bron en 

slachtoffer
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immuniteitslimiet

emissielimiet

gemeten emissieniveau

gemeten immuniteitsniveau

n
iv
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u

frequentie

EMC eisen, de EMC richtlijn
(wettelijke verplichtingen vanaf 1996)

compatibiliteitsmarge
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immuniteitslimiet

emissielimiet

gemeten emissieniveau

gemeten immuniteitsniveau
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frequentie

EMC eisen, de EMC richtlijn
(wettelijke verplichtingen vanaf 1996)

EMC probleem
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immuniteit residentieel: EN61000-6-1

emissie residentieel: EN61000-6-3

n
iv

e
a

u

frequentie

EMC eisen, gedifferentieerd 

naar omgeving (1)

residentieel

immuniteit industrieel: EN61000-6-2

emissie industrieel: EN61000-6-4

industrieel

immuniteit HS stations: IEC61000-6-5

HS stations
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EMC eisen, gedifferentieerd 

naar omgeving (2)

zones conform IEC 61000-2-5:

– zone 5, speciaal

– zone 4, zwaar industrieel

– zone 3, industrieel

– zone 2, residentieel

– zone 1, zeer gevoelig

HS-omgeving is conform IEC 61000-6-5; 

zie dia 30

HS-zone 3 en 4

HS-zone 2

HS-zone 1
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D.m.v. installatiemaatregelen 

maak je een beschermde ruimte

(beschermde ruimte concept). Dit kan zijn:
een heel gebouw

een apparaatkast

gedeelte van de kast

één apparaat

Door installatiemaatregelen te nemen 

wordt EMC eenvoudiger te bereiken
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Ideaalbeeld, de EMC kast

CM1I

ICM2

EMC-kast

signaalkabel

netfilter

aardverbinding

apparaat

CM3I

voeding
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Bij de installatiemaatregelen 

zijn de montagetechnische 

details zeer belangrijk!
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EMC in 

hoogspanningsonderstations

EMC in HS-onderstations
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Inventarisatie van bronnen in 

HS-onderstations

kortsluitstroom in HS circuit

schakeltransiënten in HS circuit

snelle transiënten (burst); denderen 

relaiscontacten in secundaire circuits 

of schakelen in SF6, het HS circuit 
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Focus op snelle transiënten (1)

stoorpotentie van een bron wordt bepaald 

door stroomamplitude (I) en frequentie 

(d/dt)

de stoorbron induceert stoorspanning (U) 

in naburige circuits: U=M.dI/dt, waarin M 

de wederzijdse inductiviteit (koppeling) 

tussen bron en slachtoffer is

grote dI/dt betekent dus veel stoorpotentie
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Focus op snelle transiënten (2)

grote dI/dt betekent veel stoorpotentie:

– kortsluiting in HS circuit, grote I (orde 50kA) met 

beperkte d/dt (orde 1ms); dI/dt=0,05kA/s

– bliksem levert maximaal 200kA/s (bron: IEC 

62305-1, opvolger NEN1014)

– schakelen met scheider in GIS; 

hoogspanningsgeleider binnen geaarde ketel 

gedraagt zich als condensator; het opladen 

hiervan levert een steile (orde ns) stroomgolf 

(amplitude afhankelijk van spanningsnivo; orde 

1kA bij 150kV): dI/dt=1000kA/s
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Schakelen met scheider in GIS (1)

GIS condensator

schakelen 

met scheider 

in GIS

parallel 

schakelen 

condensatoren

150kV

van 0 naar 

150kV

150kV

van 0 naar 

150kV
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Schakelen met scheider in GIS (2)

150kV van 0 naar 

150kV

+

-

+

-
Ioplaad

Bij het schakelen met de scheider (sluiten van de 

schakelaar; bijvoorbeeld railsysteem in installatie 

op spanning zetten) gaat er een oplaadstroom 

lopen, die zich als elektromagnetische golf 

voortplant in de GIS installatie
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Schakelen met scheider in GIS (3)

150kV van 0 naar 

150kV

+

-

+

-
Ioplaad

Ioplaad=U/Z0 (Z0 is de golfimpedantie van de GIS)

Z0=75Ω (D1=90mm en D2=300mm)

Ioplaad=2kA (voor een 150kV installatie)

Bij een stijgtijd <5ns (zelf gemeten in 1993) levert dit 

een dI/dt>400kA/µs

Bij hogere spanning is dI/dt tot 1000kA/µs reëel
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Focus op snelle transiënten (4)

schakelen met een scheider in GIS heeft een 

enorme stoorpotentie (tot 1000kA/s)

de stoorbron zit voornamelijk binnenin de geaarde 

GIS-ketel, maar treedt bij EM-openingen (bijv. 

kabeleindsluitingen) uit

het is essentieel om de koppeling (M, van 

Ustoor=M.dI/dt) met potentiële slachtoffer circuits te 

minimaliseren door middel van EMC verantwoorde 

installatietechniek

De conditiescore EMC (zie deel 2 van programma) 

geeft inzicht in de EMC kwaliteit van de installatie
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Inventarisatie van slachtoffers 

in HS-onderstations (1)

de secundaire installaties (nabij):

– beveiligingsrelais, 

– interfacemodules stationsautomatisering, 

– etc.

apparatuur controlroom (veraf):

– computers, 

– etc.
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Inventarisatie van slachtoffers 

in HS-onderstations (2)

onderscheid maken tussen ‘nabij’ en 

‘veraf’ is relevant, aangezien de 

storingsdreiging afneemt met de afstand 

ten opzichte van potentiële bronnen

veraf hoeven minder zware EMC eisen 

aan apparatuur gesteld te worden
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EMC management 

in 

hoogspanningsonderstations
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Welke maatregelen kun je 

nemen ter bevordering van de 

EMC?

EMC eisen stellen aan de afzonderlijke 

apparaten (op basis van normen)

installatiemaatregelen nemen: 

beïnvloeding koppelweg tussen bron en 

slachtoffer
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EMC-eisen stellen aan de 

afzonderlijke apparaten

er zijn geen relevante emissienormen te 

stellen aan de HS-installatie

er zijn wel immuniteitseisen te stellen aan 

potentiële slachtoffers: IEC 61000-6-5

daarnaast is EMC bevorderende 

installatietechniek (zonering) essentieel; 

zie verderop
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IEC 61000-6-5

is als technische specificatie (TS 61000-6-5 

IEC:2001) ontwikkeld voor E-installaties voor 

opwekking, transport en distributie

was geen norm, maar is recent (8-2015) wel 

als norm gepubliceerd IEC 61000-6-5:2015

specificeert de immuniteitseisen voor de 

secundaire installaties; de potentiële 

slachtoffers in HS-onderstations

hanteert een differentiatie van eisen op basis 

van zones (locatie afhankelijk)
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Voorbeeld zonering IEC 61000-6-5
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Voorbeeld eisen TS 61000-6-5: 2001
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Voorbeeld eisen IEC 61000-6-5: 2015

nieuwe IEC 61000-6-5 

eisen volgen niet de 

Cigré aanbevelingen uit 

2002: frequentiebereik 

ringwave uitbreiden 

naar 10 en 50 MHz

signal/control port hoeft 

nog steeds maar tot 1 

MHz te worden getest

a.c. (en d.c.) power port 

moet alleen DM met 10 

MHz worden getest

metingen in 150kV 

Westerlee tonen echter 

aan dat frequenties tot 

200 MHz kunnen 

voorkomen; zie 

volgende dia
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Overzicht resultaten stoorstroom-

metingen bij schakelen met 

scheider

frequenties tot ruim 200 MHz komen voor

stoorstroom amplitudes tot circa 4 App op 

de secundaire bekabeling gemeten

ook binnen in de EMC kast worden deze 

stoorstromen gemeten

zie schematisch overzicht meetdata
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schematisch overzicht meetdata
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Welke maatregelen kun je 

nemen ter bevordering van de 

EMC?

EMC eisen stellen aan de afzonderlijke 

apparaten (op basis van normen)

installatiemaatregelen nemen: 

beïnvloeding koppelweg tussen bron en 

slachtoffer
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De installatiemaatregelen in 

HS-onderstationomgeving 

maatregelen aan de bronzijde 

(primaire/HS installatie)

maatregelen aan de slachtofferzijde 

(secundaire installatie)
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Maatregelen aan de bron-

zijde, primaire installatie 

optimaliseer aarding primaire installatie; 

hoe meer aardingen hoe beter

beperk EM-lekken (openingen) GIS-

ketel; aandachtspunten zijn de 

stroomtrafo’s (CT) en kabelinvoeren,

– zie foto detail CT in 380kV GIS onderstation

– zie kabelinvoer 150kV GIS Amstelveen
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Foto detail CT in
380kV GIS onderstation

H=I/2r

I=IHS-Iketel

Door onderbreking 

ketel onder de CT 

wordt Iketel=0 en is 

het gemeten H-veld 

maat voor de 

stroom IHS in de HS 

geleider

Onderbreking van 

de ketel leidt tot 

uittrede van EM-

stoorvelden

Herstel van de ketel is derhalve geboden, door:

a) LF, Cu-strips rondom, om CT heen; CT ziet Icu-strips niet

b) HF, overspanning afleiders rondom de ketel isolator; 

bij overspanning door bijv. schakelen gaan deze in geleiding 

en wordt de ketel als het ware HF gedicht; CT meting wordt 

kortdurend dan wel beïnvloed

a

b
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Foto kabelinvoer
150kV GIS Amstelveen
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Foto kabelinvoer
110kV GIS Leeuwarden
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Maatregelen aan de 

slachtofferzijde, secundaire 

installatie (a la IEC 61000-5-2)

toepassing kabelgoten met EMC functie; 

dus stroomvoerend van kop tot kont

toepassing van afgeschermde bekabeling 

met lage transferimpedantie; dus 

fatsoenlijke kabelmantel die stroom kan 

voeren (geen folies, maar gevlochten schermen)

toepassing van EMC kasten en EMC 

wartels
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Door installatiemaatregelen 

ontstaan zones waar EMC 

eenvoudiger te bereiken is (1)

zones conform IEC 61000-2-5:

– zone 5, speciaal

– zone 4, zwaar industrieel

– zone 3, industrieel

– zone 2, residentieel

– zone 1, zeer gevoelig



43 1 maart 2018

Door installatiemaatregelen 

ontstaan zones waar EMC 

eenvoudiger te bereiken is (2)

in en rondom de primaire installatie heerst zone 4 of 

mogelijk zelfs 5

door installatiemaatregelen kun je lokaal (binnen de 

kabelafscherming / EMC kast) een zone 3 

bewerkstelligen

de kwaliteit van installatiemaatregelen voor betere 

EMC, is uit te drukken in een rapportcijfer: dit wordt 

de conditiescore EMC genoemd; zie laatste deel 

presentatie
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Aandachtspunten naar aan-

leiding van recente inspecties

Geen kabels met geïsoleerde PE-ader 

toepassen/aansluiten; zie foto’s Nieuwemeer

Alle kabels (ook Cu telecom verbindingen) bij 

invoer in de kast vereffenen aan de EMC-

interface; zie foto’s Oosterwolde

Alle bekabeling/disciplines (ook van gebouw-

gebonden installaties) dient het zoneconcept te 

respecteren; zie foto’s Vijfhuizen

file:///C:/Users/miche/OneDrive/Demad/Projecten/Cito/Fotoalbum inspectie 380.pptx
file:///C:/Users/miche/OneDrive/Demad/Projecten/Cito/Fotoalbum inspectie 380.pptx#5. Dia 5
file:///C:/Users/miche/OneDrive/Demad/Projecten/Cito/Fotoalbum inspectie 380.pptx#16. Dia 16
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Vraag TenneT: inspecteer in regio 

Zeeland alle 150kV stations op EMC

Aanpak Demad levert ontstaan 

conditiescore EMC

Conditiescore EMC
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Technische disclaimer

Deze presentatie bevat expliciete resultaten over 

de EMC kwaliteit van hoogspanningsstations

De stations in de regio Zeeland zijn qua 

installatiewijze niet uniek. Inspectie elders (2x 

Noord-Brabant, 3x Noord-Holland, 2x Friesland) 

levert vergelijkbare resultaten

EMC is van oudsher nooit echt een ontwerp 

aspect geweest

Afwijken van wat heden ten dage als EMC 

verantwoord wordt beschouwd is op zich dan ook 

niet vreemd
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Aanleiding EMC vraag TenneT

TenneT heeft de 150kV infrastructuur in de regio 

Zeeland van Delta overgenomen

Voor integratie van bediening in LBC wordt 

diverse apparatuur geplaatst in de regio

Hierbij is vastgesteld dat de 150kV stations ter 

plaatse qua installatietechniek afwijken van de 

TenneT regelgeving

TenneT heeft behoefte om de EMC relevantie 

hiervan in beeld te krijgen
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TenneT vraag aan Demad

Demad is gevraagd onderzoek te doen naar 

hiervoor genoemde afwijkingen

Uitgangspunt hierbij is de regelgeving van 

TenneT die qua installatie-eisen relevant is voor 

EMC

Bij geconstateerde afwijkingen is gevraagd om 

een risicobeoordeling te geven; wat is de impact 

op de overall EMC van het station  is actie 

vereist of niet?
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Aanpak Demad

De TenneT regelgeving is gescreened op EMC-

eisen

Vervolgens zijn er inspecties uitgevoerd in alle 10 

150kV stations in de regio Zeeland

en is een lijst op gesteld waarin de relevante EMC 

aspecten afzonderlijk zijn benoemd

Per aspect is een weegfactor vastgesteld die het 

belang voor de overall EMC ervan weerspiegelt

file:///C:/Users/miche/OneDrive/Demad/Projecten/Cito/Voorbeeld inspecties Zeeland.ppt#4. Dia 4
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Lijst en belang EMC aspecten

nr. EMC aspect Belang

A Aardnet buiten 10

B Aardnet in gebouwen 10

C Toepassing kabelscheiding 6

D Toepassing PEC (goten, reductiegeleiders) buiten 6

E Toepassing PEC (goten, reductiegeleiders) binnen 6

F Type bekabeling beveiliging (groep B) 8

G Type bekabeling telecom (groep C) 8

H Aansluittechniek bekabeling en aarding gedifferentieerd 

naar objecten buiten: A/S, CT, VT, VS, etc.
8

I Aansluittechniek bekabeling en aarding gedifferentieerd 

naar objecten binnen: installatiekasten beveiliging, 

voedingen, etc.

8

totaal 70
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Aanpak Demad vervolg

Vervolgens zijn de inspectieresultaten per locatie 

geprojecteerd op deze lijst

Per aspect is een inschatting gemaakt van de 

afwijking van de aangetroffen installatiewijze ten 

opzichte van de wenselijke situatie  de 

zogenaamde mate van compliance (van 0% tot 

100%)

Dit levert vervolgens automatisch een EMC 

waardering per station: de prestatie-index 

Conditiescore EMC
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Bevindingen EMC inspecties

Per EMC aspect geldt:

A. Aardnet buiten, voldoet in het algemeen

B. Aardnet in gebouwen schiet vaak tekort:

– Er is een gescheiden telecom en beveiliging aardnet 

aangelegd

– Potentiaalvereffening met de LS verdeelinrichting ontbreekt

– In technische ruimtes ontbreekt het aan vermazing van het 

aardnet

C. Er is nergens kabelscheiding toegepast

file:///C:/Users/miche/OneDrive/Demad/Projecten/Cito/Voorbeeld inspecties Zeeland.ppt#6. Dia 6
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Bevindingen EMC inspecties

D. In de betonnen kabeltracés buiten is vaak geen 

PEC toegepast

E. Binnen ontbreekt het aan kabelgoten en -

ladders met EMC functie

F. Er is zowel afgeschermde als ook 

onafgeschermde bekabeling voor beveiliging

toegepast
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Bevindingen EMC inspecties

G. Er is zowel afgeschermde als ook 

onafgeschermde bekabeling voor Telecom

toegepast

H. De aansluittechniek van secundaire bekabeling

op primaire componenten is diverse: van 100%

compliant tot 0%

I. Aansluittechniek van bekabeling op objecten

(installatiekasten) binnen is eveneens divers

file:///C:/Users/miche/OneDrive/Demad/Projecten/Cito/Voorbeeld inspecties Zeeland.ppt#8. Dia 8


55 1 maart 2018

Resultaat conditiescore EMC
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Conclusies

De installatiewijze qua EMC schiet in het 

algemeen tekort:

– 1 station scoort voldoende: 66%

– 3 stations scoren matig: 49% - 44%

– 6 stations scoren onvoldoende: 39% - 32%
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Aanbevelingen

De installatiewijze qua EMC te verbeteren waarbij 

een prestatie-index van 70% voor de open (AIS) 

stations en 85% voor de GIS stations is aan te 

bevelen

Onderzoek leert dat een dergelijke verbetering 

ook praktisch haalbaar is  zie case renovatie 

150kV Borssele
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Aanpak EMC verbetering bij 

renovatie 150kV Borssele

Inspectieresultaten uit 2010 leveren voor dit 

station een EMC conditiescore van 38%

Demad werd gevraagd door Delta om na te gaan 

welke EMC verbeteringen voor dit station 

haalbaar zouden zijn

Op basis van de eerdere inspectie werd een 

conditiescore van 68% haalbaar geacht

Delta deed op basis hiervan een investerings-

voorstel aan TenneT en kreeg in 2012 opdracht 

om dit uit te voeren
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Aanpak EMC verbetering bij 

renovatie 150kV Borssele

Resultaat na oplevering in 2013 was een 

conditiescore van 71%

De gerealiseerde verbetermaatregelen betroffen:

nr. Aspect Belang score 2010 score 22-3-2013 Verbetering

A Aardnet buiten 10 100% 10,0 100% 10,0 0% 0,0

B Aardnet in gebouwen 10 10% 1,0 100% 10,0 90% 9,0

C Toepassing kabelscheiding 6 10% 0,6 10% 0,6 0% 0,0

D Toepassing PEC (goten, 

reductiegeleiders) buiten
6 0% 0,0 98% 5,9 98% 5,9

E Toepassing PEC (goten, 

reductiegeleiders) binnen
6 0% 0,0 60% 3,6 60% 3,6

F Type bekabeling beveiliging 8 60% 4,8 75% 6,0 15% 1,2

G Type bekabeling telecom 8 40% 3,2 42% 3,4 2% 0,2

H Aansluittechniek bekabeling 

en aarding objecten buiten
8 56% 4,47 78% 6,23 22% 1,76

I Aansluittechniek bekabeling 

en aarding objecten binnen
8 32% 2,56 47% 3,76 15% 1,20

file:///C:/Users/miche/OneDrive/Demad/Projecten/Cito/Voorbeeld inspecties Zeeland.ppt#14. PowerPoint-presentatie
file:///C:/Users/miche/OneDrive/Demad/Projecten/Cito/Voorbeeld inspecties Zeeland.ppt#18. PowerPoint-presentatie
file:///C:/Users/miche/OneDrive/Demad/Projecten/Cito/Voorbeeld inspecties Zeeland.ppt#20. PowerPoint-presentatie
file:///C:/Users/miche/OneDrive/Demad/Projecten/Cito/Voorbeeld inspecties Zeeland.ppt#27. PowerPoint-presentatie
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Conclusies renovatie Borssele

Een EMC conditiescore van >70% bereiken is in 

een bestaande situatie mogelijk

Van aanvankelijke scepsis in 2010: Hoezo is de 

EMC van onze 150kV stations onvoldoende? We 

hebben nooit problemen!

Tot enthousiasme na implementatie van EMC 

verbetermaatregelen winter 2012/2013: de ABB 

relais schakelden correct af na lijndansen; het 

minder functioneren daarvoor was kennelijk een 

geaccepteerd gebrek geworden
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Voordelen conditiescore EMC

In één oogopslag is duidelijk hoe een station 

presteert qua EMC; iedereen snapt dat <50% 

onvoldoende is

Je kunt er als beheerder van stations beleid op 

maken:

– Bij renovatie is een score van 70% na te streven

– GIS stations vragen meer aandacht, streef naar >85%

– Bij nieuwbouw dient een score >90% uitgangspunt te 

zijn
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Voordelen conditiescore EMC

Je kunt vooraf bepalen welke maatregelen nodig 

zijn om een bepaalde conditiescore te bereiken

Steek tussentijds de thermometer in je station en 

zie hoe de renovatie qua EMC vordert

Renovatie projecten worden gemotiveerd om 

punten te scoren; iedereen wil immers een goed 

rapportcijfer; ook voor wat betreft EMC
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Nadelen conditiescore EMC

De conditiescore EMC is een maat voor de overall 

installatiekwaliteit

Een perfect station kan door één kapitale fout 

(bijv. ontbrekende of niet aangesloten 

kabelafscherming op een kritische plaats) EMC 

problemen vertonen, terwijl deze fout niet 

significant is in de overall conditiescore

Overige…
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Conclusies
EMC bereiken in HS-onderstations is niet vanzelf 

sprekend; vooral GIS heeft een groot 

stoorpotentieel

EMC management is daarom vereist:

– EMC eisen aan de apparatuur (IEC 61000-6-5) en

– installatiemaatregelen treffen ten behoeve van EM 

zonering en hiermee in het ontwerp van de secundaire 

installatie rekening houden

Installatiedetails bepalen de uiteindelijke EMC 

kwaliteit; het onderwerp EMC vereist daarom 

continue aandacht in projecten
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EMC in 

hoogspanningsonderstations

Bedankt voor de aandacht


