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Stroomvoorziening Betuwe route ……..   ZX ronde 21 juni 2010 

De aanleg van de Betuweroute werd in 2007 voltooid. De 160 kilometer lange 
goederenspoorlijn loopt van de Maasvlakte bij Rotterdam naar de Duitse grens 
bij Zevenaar.  

Omdat het vervoer van goederen naar andere landen bleef groeien, was een 
nieuwe route voor goederentransport hard nodig. Het bestaande spoornet 
werd namelijk steeds intensiever gebruikt door reizigerstreinen. De 
Betuweroute maakte mogelijk om goederenvervoer van reizigersvervoer te 
scheiden. 

De energietoevoer naar de trein is belangrijk voor de (potentiële) prestaties. De 
Betuweroute en HSL-Zuid hebben een elektrische spanning die langere en 
zwaardere treinen kan laten rijden. 
 
Beide spoorlijnen worden geëlektrificeerd met een wisselstroomspanning van 
25kV (25.000 Volt). Dit in tegenstelling tot het 1500 volt-gelijkstroomsysteem, 
dat nu op het Nederlandse spoor gebruikelijk is.  
 
De Betuweroute en HSL-Zuid zijn alleen te berijden met elektrische locs die 
voor 25kV geschikt zijn. Op de Betuweroute kunnen ook dieselloc's rijden; op 
de HSL-Zuid (thans) niet i.v.m. het beveiligingssystemen voor tunnels 
(uitlaatgassen kunnen als 'brand' gedetecteerd worden). 
 
Eén standaard voor heel Europa 
De conventionele spoorwegen hebben een bovenleidingsysteem van 1500 Volt 
gelijkspanning. Dit is voldoende om reizigerstreinen normaal te laten optrekken 
en rijden. Voor zware goederentreinen en hogesnelheidslijnen kan dit 
problemen opleveren. De meeste landen in Europa gebruiken 15.000 Volt of 
25.000 Volt, ofwel 25kV. 
 
De overstap van 1500V naar 25kV heeft enkele voordelen. De belangrijkste zijn: 

1. Zwaardere en langere treinen die kunnen rijden 
2. Locomotief heeft een grote trekkracht en kan dus meer snelheid 

ontwikkelen 
3. Per uur meer treinen over het spoor. 
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4. Door grote efficiëntie dalen de kosten per tractie. Deze functionaliteit 
kan ook gehaald worden door meer 1500V onderstations te plaatsen 
maar is niet in overeenstemming met Europese afspraken over het 
voltage van spanningen voor (Europese) treinen. 

Opbouw van de tractie- energievoorziening van de Betuweroute  
 
Het 25 kV-energievoorzieningssysteem wordt toegepast voor de Betuweroute. 
Het tracé van de Betuweroute bestaat uit twee delen; de Havenspoorlijn met 
een lengte van 48 km (vanaf Maasvlakte tot Kijfhoek) en het 112 km lange 
spoor langs de rijksweg A15 (vanaf Kijfhoek tot Zevenaar). 
 
De 25 kV tractie-energievoorziening systemen zijn door middel van 
spanningssluizen elektrisch gescheiden van het 1500 V DC tractie-
energiesysteem. 
 
Langs het betuwe route tracé zijn diverse onderstations aangebracht met 
daarin opgesteld een 150/25/25 kV tractie transformator en een 25 kV 
verdeelinrichting. 
 
Om het 25 kV tractiesysteem vanuit de 150 kV installatie te kunnen voeden, is 
in het onderstation een transformator opgesteld. Deze tractietransformator 
transformeert de 150 kV spanning naar twee 25 kV spanningen die met elkaar 
in tegenfase zijn, doordat de middenaftakking van de secundaire zijde is 
geaard. De tractietransformator is uitgerust met een regelschakelaar, waarmee 
gecompenseerd kan worden bij spanningsvariaties in het 150 kV net 
 
De 25 kV-verdeelinrichting van een onderstation distribueert de door de 
tractietransformator geleverde energie naar de bovenleiding (positieve feeder) 
en de negatieve feeder van de voedingssecties 

De 25 kV afgaande velden zijn met kabels verbonden met de voedende 
bovenleidingschakelaars welke de positieve en negatieve 25 kV aan 
respectievelijk de positieve en negatieve feeder koppelen.  
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Varianten 25 kV tractie-energievoorzieningssysteem  
 
Er worden in Nederland drie verschillende varianten van het 25 kV-tractie-
energievoorzieningssysteem toegepast: 

1. ST-systeem 
2. RT-systeem 
3. AT-systeem 

AT-systeem  

 Voor grotere voedingsafstanden (van 25 km tot en met 50 km) en/of grote af 
te nemen vermogens (tot 25 MW) biedt het autotransformatorsysteem (AT-
systeem) voordelen.  

De autotransformator is een transformator met één wikkeling (er is dus geen 
secundaire spoel) aangesloten tussen de positieve en de negatieve feeder, met 
een geaarde middenaftakking.  

Door de magnetische koppeling tussen beide helften van de wikkeling zal de 
autotransformator het potentiaalverschil tussen de positieve feeder en aarde 
en tussen de negatieve feeder en aarde zoveel mogelijk gelijk houden. 
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Deze autotransformatoren zijn opgesteld in zogenaamde AT-stations. Een 
baanvak omvat zodoende een onderstation en een aantal AT-stations (om de 
5 à  15 km). Bij het AT-systeem wordt ter hoogte van de bovenleiding een extra 
geleider meegevoerd, ten behoeve van het vermogenstransport.  

Deze zogenaamde 'negatieve' feeder heeft ook een spanning van 25 kV, die 
echter in tegenfase is (180 graden in fase verschoven) met de spanning van de 
bovenleiding (ook wel 'positieve' feeder genoemd).  

Hierdoor bedraagt de spanning tussen de positieve en negatieve feeder 50 kV. 
Het vermogenstransport in de richting van de belasting (de trein) vindt 
derhalve plaats op een spanningsniveau van 50 kV.De voeding van de trein 
vindt plaats op 25 kV niveau en is beschikbaar tussen de positieve feeder en de 
spoorstaven.  

De belasting door een trein zal in de bovenleiding een spanningsval 
veroorzaken. Door de magnetische koppeling tussen beide wikkelingen van de 
autotransformator zal deze spanningsval op de bovenleiding (de positieve 
feeder) door de autotransformator zoveel mogelijk worden gecompenseerd.  

Om op deze wijze de trein te kunnen voeden, is de autotransformator 
aangesloten op zowel de combinatie rijdraad/draagkabel als op de negatieve 
feeder. De middenaansluiting van de autotransformator is verbonden met het 
retour- en aardingssysteem van het baanvak.  

In deze configuratie dwingen de autotransformatoren de stroom uit de 
spoorstaven terug naar de positieve feeder en de negatieve feeder. In het 
meest ideale geval zal alleen de spoorstaaf tussen de 
autotransformatorstations waartussen de trein rijdt een stroom voeren. 

Door de configuratie van de geleiders (positieve en negatieve feeders dicht 
naast elkaar) en door de regulerende functie die het AT systeem heeft in de 
stroomverdeling in het baanvak bij de passage van een trein, beperkt het AT 
systeem de uitstraling van storende elektromagnetische velden vanuit het 25 
kV-AC voedingsysteem naar andere installaties.  

Hiermee wordt aan de Electromagnetische Compatibiliteit (EMC) bepalingen 
voldaan.  
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Naast de grotere voedingslengte en de hogere maximale vermogensafname 
heeft het autotransformatorsysteem nog als voordeel dat de retourstroom 
door het retourleiding- en aardingssysteem (spoorstaven, 
equipotentiaalgeleider en lineaire aardkabel) afneemt.  

Een ander voordeel is dat het magneetveld van de negatieve feeder het 
magneetveld van de rijdraad-draagkabelcombinatie gedeeltelijk compenseert.  

Elektrische treinen hebben draaistroomtractie 

De elektrische aandrijving van een elektrische trein geschied door middel van 
een toeren geregelde draaistroommotor. De inkomende stroom van de 
stroomafnemer ( Pantograaf ) wordt gelijkgericht en daarna wordt door een 
frequentie omvormer een frequentie geregelde 3 fase spanning gemaakt voor 
de draaistroommotor. Door de frequentie te veranderen wordt de 
draaisnelheid van de motor veranderd. 

Voordeel van draaistroommotoren is het geringe onderhoud en de compacte 
bouw. Bij het remmen kan de energie worden teruggewonnen (recuperatie). 
Wielslip komt bij asynchrone motoren niet voor: als het wiel doorslaat valt de 
tractie meteen uit, omdat het noodzakelijke snelheidsverschil (slip) tussen 
rotor en draaiveld wegvalt.  

Het motorgeluid van draaistroommotoren is zeer herkenbaar en bestaat bij het 
versnellen uit een reeks oplopende tonen die telkens steeds trager herhaald 
worden ("dwe-dwee-dweee-dweeee"). Bij een belangrijk deel van de TGV-serie 
in Frankrijk wordt de tractie echter niet door asynchrone kooiankermachines, 
maar door synchrone draaistroommotoren verkregen.  

Bij draaistroomtractie onder gelijkstroombovenleiding van treinen wordt de 
gelijkspanning van de bovenleiding door de lijnchopper omgezet in een stabiele 
gelijkspanning van 2300 volt.  

Uit deze tussenkringspanning wordt door drie inverters draaistroom gemaakt. 
Bij eenfase-wisselstroombovenleiding bevinden zich vóór de lijnchopper een 
transformator en gelijkrichter. Om in Nederland het ATB-EG-signaal niet te 
storen, zijn 75 Hz-filters aangebracht.  
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Wat betreft de pantograaf  

De bovenleiding is in een horizontale zigzaglijn aangelegd. Hiermee wordt 
bereikt dat de panthograaf gelijkmatig afslijt tijdens het rijden. Zou de 
bovenleiding recht hangen, dan zou deze snel een diepe groef in het sleepstuk 
slijpen. 
 
Op de Pantograaf zitten zogenaamde schuitjes dit zijn koolstofstrippen die met 
een kracht van minimaal 120 Nm tegen de rijdraad wordt gedrukt door een 
hydraulisch systeem 
 
Treinen en locomotieven zijn vaak met twee tegengestelde stroomafnemers 
uitgerust, waarvan er telkens één wordt gebruikt, afhankelijk van de rijrichting. 
Sommige locomotieven (bijvoorbeeld de NS 1600) mogen namelijk niet meer 
dan 100 km/h rijden met de voorste stroomafnemer tegen de draad omdat de 
rijwind de pantograaf anders te veel omhoog stuwt. Met alleen de achterste 
stroomafnemer omhoog mag met volle snelheid gereden worden. Bij het 
optrekken (als er extra veel stroom nodig is) worden beide pantografen 
gebruikt. 
 
De stroom die door één pantograaf kan worden opgenomen is beperkt. Bij lage 
bovenleidingspanningen (onder andere 1500 V en 3000 V) is het daarom soms 
noodzakelijk twee pantografen te gebruiken. Dat is het geval bij hoge 
vermogens, dus bij TGV en bij snelheidsverhoging. Zo rijdt de TGV op 1500 V en 
3000 V met beide pantografen omhoog (één per motorrijtuig). De snelheid is 
daarbij beperkt tot 200 à 220 km/h.  
 
Bij een 25 kV bovenleiding volstaat één pantograaf om het vermogen over te 
brengen en laat men de voorste pantograaf zakken. 
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Het B5 bovenleiding systeem 
Het B5-systeem is een 25kV AC bovenleidingsysteem.  
Het systeem is toegepast op de Betuweroute.  
Belangrijkste kenmerken: 
Beweegbare afgespannen draagkabel 
De maximale rijsnelheid is 140 km/h 
Temperatuur ongevoelig  
De maximale sectielengte is 2x700 meter. 
De draagkabel is 70mm2 BzII en beweegbaar afgespannen met 15kN 
trekkracht. 
De rijdraad is 1x120mm2 CuAg 0,1 en beweegbaar afgespannen met 15kN 
trekkracht. 
De feeder (-25kV) is 1x240mm2 E-AlMgSi, vast afgespannen met 9kN trekkracht 
bij 10°C. 
De equipotentiaal is 1x240mm2 E-AlMgSi, vast afgespannen met 9kN 
trekkracht bij 10°C. 
 
De equipotentiaal is, als onderdeel van het retourcircuit, met 
dwarsverbindingen om de 600 meter gekoppeld met de lineaire aardleiding en 
de spoorstaven. 
 
Tractiemotor vermogen 
 
De elektrische locomotieven zijn voorzien van toerengeregelde tractiemotoren 
die tussen de wielen geplaatst zijn. Deze tractie motoren kunnen ieder een 
vermogen hebben van 315 kW. 

Een Sprinter bijvoorbeeld 
heeft 8 tractiemotoren van 
160 kW. Afhankelijk van 
soort treinen, aantal 
motoren en vermogen kan 
dit wisselen. Het maximale 
vermogen wat afgenomen 
kan worden van het 25 kV 
tractie systeem is 
gelimiteerd tot 25 MW. 
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De toekomt een transitie van 1500V naar 3000V 

Het Nederlandse spoor gaat overschakelen van 1,5 naar 3kV 
bovenleidingsspanning. Deze omschakeling heeft vele voordelen, die vooral ten 
gunste komen van het milieu.  

Het belangrijkste voordeel bij een omschakeling naar 3kV is dat het vermogen 
bij deze hogere spanning beschikbaar komt bij lagere stromen. Daardoor daalt 
het transportverlies van stroom en ontstaat er een hoger elektrisch rendement. 
Remmende treinen leveren hun elektrische vermogen makkelijker over aan 
optrekkende treinen in plaats van dit om te zetten in warmte.  

Dit effect groeit door het terugwinnen van energie als de trein remt, want met 
3kV stijgt het zogeheten recuperatief vermogen. 

Voor de zogeheten regiolijnen geldt dit effect nog sterker omdat het 
recuperatieve vermogen niet op de regiolijn zelf gebruikt kan worden. Onder 3 
kV wordt het vermogen teruggegeven aan het hoofdrailnet.  

Alles tezamen levert dat een energiebesparing op van zo’n 20 procent ten 
opzichte van het huidige systeem. Daarnaast heeft meer vermogen per trein als 
voordeel dat stoptreinen sneller kunnen optrekken en makkelijker voor 
doorgaande treinen (sneltreinen) kunnen rijden.  

Het gebruik van het spoornetwerk wordt dus efficiënter, waardoor het in de lijn 
van de verwachting ligt dat de kwaliteit voor de treinpassagiers toeneemt. 
Bovendien ontstaat er zo ruimte voor het inbrengen van extra treinen. 

 


