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1. 1BLE1D1lfG.

len smeltTeiligheid wordt gebruikt als een onderdeel Tan een

elektrisch circuit. Zij wordt daariD 0Pienomen oa te Terhinderen

dat de elektrieche etrooa in het circuit te groot wordt (b.T. blj

korteluiting) •

De saeltTeiligheid beetaat in principe uit een dunne .etaaldraad

in lucht of in zand. T.g.T. de strooadoorgang wordt in de draad
I

een hoeTeelheid warmte, groot I R (I : elektrisc1;le etrooa, R:

temperatuurafhankelijke weeretand Tan de draad) ontwikkeld. Bij

grotere dan de nominale stroom is de Terhitting zo eterk, dat de

draad ..elt en Terdampt, waarna plaemageleiding aogelijk ie. Wan

neer de Teiligheid goed funktioneert zal de stroom .erTolgene

onderbroken aoeten worden.

De eisen, die aan een smeltTeiligheid gesteld worden, zijn de Tolgende:

a. de Teiligheid aoet eike strooa,die groter is dan een Toorat

vastgeetelde waarde, onderbreken.

b. dit onderbreken dient zo snel te geechieden, dat het achter

liggende net voldoende beveiligd wordt tegen de gevolgeD VaD

oTerbelasting.

c. er ~gen geen beschadigingen in de oageving VaD de smeltdraad

aangericht worden. »it betekent, dat de patroon waarin de smelt

draad ie opgenomen, intact dient te blijTen bij het onderbrekiac__

procee.

Het gedrag van een smeltveiligheid ie afhankelijk van vele faktoren.

Allereerst epeelt natuurlijk de constructie van de veiligheid een

grote rol, due lengte, diktet oageTing etc. van het saeltlichaaa.

De invloed Tan deze faktoren op het gedrag is op grond van de er

varing voor het overgrote deel bekend.

Anders is het geeteld met de circuitparametere, zoale spanning e.

i~edantie. Wat zij voor inTloed hebben is .tnder goed bekend.

Bij .en sekere waarde Tan de circuitiapedantie zal de veiligheid

de meeste moeite hebben oa de stroom te onderbreken (bij een
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bepaalde waarde van de spanning). Dit wordt de "worst-case" ge

noelld.

Tot op heden vindt de beproeving van s.eltveiligheden nog onder

vrij willekeurig vastgestelde kondities plaats. Bet doel VaD het

onderzoek was, die kondities vast te stellen die het ..est 0 __

gunstig zijn voor het goed onderbreken van de strooll in een circuit.

Worden slleltveiligheden bij de ..est ongunstige (ttworst-ca..")

waarden van de circuitparameters beproetd en goed bevonden, daD

ia er de zekerhe1d, dat ze in alle gevallen goed zullen. tuDktioDeren.

De gebruikers kunnen dan een saeltveiligheid voor een bepaalde

spanning en nomnaalstrooll i~ willekeurige circuits VaD die SPaD

ning en stroomtoepasaen.

Bij dit onderzoek hebben de metingen, i.v••• de beschikbare tij4

en apparatuur, zich beperkt tot zilverdraden van 0,1 am diameter

in lucht. De gebruikte spanningen waren lager dan 1000 Volt en de

stromen relatiet klein (kleiner dan 1000 A).

Belaas is het niet mogelijk gebleken de zo gewenste "worst-case"

conditiesexplioiet vast te stellen. Moge dit verslag echter, ia

de vor. van ellkele mn of ..er losse opmerkingen, een· bijdrage

leveren tot het vinden van de juiate beproevingametho4e voor smelt

Yeiligheden.



- 4 -

2. INVLOED VAN DE CIRCUIT-PARAMETERS OP BET GEDRAG VAN EEN

SMELTVEILIGHEID.

Zoals o.a. uit het rapport van Standard Elektrik Lorenz [2] b11jkt,

heert het circuit, waarin een smeltTeiligbeid wordt toegepaat, in

Tloed op het gedrag Van die Teiligheid. Zo is er b.T. een verband

tussen de maximale bronspanning, waarbij de Teiligbeid een strooa

nog onderbreekt en de circuit-parameters.

EDkele van de door Standard Elektrik Lorenz experimenteel Terkregen

resultaten bespreken .e kort. Op blz.5 is uitgezet de maximale

spanning, waarbij een bepaalde Teiligbeid nog goed onderbrak ala

fuDktie Tan de kortsluitstroom van bet circuit. De zelfinduktie

van bet circuit is hierbij parameter. Het verband tussen de beide

assen wordt gegeTen door de lijnen R: constant. Immers de kort

sluitstroom in een gelijkspanningacircuit wordt bepaald door bet

quotient van spanning en weeratand. Bet schema van het circuit ia

te zien in riguur 4. Ala spanningsbron is een condenaator gebruikt,

die OTer het circuit ontladen werd.

Zoals uit een pub"likatie van Boehne [3] bekend is, is een belang

rijke maat voor het al or niet onderbreken van de etroom door een
.. eb(t)

smel tveiligheid het quotient u( t) • Hierin is eb (t) de OTer de

smeltdraad optredende spanning e~ U(t) is de bronspanning in-het

circuit. (Zie rig.1).

Fig. 1.
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Vaak wordt ge.teld, dat de OYer de ...ltYeiligh.id optred.nd. pi.k

spanning bij bet onderbrekea yan de stroom de traasient. ..d.rker••d.

spanning Yan bet circuit is. Dit lijkt ons aiet juist. Dat blijkt

b.Y. uit bet feit, d.t een p.rallel aaa d. saeltYeiligb.id g.plaat

ste condensator de ".ederkerend." spanning .iet yeraindert. De op

tr.dende spanning eb is inherent aan d. saeltdra.d.

Werk in dit laboratoriua b.eft uitgew.zen, d.t bij bet sn.l Yer

dampen vaa slleltdraden (bij relatief grote kortsluitstro... dua)

e.a kookpuntsYertraging optre.dt, .agelijk t.,.Y. drukYerhoglnc

(zie b.y. [1] ). Door d. boge tellper.tuur op het mOllent YRa Y.r

dampea Yan bet materiaal ga.t d. aetalliscbe geleidiDg oaa1dd.l

lijk oYer ia pl....-gel.idi.g. Dit l.idt bij zilY.rdr.dea tot •••

plots.linge Yerhoging Yan d. ohaae w••rstand. Door d. altijd &&B

wezige z.lfinduktie in bet circuit zal de atrooa Diet diacODtiaU

kunaen Yeranderen. Er oat.ta.t e.n boge spaDDing over de ...ltdraad.

De ...ltdraad kan gek.rakteriseerd wordeD door eea yerand.rl1jk.

ohas. weerstand, dus:

Rb(t) h.eft yoor zilverdrade., di. zo st.rk Yerbit .ord.n d.t ••

Yerdamp.n, h.t .t.pYorllige Yerloop volgens fig.'. nit is bek.Dd uit

de lit. [2J .n werd .aa d. band yaa eig•••••r ••a1ag•• ,e••rifi••rd.

Fig. ,. ------------

U
R

Bij benadering geldt: t<t s
t < t'" t8 e
t < t•

~(t)=O

~(t) = ~

~(t)=f)O

t ijd-
.b(t)/U(t) • 0
eb(t)/U(t) = ~.l(t)/V(t:

~(t)/U(t) • 1
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De karakteristieken VaD pas.' werd."n Yerkregen aan de hand Yan

een circuit Yan zeer eenvoudige configuratie (fig.4).

~t: a

c Uo

L Q:::= zc:=:o:: .eltdraad

(2.2)(0 < t ot::: t )
s

di
U =L-+R1o dt

Aangenomen wordt, dat de capaciteit Yan de condeneator C in

fig.4 zo groot is, dat de spanning hierYan tijdens het proces

constant mag worden Yeronderateld. De condensator is due te be

schouwen ala een accu. Dan gelden de volgend_ twee differentiaal

Yergel1jk1ngen bij weerstandeYerloop van Bb(t) Yolgens fig.'.

U tR
-];""

i=i(1-- )

U
i:: R+~ (1 - e

+ i( t ).
s

en t* = t - t e (2.4)

Een Yierde Yergelijk1ng kan als Yolgt Yerkregen worden:

Bij adiabatische Yerwarming door elektrische stroom YaD een draad

kan de Yolgende energiebalans opgeschreYen worden yoor een Yolu..

element dV [4,5,6J.
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ell (bij benadering)

zodat

.aarbij: J de -2
= etroomdichtheid in A.a

f = de eoortelijke .eeretand in n.
:5

V = het Tolume ill •

C de o -1 -1
= warmtecapaciteit in Weec. C .ksv

in kg••- 3
J :IE de soortelijke massa

T de 0
= temperatuur in C

j3 = de temperatuuracoetiicient Tan de soortelijke
o -1.eerstand in C •

Wanl1.er T2 en T1 de smelt- reap. de kamertemperatuur Tan de draad

zijn, dan is de .aarde van :~Jldt bekend. Deze constante .ordt

Blet K aangeduid ell vaale de "Collstante van Merer tf genoead [It].
16 2 -4Voor zilTer he.it K de waarde 7,32.10 A. sec.a • Vervanging Vail
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de atrooad1chtheid J door 1/0 geeft de ~olgende ~ergelijk1ng:

a
o = dooranede ~an de smeltdraad in • •

Voor het gelijkspanningacircuit van figuur 4 geldt, zoale te be

rekenen valt met subetitutie van (2.2) in (2.9):

u' { -St s -2St a }
o 4e - e - 3""'I'"i" t + 2 S II:

S L e
(2.10)

Door de vergelijkingen (2.2), (2.3), (2.4) en (2.10) op te los

sen is het mogelijk de etroometerkte i als funct1e van t, U, R,

L en ~ te schrijven.

Biermee is aangetoond, dat het verloop ~an de stroo. in een cir~

cuit met een smeltveiligheid sterk bepaald wordt door de aard van

het circuit. De enige onbekende, die in de vergelijking voor de

stroom overblijft is de weerstandssprong ~. Bet verband tussen

~ en de circuitparameters, draaddiameter etc. is helaas nog

Diet bekend.

Natuurlijk kunnen bovenstaande vergelijkingen ook voor circuits

met wisselspanning8voeding worden opgesteld. De vora van de ~er

gelijkingen wordt dan echter veel ingewikkelder.
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Wanneer we uitgaan van een weerstandssprong Bb op het moment

van smelten van de draad wordt de stroom. in een LR-circuit

volgens figuur 6, naar een atationaire waarde gedwongen. Direkt
Ui6 in te zien. dat deze eindwaarde R + Ri) bedraagt.

Bij een constante waarde van Bb (t) :; ~ zou er due altijd stroom

blijven lopen en de veiligheid zou nooit onderbreken ale er niet

een weeretandaverandering van de boog optrad.

~t:O R

r-
:U
I..-

L Fig. 6.

Koat de energieproduktie in de ~oog beneden een bepaalde waarde,

dan wordt de boogweerstand van de eaeltveiligheid binnen korte

tijd zeer groot en de strooa in het circuit wordt nul (zie fig.'

voor t = t ). De veiligheid onderbreekt.e
Kwalitatief is in te zien, dat bij afnemende energieproduktie in

de boog de temperatuur van de metaaldamp daalt. waardoor de Boor

telijke weerstand toeneeat. De energieproduktie in de gaekoloa

moet beneden de energie-afgifte ko••n.

Uit tijdens dit onderzoek gedane aetingen bleek. dat voor onder

breken moet gelden:

De metingen voor de constante A (die afhankelijk van aateriaal

en configuratie Van de smeltdraad is) en de theoretiache be·

8chouwing van fora. (2.11) staaB ill hoofdetuk 6. Bet be.odigde

me.t- en beproevingacircuit staat ill hoofdstuk 5 beachrevea.

Wann.er de waarde van de .eeratanda8Prong l\ op t. t a bekenG 1a.
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is het stroomverloop i(t) in het circuit bekend. (Dit is hiervoor

aangetoond.) Dan is dus ook Bb.i2 als funktie van de tijd t bekeDd.

Bet moment t ,waarop de stroom "breekt", kan nu berekend wordelle
uit:

(2.12)

Behalve dat voor onderbreken aan verg. (2.12) voldaan moet worde.,

komt er nog een extra voorwaarde bij. De smeltdraad bevindt zioh

nl. in een patroon, die slechts een beperkte hoeveelheid energie

ter grootte B kan opnemen. Wordt deze energieproduktie overschre

den, dan worden er beschadigingen aan de smeltpatroon ot de omgeving

aangericht. Ret is zelfe mogelijk, dat de patroon explodeert.

Er dient voor goede werking dus te gelden:

It ell.1.dt < B

o

De constante B is athankel1jk van de construct1e van de patroon.

Bij een bekende waarde van de weerstandssprons ~ is het verDand

tuseen de stroomsterkte i en de circuitparameters U, R en L Dekend.

Zijn de tweo constantea A en B uit (2.11) en (2.13) gegeven, dan

zij. hiermee twee voorwaarden geechapen, waaraan de veiligheid moet

voldoen.

Bet valt dUs bij zekere w&arden van U, R en L te berekenen of

ee. veilighei4 wel ot .iet zal onderbreken.
Door een bepaalde weerstandssprong ~ aan te ne.e., moeten de karak

teristieken van blz.5 dus ook berekend kunnen worden.
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Inderdaad werden door berekening BOortgelijke karakterietiekea

gevonden als in de door Standard Elektrik Lorens !e..ten f1

guur 2 (bls.5). De berekende karakteristieken zijn getekend in

figuur 2b op bladzijde 13. De constanten A en B (uit (2.~) ea

(2.13» hadden bij de berekening een fictieve waarde. Ook voor
I

~ en de constante van Me1er (KO ) werd een waarde gekozen. Al

deze .aarden zijD bij figuur 2b vermeld.

De berekening van figuur 2b geschiedde op de digitale rekenaaohiDe

EL-XB van het Rekencentrum der Technische Hoge.chool Eindhovea.

Bet benodigde programma was geBchreven in Algol 60.

De werkwijze van het rekenprogramaa was ala volgt:

Bij een bepaalde waarde van de spanning U en de c1rcuitpar..etera

R .n L werd nagegaan of aan de voorwaarden (2.11) en (2.13) vol

daan werd. Zo niet. dan ward de spanning verlaa.gd en de berekelliac

nog-.als uitgevoerd. Dit herhaalde zich net zo lang tot aan bei4e

voorwaarden voldaan waa; hierna werden de circuitparameters geva

rieerd en begon de rekenprocedure opDieuw.

Er ia slechta 66n kwalitatief verschil tUBsen de gemetea ea 4e

berekende karakteristieken. Bij de experimenteel bepaalde karak

teristiekea komt een grote waarde van de zelfinduktie L overee•

• et een hoge waarde van Uo • nit is net anderaom b1j de ge.etea

karakteristieken. Mogelijkerwijs hangt deze disorepantie ea..a

met de ke~ze van de constanten A en B. Bovendien is het ..t

enige fantasie mogelijk een sllijpuat te zien tussen de lijaea voor

L = 0.025 lIB en L = 0.15 mH ia de figuur op blz.5. waardoor in bet

gebied van de grote stromen i grote waarden van Look overeeako.eao
aet hoge waarden van U ••
Dan stemmen het berekende en het ge.eten geval daar overeea.

CODcluderend mag gezegd worden, dat het in 4it hoofdstuk ,e.ehetete

MOdel VaD eea smeltdraad ia lucht. het werkelijke gedrag redeliJk

dekt.
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3. GELIJKSPANNIRGSBEPROEVING GELIJKWAARDIG AAN WISSELSPANNINGSBEPROEVIHG1

SmeltTeiligheden kunnen niet beproefd worden in het net, waarin ze toe

gepast zullen worden. Bij de beproeTing in het laboratorium wordt ale

spanningsbron gewoonlijk een transformator of generator gebru~t. Het

net wordt gesimuleerd door .elfindukties ea weeretanden.

In het a1 eerder aangehaalde rapport Tan Standard Elektrik Lorens (SIL)

[2] wordt Toorgesteld kleine glaspatronen (nll1niature-fu..e") slechts

met gelijkspanning te beproeTen, ongeacht hun toepassing. We ..ae. da.

gebruik van een synthetisch circuit, met als voordeel dat al8 spaDainS-

bron een opgeladen condensator gebruikt kan worden. In het SEL-rapport

gaat men er TaDuit, dat de gelijkspanningsbeproeTing gelijkwaardig is

aan de wisselspanningsbeproeTing. Er worden lijnen van constante ar

beidsfaktor (cos,) getrokken in karakteristieken die door, gelijkepa.

ningsbeproeTing Terkregen z1jn. (Zie de uit het rapport oTergeno...

figuur op blz.5). Eerst zal bewezen .aeten worden, dat de beproeTiDI

met ge11jkspaADing even zwaar of zwaarder dan de beproeTing .et wi..

selapanung is, anders mag men naar aijn ..ning, de resultate. TaD de

.erste beproeTiD.gswijze net naar de tweede "Tertalen".

Als argument voor deze "Tertaliag" wordt gewoonlijk het feit aaAgeToer4,

dat een wieselstroom nUldoorgangen heeft, waarb1j de boog zou dOTen.

aiertegen kuaaen de Tolgende feiten ingebracht wordeD:

a. er kunneD energiereserToirs (in 4e vora Tan zelfiDdukties) i. het

circuit zijn, dus aeronteteking Tan de boog na strooanuldoorgaag

i8 aogelijk.

b. 4e wisselstroom kan bij kortsluit1ng Tan het circuit eea geliSk

stroom gesuperponeerd krijgen, waardoor de maximale waarde erg toe

aeemt ten opzichte Tan de stationaire kortsluitstroom. aet Teraole.

dat de veiligheid moet onderbreken is afhankelijk TaD het ~.e.t

Tan kortsluiting.

Om tot de gelijkspaAn1agsbeproeving over te kuanen gaaa Toor Teilig

heden, die in wisselspanningscircuits toegepast wordeD, aoet de 1DTloe4

Taa de bronspanning op het onderbrekingsfeno..en nagegaan wordea. Bij

experimenten hiertoe aoet er zorg Toor.gedragen worden, dat de situatie

op het moment van smelten Tan de draad bij beide aoorten beproeTiDI ••

identiek aogelijk i.. D.w.z. dat de etromen op het moment TaD smelte.

eTen groot .oeten zija, w&Dneer oTer een bepaald circuit wi...l- daR

wel gelijkepannias ge.et wordt.

(nue in een circuit een smeltTeiligheid met wi••elspaaaiac be-
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proeven en daarna een zelfde veiligheid met gelijkspanning.)

Alleen in geval van gelijke stroaen op het moment van smelteD geldt

nl. dat d. spanning eb even groot is. (Aangenomen wordt daarb1j,

dat de weerstandssprong ~ even groot is voor beide gevallea.)

Nu zal getracht worden te berekenen bij welke waarde vaD de para

meters de stroom in een LR-circuit in de beide spanningagevalle.

op t =t , reap. t = t· even groot i8. Zie fig.7.
a 8

G w

's

~t:O R

L

Fig. 7.

l

di
U=L crr+Ri

\r. diUv 2 sin(c.Jt +.,() = L d't + Hi

De nkoppilling" tussen de gevallen G en Wligt in het feit, dat

het smeltproces van de draad adiabatisch verondersteld wordt,

waardoor geldt (zie 2.9)
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G. Gelijkspannlag:

Ret inschakelen Van een spanning U op t = 0 heeft een stroo.

i
G

=U/R(l- e -tR/L )

tengevolge.

<3.4)

L

Fig. 8.

Voor de energie-integraal geldt dan:

t
s 2 { -St s -2St s

J 2 U 4e - e
o l Q cit- lLI t s + 2S

I -4
K = constante van Meyer in A.. .sec

2o = doorsnede smeltdraad in m •

w. 50 Herz wissel spanning:

I
constant. leO

Bet inschakelen Van een spanning U\J'2: sin{314t + oL) op t =0 h••rt

een strooll

i
W

= UfF·314L2 [Sin 314t ( R cos IX + sin ex:-) +
R +<314L) 314L

<3.6)

_Bt ]
cos 314t ( 31~L sia <X. - cos ex..) + e L (cos oc - 3~4L sillod

tengevolg••
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R

uV2 sin(3t4 t+cx) l

Fig. 9.

Voor de energie-integraal geldt dan:

•
t [ ••

• II U2
• 197200 5 . I t asia 628 t.J i'll dt = 2 I 2 (m cO.o<.+ siaex.) (""2 - 1256 )

o L (5 + 98600)

• •
t. aia 628 t. 5 II

+ ("2 + 1256 ) (m siao( - COSDC.)

•
• -25 t s 5 2 1 5 I

25 (coa C)( - m aill od + 2S (co.oc. - m siDed

• •
cos 62~ t - 1 S 2.e- B t

- ( 628 • ) (~ cos DC.. + aill Ot) ( m sinO(. - coao(.)- i •
8 + 98600

{
52 • •. (m sinO' - cosod (314 .i1l314 t a - S coa 314 t. )

5 } 2 {5• (coa ex. - m sinDt.) + 2 ( m coa ()(. + sinex.)
5 + 9~600

5 21] 2• (31400.0(.- 5 sillot) - 5( m aiaoc. - cos~ ) J II; KO
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OLIn zowel geval Gala Wzijn de par.-etera Itt S en 1f • Z1e (3.'>
en (3.7).

K.b.v. een digitale rekenmachine .erd nagegaan in .elke gevalleD
•iG(t s ) en iw(t s ) uit de vergelijkiDgen (3.5) en (3.7) bi...n 1~

nauwkeurig aan elkaar gelijk zijn. Slechts "n geval .erd gevon4eD.

De constante K bad bierbij de .aarde voor s.elten van silver, dus
16 2 -4K=7,32.10 A ••eo.

De .aarden van de parameters in bet gevonden punt .aren:
«. 30 [el. graden]

S 106 [sec.1]

OL 2.10.20 [.2 .Henry.'olt.~-tJ
Deze oplossing beett geen praktisch nut, omdat een circuit .et

deze parameters zeer ~eilijk te reali.eren is.

B1j de rekenbe.erk1ng .erden de parameters stapsge.ijs gevar1eerd.

OL/U .erd geTarieerd van 10.20 tot 10.10 , ateeds .et een taktor 2 reap. 5.
0( .erd gevarieerd van 0 tot 180 , steed. met een toe.... Ta. 10.

S • erd gevarieerd van 1 tot 108 , steeds .et een tutor 10•

Op deze .ijze .erden dus zeer veel punten "afgetast" •

De berekeningen .erden uitgevoerd bij het Rekencentrum der TechDische

Bogeschool Eindhoven (machine EL-X8), het program.. daarToor .a.

geschreven in Algol 60.
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Het niet vinden van oplossingen volgens de hiervoor besproken

methode w.kte enige bevreemding. Voor het gevoel moesten er

toch enige oplossingen te vinden zijn.

Om te controleren of er geen routen gemaakt waren werd de bere

kening nog_als gedaan voor een inschakelhoek oc. (en wel (1...:1: 0).

Deze keer werd weer uitgegaan van de vergelijkingen (3.1) en

(3.2). Deze werden ieder vertaald in een schema voor de analoge

rekenmachiDe. Met het bepalen van de schaalwaarden, zoals bij

het gebruik van een analoge rekenmachine noodzakelijk is, kODden

geen routen gemaakt wordeD_ Schaalwaarden waren nl. niet Dodig,

omdat gebruik gemaakt werd van het digitaal simulatie progr....

PACTOLUS [7]. Dit programma vertaalt in de machine het opgegeven

aaaloge rekenschema in een digitale berekening. De berekenia,

gebeurde op de rekenmachine IBM 360 van de Groep TelecolllllUnicatie B,

Afdeling Elektrotechniek, Technische Hogeschool Eindhoven.

Berekend werden i en fi2 dt als fuDktie van de tijd, zow~l voor

gelijk- ala wisselspanning.
R UParametere hierbij waren S Z L en L •

Met deze gegevens konden direkt de twee grafieken A en B uit fiS-10

getekend worden. Deze grafieken zijn voor vaste waarden vaD de

parametere R, L en U.

De smelttijd t wordt uit grafiek A gevonden door af te lezen bij
s

de waarde van de smeltenergie. (Hier werd de energie-integraal van

een zilverdraad van 0,1 am diameter gekozen.) In grafiek B is daa

(nu t bekend is) direkt de smeltetroom i af te lezen. Nu i m.t
e s 8

de parameters bekend is, kan er .en punt van gratiek C geteke.4

worden.

Bovenstaande bewerking werd voor verschillende gekozen waarde. va.

de parameters herhaald, zodat tenslotte figuur 11 ontstond. (Bls.21)

nat de karakteristieken hier niet over het gehele 8chaalbereik door

lopeD koat, omdat het rekenprograama zich niet l.ende voor een nauw-
Ukeurige berekening bij aIle waarden van L en S. Wel blijkt uit dese

figuur, dat er geen snijpuDten zullen zijn tussen lijDen van het

wis8e1- en gelijkspanningegeval.



2
KO

A

- 20-

c

r
B

t-

parameter S

De grafieken A en B zijn voor 66n .aarde van de para

meters R, L en U. Riermee kan dus een punt u1t graf1ek

C gevonden worden. Ret resultaat staat op de volgende

bladzijde getekend.

F1g.10.



- 21 _

i

, -~ IJlt ~)AJ'
Ift/~-U-U-+--+I'~V~. A--+-H-+t-i-tM-H+-t-i-ttti-Htti'-----nm

/'
~

L-L--t--W~~~/+---4-+-H-+---++++-+--++tt--t___tt_M_-r_It1T__r-Tm1 Iii

10
3

!

"
~

, .~
,,'"

.,..
2

10

8,
'7 _.- --

2
11 5.10 (sec 1)

U/L(VIH) _o S =100

I I I I+ s: /DDO

" Dt.a It S 10 1
1

10 1i' to 10 to

FIG. 11.



- 22 -

Alhoewel hier 'en situatie bekeken is (nl. 0( = 0, zilTerdraad 0,1 ..

diameter) wordt het toch aannemelijker dat er bij de berekeninga

wijze met het "aftasten" van bepaalde punten geen oplosaingen p

vonden werden.

CODclusie: Metingen aan smeltdraden, waarbij op het moment Tan

smelt en alle faktoren behalTe de spann~ng identiek zijn, zija,niet

mogelijk. Onderzoek naar de invloed van de aard van de bronspaaDiaa

op het oDderbrekingsfenomeen wordt hierdoor seer beaoeilijkt.
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~. DE TIJDCONSTANTE VAN BEPROEVIRGSCIRCUITS.

In de voorschriften voor de beproeving van saeltveiligheden wordt

een minimale tijdconstante of een maximale arbeidsfaktor opgegeven.

Bij gelijk- resp. wisselapanAing dient de beproeving in eeD circuit

dat aan die voorwaarden voldoet, plaats te vinden. De bepaling VaD

de tijdconstante resp. arbe148faktor geschiedt uit het inschakel

verschijnsel, dat het beproevingecircuit op oscillograamen te zien

geeft [8 ].
Afhankelijk van de keuze van de zelf1nduktie zal echter de tijd

constante tijdens het onderbrekingsfenomeen veranderenl De w1jse

van beproeving is niet eenduidig"vastgelegd en de result.te. ~DBen
. .)

dus van l.boratorium tot laboratoriu. verschillenl

Remen we aan, dat de strooD door een veiligheid bij gelijkspannias__

beproeving het verloop volgens fig.12 heeft.

/
'/

t ijd--
Fig. 12.

Benaderd is de vor. van de stroo. een driehoek met basis tb.

M.b.v. de Fourier-integraal kan het frequentiespectru. van de

pule opgeschreven worden. Voor het spectrum G(~) geldt:

{
f.oYtb}1sinT

eartb
T

stroo..

.)
Correspondentie met leden van de IEC-commissie 32C:

Inderdaad blijkt goedkeuring van een veiligheid door 'en inatituut

DOg niet te i~liceren, dat de veiligheid ook bij een Ander i ••tituut,

waar volg••e desalfde voorschriften wordt gekeurd, wordt goedgekeurd.
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14.1i.G(W)
I Im.tb

Fig. 13.

2fT

Uit bovenstaande figuur blijkt t dat de frequentie behorende bij
(Jt

b
~ • IT nog zeer sterk vertegenwoordigd is. De tijd t b i. ge-

woonlijk in d. orde van eukele ai.lli-seconden. Lv. t b I: 2 -seCt

dan is de bijbehorende frequenti. 1 kHz.

Spoelen bezitten een lekveld. Hierdoor treden er bij hoge tr.quen

ties werv.lstro..n in de geleiders OPt die gerepresente.rd wordeD

door .en vergroting van de w••rstand.

Volgens KupfaU11er [9] bedraagt de verhouding van de wis••1- ••

d. gelijketroo....rstand voor solenoIden:

Rae T1d Vt -7RdC I: 0,25+2'" 1. 10

t :: trequentie (Hz)

d • draaddiaa.ter

& spec. we.rstand

Bij een draaddiameter van 2 am en e.n frequenti. van 1000 Hz
Raegeert dez. (orIN1.: RdC = 2 t 75 .

Conclusi.:

In het frequenti.spectrum van de strooa bij sme1tveiligheden ko...

hoge frequenti.e voor.

Tijd.ns de eigen1ijke beproeving neemt de ohmse weerstand van

de spoel een geheel andere waarde aan. Voor de spanning over de

spoe1 moet dus g.schreven word.n:



Is de ohm.e .eeretand yan de epoel niet klein vergeleken .et 4e

uit.endig aangebrachte .eeretand, dan zal ook de tijdcon.tante

Yan het circuit sterk Yeranderen.

De bij de beproeYing YaD smeltveiligheden gebruikte spoele.

zullen nader gedefin1eerd aoeten .orden, .il de beproeYing alt1j4

onder 4ezelfde oastandigheden plaatsYinden.

Om de Yerandering Yan de spoel.eeretand zo .eiDig aogelijk iDYloed

op het circuit te doen hebben, moeten spoelen met een zo groot

mogelijke doorsnede gebruikt .orden. Dit is ale Yolgt in te zie.:

De zelfinduktie Yan een "nlagige eolenoIde ie bij benadering:

L =
I a

r ••
1

Fig. 14.

...

A • constante

r = straal solenolde

a = totaal aantal .indiage.

1 = lengte sole.oIde

d = draaddiameter•

lndien de .indingen tegen elkaar liggen geldt bij benaderiag Dat.
Bovendien b1j benadering:

n • 2 l'Tr • p !:! A
Rx.~ 2 III a 2

TTd d
T

(4.6)

De relatieye toename van de .eerstand t.g.v. de .erYeletroo~er

liezen is eYearedig met 4, zie (4.2).

Dus 'LL ~ B.I'
ac

B ie een faktor onafhankelijk van de spoelafmetingen.
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Oa de tijdconstante Tan de spoel zelf zo groot aogelijk te -.k••

DOeten we d. straal groot kiezeDJ De draaddiameter wordt all•••

bepaald door de theraisch toelaatbare strooaaterkte.

Sa..nvattiy:

Tijdens de beproeving van smeltveilighedeD verandert de tijdcoa

stante TaD het beproevingscircuit. Om uniformiteit van beproeTiag

te verkrijgen moeten de in het circuit opgenomen zelfinductie.

in de voor.chriften beschreven worden.

Ret verdient aaDbeveling voor de zelfinducties spoelen met een

zo groot mogelijke diameter te kiezen.
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,. RET BEPROEVINGS- EN BET MEETCIRCUIT.

Geregiatreerd werden de spaDAing OTer en de atrooa door 4e te

beproeTen ..eltdraad, beneTens het produkt Tan beide en de 1.

tegraal TaD dit produkt naar de tijd, allea ala fuaktie TaD de

tijd. Ged1sa1peerd veraogen en gedissipeerde energie in de s..lt

draad waren due d1rekt afle.sbaar.

De beproevingen met gelijkspanning koaden plaatavinden aet

spann1ngen van max. 1000 Volt en stroaen van lllaxillllal 20.000 AIIp.

Van de facl~lteiten Toor de w1sselspanningsbeproeTing 1s gee.

gebruik ge..akt •

•
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5.1. BET BEPROEVIKGSCIRCUIT.

G.bruik w.rd g.maakt Tan ••n circuit Tolgena rig.1~ waarbij Toor

wisselspanningab.pro.ving d. g.wenste circuitiap.danti. (g.atip

peld getek.nd) tUB..n de kl....n 7 .n 9. Toor gelijkspaDAinaab.

proeTing tUBBen d. kl....n 8 .n 9 g.achakeld w.rd. H.t pro.robj.ct

en .eetcircuit beTonden zich tUBBen de kl...en 12 .n 13. Met d.

achakelaar 82 was h.t aogelijk h.t circuit op ••n Tan t. Tor•• ,.

koz.a tijdBtip t. Bluit.n. Voor ••n nauwkeurige b.schijYing .a.

d.ze schakelaar met bijbehor.nd. apparatuur zij Y.rwezea Daar ~o].

I~
o

I

211

s &

11

= laadweerstand

= aardw••rstand

= vo.dingschakelaar

= Bchakelaar beproeTinga- S~
Fig. 15.

circuit

= acheidingsschakelaar

= aardachakelaar

8
3

Sit
TR1 = tranarormator Toor wissel-

spanningsbeproeTing

TR2 E transformator Toor g.lijk
spanningabeproeTing

RT9 e regeltransforlllator.

2.lJ--------#---- ---t---.
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Bet deel Tan het beproeTingseireuit dat zieh tussen de punteD 9
en 11 (figuur 15) bevond, was opgebouwd uit onderstaande eo.poae.teal

De condensatorbatterij:

Deze bestond uit 15 condensatoren van 638/uF elk, hetgee.

een tQtale capaciteit Tan 9,57 mF is. De condensatoren wareD

van het type 2222 223 90004, fabrikaat Philips, en geachikt

Toor 1000 Volt.

De zelfindukties:

Deze werden gebruikt om samen met weerstanden het circuit

een bepaalde tijdconstante te geven. Ze waren zelf gefabri

ceerd uit koperdraad Van 2 mm _, dat op houten klo6sen

gerold was. De lengte van de spoelen was 10, de straal 3 ca.

De weerstanden:

Gebruikt werden "Morganite weerstanden" en korte stukke.

"Nikrothal" weerstandsdraad. De draad werd gebruikt oa

zeer kleine weerstandswaarden nauwkeurig in te stellen.

De morganite weerstanden werden tussen kopergaas geklemd.

De aansluitdraden:

Deze werden zo kort mogelijk gehouden en bij voorkeur

"getwist". De totale lengte bedroeg nooit meer dan 5 meter.

De smeltdraad werd ingeklemd tussen twee koperen blokken, die zich

in een pertinax bakje bevonden. De afstand tUBsen deze blokken waa

instelbaar. Ret c11inderTormige bakje was van bOTen open en had

een doorsnede van 5 em.



- '0 -

5.2. BET MEETCIRCUI~.

12
Of---------------

Fig. 16.
fig 15
~

smeltdraad

a. De epanninsametiD,.

De epanning over de e.eltdraad .erd direkt ge.eten e•••rd

via een coax-kabel aan de voor de metingen gebruikte oecil

loecoop, tabr. Tektronix, type 549, met M unit, toegevoert.

(Met deze M-unit is het aogelijk vier signalen tegelijk te

regietreren.) Om te zorgen dat de op de oscilloscoop komende

spanning niet te hoog .erd, is gebruik gemaakt van een epaa

Dingedeler 1: 10 (Tektronix probe - type P6006). De oecilloecoop

.erd Diet via zijn Toeding geaard, maar alleen via het ..et

circuit, &o&1e aangegeven in fig. 23.

b. De .trooaa.tiDI.

De .trooa door de s.eltdraad .erd gemeten door de epaaDiag t.

meten, die over een Seer kleine .eeretand R ont.toDd. De ge-e
bruikte .eerstandnaarde .as 3.432 an. De gebruiltte etroolUlhuat

.as co~..l uitg.voerd, fabr. Haef.17. Voor de aechani.c•• ~..

veetiging hiervan zij ver.ezen naar tiguur 21.
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c. De veraogen..etinl.

Deze ge.chiedde door gebruik te -.ken van het Hall-effekt.

Hierdoor was het mogelijk het in de ..eltdraad gedisa1pe.rd.

vermogen direkt at te lezen. Tot op heden werd dit Teraog.n

gewooD1ijk bepaald door de spaDDing e. stroom op het oacille

gram punt voor punt met elkaar te vermenigYuldigen. Dese

methode is oDDauwkeurig en tijdrovend. B.v. toegepast bij [2 ] .
Een Hall-plaatje (fabr. Siemens, type SV-110) bevindt zicb ia

het veld Tan de spoel La. De magnetische Teldsterkte in deze

.olenolde is evenredig met de stroomsterkte in het beproeviaga

circuit. Door het plaatje loopt de etuurstroom, die evenredig

is met de spanning over bet beproevingsobject. Omdat de we.r

stand Tan bet plaatje r.latief gering is, moet d. stuurstrooa

met een voorgescbakelde induktie-arme w.erstand beperkt worde••

Deze weeretand (24 kU) is bij voorkeur groot t.o.v. d. w••r

stand van het plaatje (~500D), oadat de laatste vari.ert ala

fuDktie van de induktie aet oageveer ee. faktor 2.

De door het plaatje afgegeven spanning VH dient vrij van aard.

gemeten te wordeE4 and.rs treedt er e.n z.g. dwar.co~oa.nt ia

de stuurstrooa op. (Fig. 17)

Fig. 17.
'5 Vs

~-----;~-< 0
/4dwarscomponent in de

L-------."":&_~s t uu r s t roo m.

De aaDwezigheid VaD zo·. cOilpoll.nt 1s te herkeDllen ...

bogere haraoDiscben in VR, wanneer bet veld eiau8Toraig

ie en de stuurstroom constant. ~1]

Om vrij van aarde te kunnen meten, is een verschilversterker

met een symmetrische in- en een asy..etrische uitgang gecon.tru

eerd. De ingangsimpedantie hiervan bedraagt slechta 5,6 kn; het

Rall-plaatje moet voor maximale lineariteit nl. met ongeveer 5 kn
belast worden. De impedantie t.o.v. aarde is echter in de orae
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.an een paar -ega-ohm. Dit .erd mogelijk door de toepassing

Tan .elderrekt-transietoren (zie rig.19), die aan hun "gaten

alleen een grote lekweerstand naar aarde Tereisen (i. dit se

.al 8,2 Mil). (De "gate" "an een .elderrekt-traneistor is Ter

gelijkbaar met het rooster .an een elektronenbuis.)

Onjuiste aetingen kunnen ook bij asyametrie .an het Hall-plaatje

gedaan worden. (De.e asy..etrie kan b.T. veroorzaakt worden

door het niet recht tegenoTerelkaar liggen van de contact

punten op het plaatje.) Er be.indt zich dan in het Ball-signaal

een co~onent, die e.enredig is met de spanning over het be

proe.ingsobjekt. Dit is in te zien alswe het plaatje alB een

samenstel Tan weerstanden tekenen. (Fig.18) "anneer R1~ oJ R2R,.

dan kan een spanning VH gemeten worden, zonder dat het plaatje

zich in een magnetisch .eld bevindt.

Fig. 18.

Om dit te .oorkomen wordt a.b.T. een potentiometer de '~rul"

in e.enwicht gebracht. Dit gaat a18 .olgt:

Zorg dat het plaatje zich in een .eldTrije ruimte beTin4t.

Leg een wis.elspanning Vb aan en regel de potentio..ter zodaaig

dat VB nul wordt.

Let hierbij op de maxi..al toelaatbare strooa.terkte .001' het

plaatje.

Plaats oa de strooa te beperken een weerstand ..t de spaDnings

bron Vb in serie.

De ijking van de .ermenigvuldiger als geheel geschied4e bij

een constante stuurstrooa. Deze strooa werd uit een plaat

spanningaapparaat met grote .oorgesehakelde weerstan4 Terkregen.

Bet Te14 werd .eranderd en de bijbehorende uitgangsspaDDiag Tan

4e Terachil.ersterker geregistreerd. Bet .eld van 1H werd Ter-
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kregen door de condensator Yan het beproeYingscircuit oyer

een weeratand te ontladen. De geyonden karakteristiekenscaaar

is uitgezet in figuur 20.

De bepaling van de YermenigYuldigingsfaktor geschiedt bij

ieder oscillogram opnieuw. Dit is noodzakelijk. omdat de stand

Yan het Hall-plaatje in de spoel yeranderd kan zijn. aet

plaatje waa nl. draaibaar opgesteld oa de gevoeligheid te kua

nen veranderen. Dit ijken gebeurt door een waarde Yan spaaDi.c

en strooa. afgelezen in het oscillogram. met elkaar te Yer..nic

TUldigen en te vergelijken met de,in het oscillogram afgelezen

spanning Va.

Constructie-details van de opstelling Yan de spoel en het plaatJe

zijn te zien in figuur 21.

De energie.eting.

Deze geschiedde door .e spanning '.' die eYenredig is met het

.omentane produkt van stroom en spanning te integreren a.b.y.

een O-uDit van Tektronix. die in hoofdzaak een Miller-integrator

beYat. Frequentie. lager dan 1 Hz .erden Diet ..egeno..n om drift

eta. uit te sluiten.

Zoals bekrnd. is de uitgangsspanning van een Miller-intesrator:

V11 :It ~ojVadt • (5.1). Deze is dus omgekeerd eYenredig _t d.

RC-tijd. Tneoretisch zou de uitgangsspanning van de integrator

na het onderbreken Van de stroom door de smeltdraad (er wordt

dan geen energie maer gedissipeerd) constant soeten blijye••

Daarom wensen we erg grote RC-tijden. Zoals uit foraule l'.1)

blijkt dienen we dan genoegen te nemen met een kleine uitgaDga

spanning. Dit probleem is eDigazins ondervangen door Va reeds

groot te -.ken, dit wordt bereikt met de versterking Yan de Yer

8ch11Yersterker.

De versterker heeft hier..e een tweeledig doel gekreg•• ale

1·Vereterking Van het signaal Va van het Hall-plaatje.

2·E~n hoge impedantie t.o.v. aarde voor het Hall_plaa~je.
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tDe factor ~ TaD de integrator, waarin ook de iDgang8impe-

dantie van de oecilloscoop .eespeelt, we~4 bepaald .~b••• het

op de o8cilloscoop aanwezige calibratie-8ignaal. ToeToeren Tan

deze blokspanning aan de integrator geeft een driehoeksspanning.

Ingang integrator. Uitgang integrator.

Fig. 22.

U:_'_VTo
RC

2To

De integrator werd niet via zijn voeding geaard, maar alleen

Tia het .eetcircuit. In fig.23 i8 te zien dat dit, tegen de

grondregel iR, tweezijdig gebeurde. Dit bleek noodzakelijk te

zijn oa geen last van storing te hebben. Een verklaring kan

Diet gegeTen worden.
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Bedradingsechema meetopstelling. Figuur 23.

trigger -
CL)....,......,r--- -_.-

:{]:-_-_-_-_-. llpperat'Jur :

ClC,LLOSCOOP

s trocm~ h LJ nt
- 0 r

verzwak ker
~-t-I.r.{) , "D-+-l--t---,

I Y "" I
,-11 • •

"

'----~~-~--r-----_+-o1"\ 1
[

o

(~

Hall
son de

I I
I I

I :
I

I

; Yoeding

I t
I I
I I

I •

R

- - - - - Yoeding
• aarde
a signaal

\

' +12 -12
? 0 I I

I I

r ::

I 1--+~: l...--~-4I1T~~-+--+-IN'" UIT

l_=~ 0 ,0 0 ~
versterker inteqrator.

I I
, I
I I
I I

RAlle verbindingen met BNC-kabele uitgeYoerd,

bovendien afg8schermd met koperkous.

De integrator, versterker en oscilloscoop waren achter koperen

platen opgesteld.
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5.3. RET OSCILLOGRAM.

Het meet- en beproevingscircuit leverde oscillogrammen op, zoala

er hieronder een afgebeeld is. Hierop staan aan de linkerzijd.

van boven naar beneden:

1. de etroom door de smeltdraad: 1

2. het in de smeltdraad geproduceerd vermogen: eb.i
. t

3. de in de emeltdraad geproduceerde energ~e: jreb.i.dt
o

~. de o.er de smeltdraad optredende spanning: eb

1.

2.

3.

4.

Gegevens toto no. 80.

De smeltdraad

onderbreekt niet.

Smeltdraad Oscilloecoop

Lengte: 7,5 CII

Diameter: 0,1 11II

Stot: zilver Tijdbasis: 0,5 msec/schaaldeel

Gevoeligheden: i 0,2 V/schaaldeel

eb· i 0,1 V/schaald••l
t
Jeb·i.dt 0,02 V/schaaldeel
0

eb 10 V/schaaldeel
Circuit

Beginepanning

Eilldspanning

Zelfinductie

Weerstand

condeneatorbatterij

condensatorbatterij

218 V

143 V

0,23 mH

0,1 .n:
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De eaeltclraacl

onde rbreekt •

Gegeven. toto DO. 78.

De gegevens zijn gelijk aan die voor foto no. 80 (zie vorige

bladzijde>, uitgezonderd:

Beginspanning condensatorbatterij

EindspaDning condensatorbatterij

215 V

210 V

Bij dit afstudeeronderzoek z~n de gegevens van de in de smelt

draad geproduceerde energie jreb.i.dt Diet gebruikt. Terwille

van de volledigheid is het ci~cuit voor deze meting bier .e1

bescbreven.
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6. BET "GRENSVERMOOEN" VAN EEN SMELTDRAAD.

Op bladzijde 10 van dit verslag werd opgemerkt, dat het in een

Yerdampte metaaldraad ontwikkelde vermogen beneden een bepaalde

waarde moet komen, wil de stroom onderbroken worden. Deze w.arde

Yan het 'Yermogen zullen we verder het "grensyermogen" (P
lII1n

)

noemen.

Bet "grensvermogen" werd door metingen als yolgt bepaald: in een

gelijkspanningsbeproevingscircuit werd de laadspanning van de

condensatorbatterij op een zeker waarde V gebracht. (Zie hoofd-co
stuk 5 voor de beschrijYing van het circuit.) Vervolgens werd na-

gegaan of de smeltdraad na het sluiten van het circuit de stroo.

kon onderbreken. Bij een zekere laadspanning was dit nog mogelijk,

bij een iets hogere spanning niet meer.

Bet in de draad ontwikkelde vermogen eb.i werd op het oscillogram

geregistreerd. De minimum waarde van dit Yermogen, na het smelteD

van de draad, bij die spanning V " waarbij de stroom juist nietco
meer onderbroken werd (Uo )' was de gezochte waarde PaiD.

Fig.24 geett kwalitatiet het Yerloop van i en ab.i als tUDctie

yan de tijd voor w.l en niet onderbreken van de stroom i.

Fig. 24.

__ stroom i

___ .vermoge n ~.I

ot-

~
I \

I \
I \

\
\
\

\
\

\
\

\
\

nietSmeltdraad onderbreekt,
V .. U + 6co 0

A was in de orda Tan 1 Volt.

Smeltdraad onderbreekt

V .uco 0



- 41 -

De resultaten van de gedane metingen zijn tabellarisch uitge.et

in figuur 25. P~n is gemeten bij verschillende tijdconatanten

van het beproevingacircuit en voor verschillende draadlengten.

De metingen geschiedden aan zilverdraden van 0,1 mm _, die zich

vrij in lucht bevonden. De uiteinden hiervan waren geklemd in

koperen blokken.

Om een waarde van Pmin te vinden werden veel beproevingen gedaaa

bij variabele waarde van V • De waarde van de eondenaator-laa4-co
spanning, waarbij de draad nog net onderbrak (Uo )' meeat nl. ge-

vonden worden, door deze van boven en van beneden te benaderen.

De gevonden waarden Pmin (zie fig.25) vertonen veel spreiding .-

.1en de nauwkeurigheid. waarmee de laadspanning van de eondenaator

batterij ingesteld werd. (Dit diende bij 25QV binnen 0.5V nauw

keurig te geachieden). Bovendien waren de gebruikte dunne zilver

draden, ondanka de voorzichtige behandeling, nooit helemaal iden

tiek.

Fig. 25.

tp .I r:n In
In

watt

4
5.10 _

4

3

2

4
1.10 _

.16 .31 .45 2.3

Zilverdraden van 0,1 am _

vrij in lucht.

o draadlengte 10 em.
+ draadlengte 7,5 em.
x draadlengte 5 em.

circuit tijdconstanto "t'

in sec
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Oek theoretiach kan het beataan Tan Pain plauaibel gemaakt worde••

Uitgaaa8Punt Toor de AU Tolgende atleiding ia een in luoht Ter""en

de .Mltdraad:

Beachou. de Terdampte aaeltdraad ala een adiabatisch expanderen4e

gaakoloa. .u kan de Tolgende energieTergelijk1ng opgeschreTen worden.

a. b. c.

De Tergelijking (6.1) ia niet exaot, 0.8. o~at de.term 0 Mt toe

pa.aiag Tan Terwaarlozingen berekend wordt.

De terMIl stellen re.p. Toor:

a. elektriache energiedia8ipatie,

b. energie-opn..e in de Tor. Yan te~eratuur8T.ran4eriag

Tan het gaa,

c. energie-Terbruik door expanaie TaD een gaskoloa .rij

in lucht (uitgaande Tan een door..ede.eranderiRg
ol.'tA a J.ee ,zie bijlage 1).

Ia integraalTora:

22271J dt =1 d(C} T) +I col or dt
111

Fig. 26.~ --------
P2 - -- - ... - - . - - - .:- - - - --- - ,
F, _. -------. --- -L - - - - - - -: - - - - - - - - - - - - -':-_~

I '

I

I

To T, -T
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Bekend ia dat voor een thera1sch geIoDiseerd gas bij benaderiag

het verloop van de soortelijke .eerataad pals funktie van de

teaperatuur T volge•• figuur 26 geldt. Dit kan aigeleid worden

a.b••••e "Saha"-vergelijkiag, zie b.v. [12] • ID zowel gebied I

als g.bied II iD tiguur 26 wordt p gekarakteriseerd door de

reohte:

(6.4)

~ geeft de helliag VaD de rechte aaD,

po is het sDijpunt van de rechte .et de f-ast

of wel:

T • 1 (1 _ .f. )
~ fo

Toelichting op figuur 26.

In het punt ~ veranderen de constanten Po en ~ van waarde.

De bij Q behorende teaper:tuur To ia voor metale. relatief

laag; in de orde van 5000 Kelvin.

In gebied I (T <T ) hebben we te malten met een zwalt ge-o
ioDi••erd ga•• De gasdeeltje. hebben dUB een relatief kieine

botsiDgadoorsned. (Raaaauer-4oorsude). Bier zijn Po en fi groot.

In gebied II (T >T ) hebben we te malten met een volledig
o

getoDiseerd gas, de gaadeeltje. hebben dus een relatief

grote botsingadoor..ede tSV. Coulomb.. i.teraotie. ner aija Fo
e. f3 ltl.ein.

In zowel gebied I als II geldt (Substitutie van (6.5) in (6.3»

6 c ill P1 ~ (J ex. 0( ]j2w. (1_-)_::.L. (C~) + -bt-- Pdt
12 J3 po ~fo 6 2 P, !3Po 1

(6.6)
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Hierbij soet aangetekend worden, dat Po en~ in de gebieden I

en II constant zijn, maar Terachillende waarden bezitten.

Anders 8chrijTen Tan (6.6):

Aangezien de gaskolom expandaert. zal de soortelijke weeretand

moeten toenemen. wil de totale boogwe.retand ~ ~roter kunnea

wordea. (0. de etroom te onderbreken is het noodzakelijk. dat de

boogweeratand ~ toeneeat.) Een mini.um-Toorwaarde T.or hat

onderbreken TaD de at room is due:

~p>o.

Dan geldt ook:

2
Ipdt > 0

1

en due ook de JDinilllUll-Toorwaarde:

Of we1: (zie Tergel. 6.7)

(6.8)

(6.9)
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Andera echrijven van (6.9) levertl

w < AC ~12 (1 _ f:1 )
12 P Po (6.10)

•

Gewoonlijk ie ten gevolge van de kookpuat8vertraging bij het ver

da~eD van de .meltdraad de te.peratuur van de gaskolo••eer heol.

We beyinden OD. bij het expanderen van de koloa, direkt aa het ver-
•dampen van de draad, in het gebied II van figuur 26, waar geldt:

b ~1 •
.Po
De miDi-aavoorwaarde (6.10) gaat hierdoor over in:

W
12

<. 0<..
(6.11)-.f. t

[l

Dual

Pllill
0(

(6.12).- per lengte-eenheid van de gaBkolo•
~

leeat de total. boogweerstand toe, dan zal de atrooa in het be.

proeYiagecircu1t afnemen. Ook het tot ale in de boog oatw1kkeld.
a

ver_se. i •~ sal dan gewoon.l1jk afnemen. olld.t in eli t ver_se.

de vermindering van i kwadratiach voorko.t ten opzichte van de

ver..erderias van ~. Hierdoor Deeat de boogweeretand Dog .eer toe.

We hebbea ee. cumuLatief effect, dat versneld wordt wanaeer het

8nijpunt Quit figuur 20 bere1kt wordt •

Experi.eateel i8 gebLeken dat dit bij Diet al te kleine kertaluit

atro..n inderdaad het geYal iB.
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Verg. (6.12) geeft geen Terband tU8sen Pain en de circuitpara

meterT. In de gemeten fig.25 blijkt dit dan ook niet aan••zig

te zijn.

Wel zien we in deze figuur, dat p_~ Toor alle beproefde draad-
4 ~D 4

lengten ligt tU8sen 2,5.10 Watt en 5,5.10 Watt.

Zoa1s hierboTen a1 gezegd, was de meting niet erg nauwkeurig.

We mogen concluderen, dat Toor onderbreken, inderdaad het in

de draad ontw1kkelde Termogen beneden een bepaalde .aarde mo.t

komen. Voor deze zilTerdraden van 0,1 mml in lucht dus beneden

de 55 kW.

Conclusie.

Wann.er een saeltTeiligheid goed onderbreekt geldt inderdaad

tIe:.i.dt ( B.
o

Hierm.e is de op bladzijd. 11 gedane aannaa. (2.13) dus gerecht

Taardigd.



- 47 -

7. CONDENSATOR-RESTSPANNING IN EEN BEPROEVINGSCIRCUIT.

Bij het opnemen Van oscillogrammen van smeltdraden viel het OPt

dat als de ver~te zilverdraad in het circuit van fig.4 Diet

onderbrak, de condensatorspanning niet verder zakte dan tot een

bepaalde waarde. De beginspanning van de condensator V hadco
hierop nauwelijks invloed. Vee lag tussen de 100 en 200 V voor

bogen van 10 em lengte. Een mogelijke verklaring hiervoor is de

volg.nde:

De spanningsvergelijking van het beproevingsc1rcuit aet ee.

boogontlading is:

d1
Vc = R1 + L dt + eb

Vc = condensatorspanning (7.1)
eb :: boogspanning.

Doordat de condensatorontlading in de orde van msec duurde t zal

de term L ~ in bovenstaande ;ergelijk1ng g.woonlijk verwaarlooe4

kunnen worden t.o.v. de andere termen.

Gibaoll [5] heeft voor een zilverboogontlading .en spanning - etrooa

karakteristiek gemeten, zoals deze in fig.27 is geschetst.

I

Fig. 27.



Hieruit ~s de instelling van de stroo& af te Ieide. (fiC.28).

~

I

Fig. 28.

De boog zal zich bij de hier geschetete waarde van V in kunnenc
atellen in de punten A of B, Qoch bij .adere beschouwing blijkt,

dat A een instabiel puat i8. Daar we van een continue ontladine

uitgegaan zijn, zal B dua het instelpu.t ~eten zijn.

Omdat de capaciteit van de condensator eindig is, daalt de span

ning hiervan t.g.v. de stroo&, die eraan onttrokken wordt en het

punt B zal langs de kroame verschuiTen, totdat ·het tenslotte .....-
.)

valt met C. Dat punt is aeta8ta~~ ae boog dooft en de condensator

zal de spanning ~e behouden. .

De gemiddelde rest spanning, berekend uit 10 waarnemingen voor ver

schillende waarden van V ,waarbij de zelfinduktie in het circuitco
kleiner dan 4 mH waa, bedroec:

.)
Zowel een vermeerdering als ee. vermindering van de stroo. Ieid••

tot een vergrotinc YU eb + Ri, w.ardoor de stroo. afn.e.t.



Boosl.nst. 10 ca Boogl.ngte 3 ca

Circuitwe.r...
stand in ohm

1

1.6

2.2

RestspanDing
cond. V in V.c.

130

140

168

Circuitw••r ...
atand in ohm.

1

1.6

2.2

R.stapalUlilLC
cond. V in V.c.

59

75

83

Bij een draadlengt. van 10 cmt een w.erstand van 1 ohm en .eD

zelfinduktie van 60 mH bleek de gemidd~lde restepanning 93 V

te bedragen. Blijkbaar mag bij grote waarden van de zelfindukti.
dide term L dt Diet ..er verwaarlooed worden in de spanningaverg....

lijking (7.1).
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8. SAMENV'ATTING V~ RET VERSLAG.

In dit verslag worden enige ain of meer losse onderwerpen behande14,

die in verband staan met de beproeving van a..ltveiligheden.

In hoofdstuk 2 wordt een model van een smeltdraad in lucht opgebouwd.

Ret gedrag van de saeltdraad is voor te stellen als een vergrotiag

van de weerstand in het elektrisch circuit. Deze weerstand~ergro\1a,

is te benaderen door een stapvora. Deze wor4t "geIajecteer4" op u\
aoment dat de draad saelt.

Wil een smeltveiligheid de vloeiende .troo. goed onderbreken, daD

moet het in de verdampte metaaldraad ontwikkelde vermogen benede.

een bepaalde waarde blijven. (Dit wordt aangetoond in hoofdstuk 6.)
Bovendien moet de totale, bij het onderbrekingaproces geabsorbeerde

energie kleiner sijn dan een zekere waarde. (Anders wordt 4e pa'rooa

beschadig4. )

Een berekening laat zien, dat het ontwikkelde aode1 redel1jt .., ..
• erkelijkheid overeenateat.

Bet derde hootdstuk toont aan, dat het Diet aogelijk is gelijke

conditie. op het mo~nt van smeltea van een draad te krijgen, o.le

acht de aard van beproevingsspanning. Bierdoor ko.t het "vertale."

van gelijkepanDingsbeproeving naar wissel.p.aningebeproeving op

10." schroeven te staan.

Een be8chouwing van de tijdconetante vaa beproeviagecircuite in hoot4

.tuk 4, zal hopelijk stimuleren tot het definieren van de voor be

proevingen gebruikte zelfindukties. De tijdconstante verandert tij....

de eigenlijke beproeving. Oorzaak is het wervelstrooaverlies in 4.

geleiders.

Hierop volgend .orden een beproevings- en een ..etcircuit voor ..-It

veiligheden beschreven. Bet is aogelijk direkt vermogens en e..rste••

te registreren op de oscilloecoop. nit gebeurt door gebruit te -.ke.

van het Hall-eftekt.

Verder bevat het verslag nog de verm.lding, dat de condeneator

rest.panning in een gelijkepanningabeproevingscircuit nagenoes coa-
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stant i., in het geT&! dat de s..ltdraad de atrooa Diet onderDreekt.

Ten.lotte wil ik nog de N.V. OlTi. saeltTeilighedenfaDriek hartelijk

danken Toor bet be.chikbaar atellen Tan beproeTiagemateriaal.
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LIJST VAN GSBRUIKTE SYMBOLEN.

~

A

B

inschakelhoek in elektrische graden, constante.

constante.

constante.

hall-spanning in Volt.

in de smeltdraad ontwikkelde energi. in Joule.

soortelijke massa in kg...t.r~

tijd in sec.

moment van smelten van draad in sec.

moment van afbreken van atroom in sec.
otemperatuur in Kel~in.

tijdconstante van circuit in sec.

bronspanning in Volt.
3

volume in meter •

condensatorspanning in Volt. Indices begin- reap. eindwaarde.o,e

•
-1in sec

o -1in ohm. Celsius.

constant volume.

temperatuuracoefficient

capaciteit in Farad.

soortelijke warmte bij

boogspanning in Volt.

stroomsterkte in Ampere.

stroomdichtheid in Ampere.meter~
I ~

constante van Meyer in Ampere .meter .sec.

zelfinduktie in Henry.
2

doorsnede smeltdraad in meter •

in de smeltdraad ontwikkeld vermogen in Watt.

straal van solenoIde in meter.

circuitweerstand in Ohm.

boogweerstand in Ohm.

soortelijke weerstand in Ohm. meter.

reciproke waarde tijdconstante van circuit

~
p
S

t

t s
t e
T

r
U

V

Vc
V

H
W

R

r

c~

eb
i

J

K
L

o
p

ft
C
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De e!pansie van een ,askolo••

We gaan bij de nu volgende beschouwing uit van een verdampende

metaaldraad, die vrij in lucht kan expanderen. Daarom kan gebruik

gemaakt worden van een "uanaalsmodel van de ontlading met een

druk- en temperatuursverdeling zoals geschetst in fig. B.2.

Gebruikmakende van de continurteitsvergelijking kan een betrek

king voor de doorsnede A van'de gaskolom afgeleid worden:

k

v

Fig. B.1.

Beschouw een willekeurig gesloten oppervlak 0 (zie figuur B.1) en

hierin een oppervlakte-element dO. Binnen het oppervlak 0 is een
. 3

gas met concentratie n deeltjes per m •

Per tijdeeenheid verdwijnt door dO een aantal deeltjes: n.~.~.dO.

y is de uitstroomsnelheid,

~ de normaalvector op dO.

Totaal verdwijnt due uit het volume met oppervlak 0:

n 1 ~.~.dO
o

Uit continuIteitsoverwegingen voIgt dat dit aantal gelijk moet

zijn aan de afname van het totaal aantal deeltjes binnen O.

De.ze afname bedraagt: - ddt I ndV
V

V is het volume binnen O.
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Due:

fn!o"!.dO = - d~ r ndV
o JV

Met het divergentietheorema van Gauss volgt:

f div(n~)dV = - J~ dV
V V

Dit geldt kennelijk voor elk deelgebied van V, due:

div(n~)
~n

= - "IT

of: ci1Y ~ = - indien a onafhankelijk is YaD de plaat••

Wegens J= nm kunnen .e ook schrijYen:

1ll
diy • .! = - I K (I-1)

;5
soort. massa in kg/. , m masea van 'in deeltje in kg.

Ir,p

To~po

iT It), p( t)

ro
~

r(t)-.,

r-
Fig. B.2.

We veronderstellen voor de ontlading nu een "nkanaalsmodel .aar

yan de radius met de tijd toeneemt.

T en p zijn slechts functies van t, niet van r op elk moment (zie

fig. B.2)_ het gae wordt ideaa! gedacht.
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Met deze veronderstelling voIgt uit p = nkT dat n en dus ook de

soortelijke massa ~ = nm aIleen functies van t zijn, niet van r.

Voorts onderstellen we dat de snelheid van de gasdeeltjes ~ aI

leen een component v(r) bezit.

Met deze onderstellingen voIgt uit (1-1):

MEr geldt: A = ~ , waarin M (de totale massa per lengte-eenheid

van de zich expanderende gaskolom) als constant wordt beschouwd.

Hieruit voIgt:

A E doorsnede expanderende gaskolom

2
Verder geldt: A =nOr.

dA dr
Dus dt = 2ifr dt = 2 Tfrvr •

Hierin is v de snelheid van de buitenmantel.
r

Dus voIgt:

.!~
A dt

v
::: 2 ....!:

r
(1-4)

Betrekking (1-2) geldt voor elk deelgebied, due er voIgt na eub

stitutie van (1-3) en (1-4) in (1-2):

b: .! 2 v
+ =(jr r r

of:
jv v

0- - =c\r r

Hieruit voIgt : v constant,19 - =r

ofweI: ~ = constant.
r

Maar dan geldt volgens (1-4) ook:

1~
A dt = constant

We schrijven:
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1 dA I
0-5)

A dt =Dl

waaruit volgt:

Jd; = JeX' dt

en dus:

,
A Aoe

oct (1-6)=

De arbeid t.g.v. de expansie van een gas i8 groot (Eerste Hoofdwet

van de thermodynamica): p dA per lengte.eenheid van de gaekoloa.

Ret "expansieverJllogen" is dua: (zie 1-6)

.....·i

,cx't '
pAO\e =poe: Ao (1-7)

Veronderstellen we dat het gas ideaal is, dan is pA =kT.

(Ret gas is enige tijd na het verdampen van de draad bij benad.riag

ideaal, omdat dan t.g.v. de expansie de Coulombee interactie tu••en

de ato.en &1.i. is.)

(1-7) gaat nu over in:

dA t
P dt = kT Ol = oC T (I-8)

Hiermee is aaaaeaelijk geaaakt, dat bij de geda•• a......n. het

veraogea. gebruikt voor de expaD8ie v.a de gaSkoloa. recht eve.

redig i8 met de teaperatu.r vaa die gaskoloa.
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