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Samenvatting

In dit verslag wordt ingegaan op het onderbreken van kleine

kapacitieve stromen m.b.v. een hoogspanningsscheider en nominaie
stromen mob.v. een lastscheider.
Het eerste deel van het verslag handelt over het onderbreken
van de kleine kapacitieve stromen bij de spanningen van 110 kV
en 190 kV aan de hoogspanningsscheider, terwijl in het laatste

deal een voorstel wordt gegeven ter beproeving van de lastscheider
op zijn nominale stroom.
De resultaten van het onderbreken van kleine kapacitieve stromen

worden vergeleken met de resultaten die in het verleden verkregen
zijn bij het onderbreken van dezelfde induktieve stromen.
Grootheden die met elkaar vergeleken worden zijn, booghoogte,

boogduur en kontakt-afstand bij dovingJalle als tunktne van
de boogstroom. Gebleken is dat zowel bij 110 kV als bij 190 kV
de booghoogte voor induktieve onderbreking~groter is dan voor
kapacitieve onderbreking. Ook de boogduur bij induktieve onder
breking is groter dan bij kapacitieve onderbreking zowel bij
110 kV als 190 kV. De kontakt-afstand bij 110 kV is voor een
boogstroom kleiner dan 2A bij induktieve stromen groter dan bij
kapacitieve stromen. Voor boogstromen groter dan 2A is d~t net

anaersom. Bij 190 kV is geen vergelijking mogelijk omdat de
induktieve metingen ontbreken.
Het voorgestelde beproevingscircuit voor de lastscheider geeft

een zwaardere beproeving dan vol~ns de I.E.C. voorschriften
voorgeschreven is.

The interruption of small and nominal currents with disc@nnectors

Summary

Tn this report the interruption ot small capacitive currents
with a high voltage disconnector and the interr~ption of nominal

currents with a load-disconneator are treated.
The first part of the report deals with the interruption of

small capacitive currents at 110 kv and 190 kV"while in the

last part a proposal is given how to test the load-disconnector

at its nominal current.
The results of the interruption of small capacitive currents

are compared with results obtained in the past Bith the interruption

of the same inductive currents. Arc-reach, arc-duration and terminal

separation are companed. It appears that at 110 kV as well as

at 190 kV the arc-reach for inductive interruptionns are larger
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than for capacitive ones. Also the arc-duration at inductive
interruptions is larger than at capacitive interruptions at 110 kV
as well as at 190 kV. The terminal seperation at 110 kV for
for inductive arc-currents (smaller than 2A) is larger than for

capacitives ones. For arc-currents larger than 2A it is the
other way roun~. At 190 kV comparation is impossible because
there are no inductive measurement$.
The proposed test 'ci rcc,i t' far t he. loa d-di sconnecto r gives a

heavier test for the disconnector than according to the I.E.C.
recommendations.
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p.u

u =

B --

H =

IJ =

Lijst van gebruikte symbolen

~ = fase-hoek
R :II: weerstand

Rb= boogweerstand

t = tijd

5 = weg

I = st room
T = tijdkonstante

U = spanning

Eb= boog-energie
f = frequentie

w = hoekfrequentie
ub= momentane waarde van de boogspanning

i b= momentane waarde van de boogstroom

C = kapaciteit

L = zelfinduktie

zo= golfimpedantie
hb= booghoogte
c-= standaard deviatie

= per unit
magnetische permeabiliteit

magnetische induktie

magnetische veldsterkte

magnetische flux
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Inleiding

Scheiders zijn schakelaars die uitsluitend tot taak hebben om

arndere apparaten of rails spanningsloos te maken, zodat ze
toegankelijk zijn voor kontrole en werkzaamheden. Zij behoeven
nooit grote stromen te onderbreken o In de meeste onderstations
wordt een scheider aIleen in- en uitgeschakeld als het systeem

stroomloos is. Het komt echter in de praktijk meer en meer
voor dat men systemen die weI een kleine stroom voersn m.b.v.
sch~iders uit willen schakelen. Men kan hier twee gevallen
onderscheiden nl~

het afschakelen van induktiev~ stromen (onbelaste transformatoren)

het afschakelen van kapacitieve stromen.
De voordelen die dit soort schakelsituaties bieden z±jn vooral
van economische aard, omdat men dan doorgaans kan afzien van

vermogensschakelaars welke zeer kostbaar zijn. De laatste
genoemde afschakeling (afschakel~ng van capacitieve stromen)

komt in de praktijk voor bij:
he-t uitschaf<elen van stromen bij kond!ensatorbatterijen, die
gebruikt worden voor kompensatie van blindvermogen bij verbruikers met

naijlende belasting (cos~-verbetering)

- ~et afschakelen van onbelaste lijnen en/of kabels. Deze gedragen
zich kapacitief.

In het eerste deel van dit verslag zal aandacht besteed worden
aan het afschakelen van overwegend kapacitieve stromen met een

hoogspanningsscheider •. Er zullen bij verschillende spanniogs
niveau's aan de scheider kapacitieve stromen onderbroken worden.

Eerst zal bekeken worden hoe men aan de ver$chillende hoge spanflings

niveau's komt. Daarna zal enige belangrijke begrippen, grootheden
en definities gegeven worden. Een theoretische achtergrond
over het onderbreken van ~apacitieve stromen wordt gegeven.

Tot slot van het eerste deel worden d~ meetmethoden, de meet
resultaten en konklusies gegeven.
In het tweede deel van het verslag word~ na aen aantal inleidende
metingen (uitschakelbewegingsmetingen) aan een. te beproeven last

scheider,·ee-n beproevingscircuit voorgesteld waarmee de la.st

scheider beproefd kan worden.
Tot slot worden enige konkusies uit de uitschekelbewegingsmetingen

gegeven alsmede enige suggesties voor nader onderzoek.
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Het onderbreken van capacitieve stromen m.b.v. hoagspanningsscheider

In1eiding

Met de hoogspanningsscheider moetsn k1eine stromen (O-5A) onderbroken
worden bij verschi11ende hoogspanningsniveau's aan de scheider.
In ~t hoofdstuk za1 aangegeven worden hoe de hoge spanning aan de

scheider verkregen kan worden.

Het ~erkrijge~ ~an de hag~==panningsniveau's

Het is de bedoeling dat er bij verschil1ende spanningsniveau's aan

de scheider (110 kV. 180 kV en hoger) stromen onderbroken worden

met de scheider. Om aan de hoge spanningsniveau's aan de scheider

te kamen zijn er twee 10.000/380 V transformatoren ter beschikking.

( I.E.O-transformatoren). Deze transformatoren zijn aan de hoog

spanningszijde (H.S-zijde) (10 kV zijde-) '. _.~ in 5 stappen inste1baar.

n1: u= 10,5 : 10,25: 10: 9.75 en 9.5 kV.
De spanning aan de scheider moet echter over een re1atief groot

gebied geva riee rd k unnen wo rden om z.odoen de bij ve rsch i 11en de span_~.~_njl

niveau's azn de scheider capacitieve stromen te kunnen onderbreken.

In fig. 1 is het o~dee1te van de schakeling getekend waarin de
scheider is opgenomen

vs
--o--""''''''''-:Q-......l''''J\

Unet=U1~ ~1

10000/ 380

T2 S

.----...---<Vo--

500/ 250 000

fig. 1 Oe=l van de schakeling wa~rin de scheider (S) is apgenomen

V.S = Vermogenschakela0r

T1= I.E .O-transfarmator- 10.000/ 380 V

N = 800 kVA: fasen 3: frequentie 50 ~••nom
Hoogspanning; 10500V; 10250 V; 10.000 V: 9750 V; 9500 V.

Laagspanning: 380 V

Kortsluitspanning 3,56 %, 150 C 10.000 V

Schake1ing Dy 5



•

'2= 3alteau-transformator
Hoogspanningstransformator type T.E.G. 250
Nominale primaire spanring 500 V

Nominale primaire stroom 400 A
Nominale sekundaire spanning 250 kV

Nominale sekundaire stroom 0,8 A

Nominale vermogen 200 kVA

Kortsluitspanning 2,11 ~

Frequentie 50-500 Hz

S= Scheider HAPAM 123 kV

-10-·

In fig. 1 wordt ~~n I.E.O-transformator ais voedende transformator

gebruikt. Deze I.E.O-transformator wordt uit het 10kV-net gevoed.

8ij toepassing echter van uitsluitend ~~n I.E.O-transformator is

het gebied waartussen de spanning a3n de scheider gevarieerd kan
worden maar beperkt (zie tabel 1)

U1 U2f
fk~1U<vJ [yJ

10
J
5 230 115

1Q25 225 112
~

21910 11 0

975 213 107
I

9 '208 104

TC~91 1 Het ~e~i~rl wa:rtussen de spanning aan de scheider ge- ,
v2rie:::rd kan 'Norden is 'Jeperkt bij toepassing van ~'~n

T.E.O. transfor1'1ator

Deze I.E.O-transformatoren zijn in D-y geschakeld.( D-y-5 ). Af
hankelijk nu van de wijze waarop deze twee transformatoren sekun

dair geschakeld worden, kan aan de laagspanningszijde verschillende

spanningen verkregen worden. Hiermee krijgt men via T
2

(fig. 1 )

automatisch verschillende hoogspanningen aan de scheider (fig. 2) •.
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10000/380 V

Up

500/250000 S

--...~J---o/". _

In fig. 3 worden de versehillende spanningsvektoren weergegeven.

D D 10kv

De pijlen a 1 , a 2 : b1 , b2 : e 1 , c2 geven de verschi11ende spannings

vektoren van d~ fase-spanningen aan, terwij1 e 1 , e 2 : f 1 , f 2 F g1' g2
de spanningsvektoren van de gekoppe1de spanningen aangeeft. Zoa1s

a1 eerder verme1d za1 afhanke1ijk van de wijze waarop de twee trans

formatoren sekundair gesehakeld worden, dus afhanke1ijk van de

wijze waarop de spanningsvektoren vektoriee1 opgete1d worden ver

schillende spanningen verkregen worden. Er zijn 11 versehi11ende

sehake1ingen mogelijk. Deze worden in de figuren in appendix 1 weer

gegeven. Ook de spanningen die verkregen kunnen worden/worden a1daar
weergegeven.

Deze spanningen kan men globaal indelen in de vo1gende gebieden

( zie tabel 2). Sommige van de schakelingen kan men n~et gebruiken.

Dit komt omdat de spanning die men met deze scnake1ingen krijgt

groter is dan 500V (onder de stippe11ijn in tabe1 2 ). De nomina1e

primaire spanning van de Balteau-transformator ( T2 fig. f ) is
eenter 500V.o Dus spanl1ingen aan de 1aagspanningszijde die groter

zijn dan 500V zijn niet te gebruikerr.
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Resumerend kan dus gesteld worden dat omdat ~~n I.E.O-transformator

maar in 5 stap~en instelbaar is men verschillende schakelingen
van twee van deze transformatoren toe kan passen om zodoende toch

verschillende spanningen te kunnen krijgen varierend tussen 0 en 798V

aan de laagspanningszijde en tussen 0 en 399 kv aan de hoogspannings

zijde. De grootste bruikbare spanning die men krijgt met ~~n van

deze schakelingen is 461 V. De daarop volgende spanning U= 551 V

is niet te gebruiken omdat deze groter is dan de nominale primaire

spanning van de Balteau-transformator.
Met behulp van de verschillende schakelingen is men dus in staat om toe
verschillende hoogspanningen aan de scheider te krijgen alhoewel

de afzonderlijke transformatoren maar in 5 stappen instelbaar zijn.

Hiervan zal later gebruik worden gemaakt om aan de verschillende

hoogspanningen aan de scheider te komen~
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Hoofdstuk 2 -13-

2 .

In dit hoofdstuk zal eerst enige belangrijke begrippen, grootheden
en definities gegeven en nader uitgewerkt worden.

Daarna zal enige theoretische achtergronden gegeven worden over het
onderbreken van kapacitieve sttromen. 3ekeken zal worden hoe de stroor
en de spanning zich zullen gedragen- bij zo'n onderbreking. Na deze

theoretische beschouwing zal een vergelijking getrokken worden tusser
de schakeling in de praktijk en die zoals in het laboratorium toe

gepast is. Vervolgens zal het beproevingscircu~t, de meetmethode

en de metingen bekeken worden. Tot slot zal enige konklusies getrokk,
worden uit de metingem_

Belangrijke begrippen en grootheden

2.1 . Inleiding

Er zijn enkele belangrijke begrippen, grootheden en definities,
die in het na volgende herhaardelijk gebruikt zullen worden.
Het is hier dus op zijn plaats om eerst enig aandacht hieraan te
besteden, zodat als Zij later gebruikt worden er dan geen vragen

zullen rijzen over deze begrippen. Begonnen zal worden met de boog

ontlading.

De boogontlading

Als men stromen bij hoge spanningen in- of uit- moet scha-

kelen, dan ontstaat er een overgangsfase waarbij er een boogont
lading ontstaat tussen de kontakten.

De eigenschappen van zo'n boogontlading wordt mede bepaald door
de omgeving waarin de ontlading staat. Wat bij zo'n ontlading in

feite gebeurt is stroom geleiding in gassen. Dit is slechts moge
lijk als er tussen de elektroden elektronen en ionen zich bevinden.
De voor de ontlading noodzakelijke elektronen worden uit de kathode

vrijgemaakt. Het vrijmaken van elektronen kan op verschillende
manieren gebeuren nl. door:

- foto-emissie
- thermische emissie

- veld-emissie
~. - elektronen-emissie

De door de kathode geemitteerde elektronen worden door het veld

tussen anode en kathode naar de anode getrokken. Zij botsen op
gas-atomen waardoor nieuwe elektronen ontstaan ( Stoot-ionisatie ).



-14-

Deze stcot-ionisaties dragen bij tot de verhoging van de temperatuur

van de boogontlad1ng.

2.3 Het gedrag van de boog

8ij wisselstroom-onderbreking wordt de boog bij iedere stroom nul

doorgang geblust en kan herontsteking optreden als de transi!nt

wederkerende spanning groter is dan de doorslagspanning. Het ge

drag van de boog is afhankelijk van:

- de afstand en de vorm van de ruimte tussen de elektroden

- de wijze van koeling

- de aard en "druk van het medium

- het materiaal van de elektroden.

.2.4 Boogkarakteristieken

Een wisselstroom boogontlading verandert voortdurend met de stroom

i en met de verandering van de stroom in de tijd (di/dt).

Als men de boogspannin~ en de boogstroom in een grafiek uitzet als

funktie van de tijd dan krijgt men karakteristieken zoals weerge

geven in fig. 1. Deze karakteristieken zijn afhankelijk van:

- het medium (lucht, olie SF
6

)

- kontakt-afstand

- manier van koeling

- frequentie

I

fig. ~ boogspanning als funktie vDn de tiid
oj

In de punten aId en f on~staat er een herontsteking van ~e boag.
J

I~ de punten c en f dooft de boog,
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Tijdens de ontlading wordt er een hoeveelheid energie ( bijna

geheel in de vorm van warmte) in de direkte omgeving van de boog

5mgezet. Deze energ~e wcrdt bepaald d~or de formule
t

Eb = jibUbdt ( 1 )
o

met i b= de momentane waarde van de boogstroom

ub= de momentane waarde van de boogspanning

t= de boogduur

Het onderbreken van een boog, de "blussing"

In het algemeen kan men twee manieren aangeven waardoor boogonder

breking tot stand komt. Deze zijn:

- Het onderbreken door gebru1k te maken van een hoge boogweerstand.

Deze schakelaars heb~en een zeer hoge boogspanning ub ( luchtscha

kelaars, scheiders )0

- Het onderbreken door gebruik te maken van een lage boogweerstand,

het zgn. onderbreken bij "natuurlijke" nuldoorgang. Deze schake

laars hebben esn lage of zeer lage boogspanning ub ( vloeistof

schakelaars, vakuumschakelaars, oerslucht en SF 6 ).
In het eerste geval wordt de boog zodanig gestuurd dat zijn effektie\

weGrstand, die in serie staat met het net, sterk toeneemt. H1erdoor

moet de stroom afnemen, terwijl tevens de nuldoorgang van de stroam

versneld wordt. De boogspanning ub is hier van dezelfde grootte

als de netspanning. Het resultaat is dat de boog-energie Eb gering

kan zijn ( i b klein ), ondanks de ho~e boogspanning. De boogweerstan(

kan worden vergroot door

- het opdelen van de boag

- verlenging van de boag

- effektieve koeling
Door het vergroten van de effektieve weerstand van de boog wordt

dus getracht de totale boogspanring van gelijke grootte te maken

als de netspanning. De stroom wordt hierdoar beperkt ( grotere

weerstand ), terwijl stroom en spanning meer in fase geraken.

( e f fek t ieve wee rst and vo rmt ohmes belas t ing, dus s.t room en spanning

in fase). Doordat de stroam en spanning meer in fase geraken en..,
de boogspanning van dezelfde grootte is als de netspanning, zal

de wederkerende netspanning na i(t)=O, dan veel lager zijn dan

de topwaarde. Er zullen dus geen hoge overspanningen ontstaan na

de definitieve doving. Ter vergelijking kan men fig. 2 beschouwen
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waarbij de spanning ongeveer 900 voorijlt op de stroom en de boog

spanning ub niet in cQzeIfde orde van grootte Iigt als de netspanning
op het moment van nuldoorgang van de stroom.

Hierbij kan de terugkerende spanning tot de dubbele waarde van
de netspanning oplopen

-- ,

--

"' ,, ,
--. '.

20

ftJ. 2 ":; ce definitieve dovinCj ontstaot er een hoge terugkerende
snannins ~et een topwa~rde geIijk aan de dubbele netspanning

~en scheider is een schakelaar van de type zoals hierboven beschreven.

De boogweerstand wordt bij een scheider vergroot door verlenging

van de boog.

Definities

Booghoogte

De booghoogte is de afstand welke er besteat tussen een punt ge

legen in het midden van de verbindingslijn van de voetpunten van

de boog en het verst verwijderde punt ven het boogpad op het moment

dat de booglengte maximaal is.

Booglengte

De booglengte is de werkelijke en volledige lengte van het onregel
matig en kronkelende boogpad.

Boogpad

Het boogpad is de zichtbare weg die de boog tussen anode en kathode

vo rmt •

Boogspanning

De boogspanning is de spanning tussen anode en kathode gedurende

de boogduur.
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Boogduur

De boogduur is de tijd die verlocpt tussen het moment van de eerste

ontlading en het moment wa~rop de ontladins definitief dooft.

90ogstroom

De bcogstroom is dp. stroam die door de boog vloeit gedurende de

boogduur.
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Theorie over onderbr~kina van caoacitieve s~romen

1 Inleiding

'~et onderbreken van ca('t"l~itieve stromen kan enkele potentieel

gevanrlijke situaties tewees brengen. Oit kan een bron zijn van

veel narigheid ':" bij schakelaors. In het navolgende wordt enige

theoretische beschouwingen gegeven over het gedrag van stroam en

spanring bij een capacitieve onderbreking.

2 Het verloop van stroom en spanning

Fig 1 laot de gang van zaken zien v66r en na een capacitieve af

schakeling. Hierbij wordt verondersteld dat de afschakeling geslaagd

is. Door de fase-verschuiving tussen stroom,en spanning ( de stroam

ijlt 900 voor op de spanning fig. i-a) zal de condensator volledig

opgeladen zijn tot de maximale spanning als de schakelaar de stroom

onderbreekt ( fig 1-b ).

De kondensator die nu niet met de bron verbonden is, behoudt zijn

lading zoals in fig 1-b te zien is. Als gevolg van het behouden

van de lading kan men zien ( fig 1-c ) dat een halve periode nadat

de stroom nul is geworden, de spanning die over de schakelaar staat

een piekwasrde van 2V bereikt.

V

fi~.1 Kapacitieve onderbreking

(8) Circuit spanning en stroom
(b) SoanninQ over de C
(c) S~annin~ over de schakelaar

,+ Vs -.
,~l

, I
, I
, ...-.. I

n
V CV

L

t

--7t

v

( J)

(c )

v

-t
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fig ~ ) ~en ~31v~ pe~ic~e nadat de stroom n~l is geworden

( ::. )

dus
V = 2'/ ( 2 )

s
Deze spanning kan gevaarlijk zijn.
In fig. 1 worden de zaken enig~zins vereenvoudigd weergegeven,

want in werkelijkheid zal t.g.v. van de voorijlende stroom door

de kondensator, die oak door de zelfinduktie vloeit, een spannings

verhoging optreden over de condensator. Dit is t.g.v. het zgn.

Ferranti-effekt dat nader in appendix 2 is uitgewerkt.
Als de kondensator afgeschakeld'wordt, dan zal het potentiaal aan

de bronzijde van de schakelaar, die aanvankelijk hetzeIfde is als

die aan de kondensator naar het lagere potentiaal van de bron willen

terugkeren. Oit zal gebeuren via een oscillatie waarin de zeifinduktie

van de bron en de parasitaire capa Clteit van de schakelaar aan de

bron-zijde betrokken zijn. Een betere weergave van het onderbre

kingsproces wordt dan oek in fig. 2 weergegeven. H1erin stelt AV

het verschil tussen de spanning over de condensator en de bronspanning

voer. Bij de verdere analyse wordt ditr buiten beschouwing gelaten,

aIhoewel men er weI op bedacht moet zijn.

Nu men enig idee heeft over het verloop van stroom en spanning

zal een wiskundige analyse volgen van een capacitieve onderbreking,

om zodoende ook wiskundig een beeld te vermen over het gedrag van
stroom en spanning bij zo'n onderbreking.

-~. ,..

st room

spanning

--. t
t;.V

"1t-_-_-_-_--rL ~..-- Spa. nn ing OV Cr cJ e C

L~ :: !') ~ c "- t i 9 V '? C' f' ~ "" r h r e ,( i. n '::: .,'! 8 "" r I:J i j des 0 a n ;- i n 9 v i 3

0e~ o~ci~lati~ n~ar ~~ voedingsspanning gaat
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V':!rr;elij!<:"S van de circ~its in ce het lc;bcratorium

Inleiding

In deze paragraaf zal een vergelij!<ing getrokken worden tussen

het capacitieve circuit zeals het in feite in de praktijk voorkomt

en het circuit zoals dat gerealiseerd is in het laboratorium.
Men za 1 z ien da t de twee cfrcu±.t s n1et genael i.dent"iek zij"n, maar

dat het laboratorium-circuit tach vrij goed overeenkomt ~~t ~a~ circu~

in de praktijk.

Het circuit in de praktijk versus het laboratorium-circuit.

Het circuit bij het afschakelen van capacitieve stromen (bijv.

afschakelen van kabels en onbelaste lange lijnen) ziet er uit zoals

weergegeven in fig. 6

fie. ~ Het circuit ~ij het afschake!en van eon onbelaste lijn.

Het karakteristieke van dit circuit is, dat de capaciteit direkt

na de schakelaar (scheider) 5 k~mt. Men onderbreekt hierbij met
de schakelaar een zuiver kapacitieve stroom. Oit geldt echter niet

voor het circuit zoals dit in het laboratorium toegepast is. Oit

circuit wordt in fig. 7 weergegeven •

c

S T3·----<0--- '_-----0---,

.,...
I"

1 Cl 000/ 380V 5GO/250000 V 250000/500V

fig. 7 Wet la~or~toriu~ circuit.
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; '"~ - ,
een met de situatie in

dit l3~c.r,,~C'riu:'r.-cir':l1it "i"!t 'J~he;l over
de pra!<tij~:. Imrn" rs ri'? c3;:>acitel r I<:omt niet

direkt na de ~ch3~elaar 5, rna~r er zit gen ~ransform~tor tussen

( T 3 in fig. 7). In feite V':ordt dan geen zuivere capacitieve stroom
onderbroken, want in de stroom door de schakelaar (scheider) zit
oo~ de nullaststroom van de transformator

T2 S
,....-----e~oc----_--

C
J

'7"""

fi:. q ~et circuit dzt ov~reenkomt met de situatie in de ~raktijk.

In de situatie van fig.8 zou een zuiver capacitieve stroom onder

broken worden en is dus de situatie identiek aan die in de praktijk.
Oit circuit kan echter niet gerealiseerd worden in het 1aboratorium,

omdat men niet beschi~t over hoogspanningscondensatoren, die tegen
de hoge spanning van T2 kunnen. ( Merk op dat T

2
aan de sekundaire

zijde een spanning afgeeft van 250 kv bij nomina1e primaire spannin£

van 500 V ). Om met de beschikbare condensatoren toch nog een circuit
te mak€n waarmee capacitieve stromen onderbroken kunnen worden
is toen de schake1ing van fig. 7 toegepast.

Men zo~ verwachten dat de stromen in dit circuit 1n onbe1aste

~oestand zu1ver induktieve stromen zljn (nu11astatromen van dg

transformator). Maar metingen hebben uitgewezen dat er een zwaar

capacitief karakr-er toegeschreven moet worden ean deze at romen.

Het capacitief gedrag van de stromen is het gev01g van parasita1re

capaciteiten tussen de hoogspannihgs~kke11ngenvan de transfor

matoren en aarde ( z1e gestippe1de Cts 1n fig. 9, 1000 pF ~1k).
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Hen ziet GUS r-':::t reeds i~ ;"'u~'ast ce stror::m door de scheider een

~3pacitief ~ar8~ter he~ft. ~ij ~apacitieve ~e12stin: ~ordt deze

stroom elle::n maar me -r 1(3;J3citief, zodst men mag aanne:.len rlat

in hat circuit zeals in het laboratorium is toegepast, de stromen

do~r ~e sr::~eider k30oci~ief zijn.

-\!~oe~eI d~ strornen ~apacitief zijn ~oet toch aangete~end worden

dat ~~t feit d~t ~et circuit na de scheicer niet zuiver ~aoacitief

;.5, 'Ian invloerl is 0') de ~-rai.siente '!"ederkerende spanning ( de T.;;.\!.

flit zal 1_at~r ::"n par2.8 ..17'::,n de hand van de metingen nader toe-

selicht '!'orcen.

:? b~~roevin~9circuits..

:.1 Inleiding

~e ~eproevingscircuits zuI'en nu on~er de loep worden genO:.len.

"~n zaI zien aat er twee circu~ts r'lOdig waren om ae qewenste stromen

door ae scheiaer te kunnen nalen. Met net ene c~rcu~t weroen stromen

Lot I = 1,7/ A ~ere~~t. Voar U~ urotere stromen wa& e~n anders ~

~i,cui~ nodig. Ce groot~te stroom die nog net te onaer~,eKen was

'f) met la:"tst gFlno em de c~rcuit wa~ e~n stroam van I = 2,9~ ~.s

:.2 !Je Gir"cuits

Zoals es, oor beschreven moesten kapacitieve stromen onderbroken

','.' 0 rap n ~ ~ j v p r ~ chi I 1 e na e S 88 n "' i n9 ~ ni v eau' sa'" n des c h '" ide r _ He t

A~r~te ~9an~~rgsnive~u waarbij ~apacitieve stromen ond~r~roken

werden \Va" 110 !~V. VOOr het onderoreken van de stromen bi] dit

niveau Zilr'l twe~ Gilcuits geblui~t. Deze tWee circuiLS worden in

resn. fig. tn en fi~. 1~ weorgegeven.

:-"PL t,8t ene cirL.uit (fi;. 10) werden stlomen onderbr'oken tot I s=- 1,77

~e~ het andere L.ircuit (fig. 11 ) werden stromen onaerbroken die

f grater waren aan 1,77 A. ue nroolste stroom d~e nog net onderbroker'l

o ~on ~olden WqS I ~2,96 A.s
~ij srotere £tromen ~leof de ~oog tus~en de scheidersarmen staen

tOtdAt de ar~en ~ele~a~l opengedraaid ~aren. De boog ~erd toen

door de hocfdsch~kela~r (V.S. in de figuren 10 en 11) gedoofd.

I~ f~ite rlo~ft de boog ~8n niet, maar omdat de span ing wegvalt

als de hocfrlschakelaar de spanning YEn het circuit ofschakelt,

ksn er dsn ge n stroom door de scheider vloeien en dus oak geen

boc= ~Iijven ~esta3n.

De reden dat er t~ce circuits toegepast z~Jn, was dat met de be

schikbare \ondensatoren op twe8 'Nijzen de benadi£;de stromen verkregen
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la~gspannin~skondensatoren

( 1')00 V= ). In totael waren er 15 van deze kondens8toren. :'~t dez8

15 ~o~dcns8toren ~as ~en in sts t ~ij een s~anning van 220 V ( 110 kV

:3 :. n c:: '= s c he i dG r ) e 3 n s t roo n v 2 n 1, 77 l, door de s c h 8 i de r ':3 be rei!: 2 n •

C' r!' teeh~ r:J t ere s t rom e n te'( r i j :: e n \'! ~ r den toe nan de r:- kc nde" sat ('I r'2 "
r ~ '~"A-C~~~~ ~~~ ~"~oas O~ von rle ~ondensatoror ~ in het~ --2. # \,.._..- ,-_ --..;-; "., '- I -' I '2 .

1.. eve r:> n '=> ...
....... I de tot~l~ ~tro~~ door de scheider. De ~ijdrage was

+ 1 "!1:. ;::er ,...",. Deze ji:,'r:::Jen ",'aran te klein. Tmr!'lers nen is gein

teres~e r~ ~~ de stro~e~ do~r ~e ssheider, zoals ~ie ~ij induktieve

t:>e18s~i~g ~el'!''2ten zijn. ( ('I,'::" <':::s <' ~ ..". ).

~m tot ~~8 str~~en ta komen ~as "!len dus senoodzaakt de hoogspannings

~ondenS2t,r-~ ( ~2 ) B8n e-n hoogspan ins a~n de sluiten. Dit werd

bereikt dn-'r de sc~akelins volgens fig. 11 toe te pessen. Vermeld

dient ~e"orden det deze laatst senoemde kondensatoren gelijkspannin:

kondensatoren zijn. De metingen die uitgevoerd zijn, waren uitgevoerd

met 50 Hz wisselspanning. Er trad dUB vermogensverlies op in de

kondensatoren. Om dit vermogensverlies te bepalen we,d de verlies

hoek van daze kondensatoren ~epaald m.b.v. de Scheringbrug. Een

verli'2shcek tan 6 = 4,4.10- 3 we,d gemeten. Doer deze kleine waarde

van tanS ~erd aangeno~en dat dit vermogensverlies in de ~ondensatoren

t E' V ~ rv:? a rIo zen is.,

T2 5 T3
0----_ .....------.,r----e0o---...,..---1 ..-----(;

I
I
I

--~---r -
I

I

500/250000V

-..
250000/500

fig. 9 Het circuit in onbe18ste toestand
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l....-_...,.-------'-u_p_--L.. L-__~.&......-.L,.......:.lu_v__u_oI~T5.....-... ucUe1

10000/380V 500/250000V \ 250000/500

\

Fl !let circuit voor stromen door de scheider tot I = 1,77/\s

250000/500V 1..00/10000 V500/250000V10000/380V

,

fi:.;. 1" "~t circuit vonr stromen dOlr de scheider tot Is = 2.06 /\

•N
1.0

•
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10 k\l-instal~atie

De 10-~V installatie is uitgevoerd met zekeringen van !OOA. Als

er e~n scheiderstroom vloeit van SA, den zijn de stromen welke

in de 10-kV installatie vloeien als vol~t:

:-fnse

T-f8S? f"\"
" \

v •S.: 'Ie rmoc;~r;s schE""~ e 1a - r, Oe rl i'<o n pe rs 1 uch t schak e la:: r

"r 10784~ He 111. Type L 4067L, Maximale druk 20,4 atm, ~erk

druk ~.5 :Jtm.

T 1 : I.~.C. transformator nr 74222

~:orri na Ie r-J rina ire spann i nc; 10 k'/

"Or.1inale sekundaire spanning 380/220 V

~:omina31 schijnba:.r vermogen 800 kVA, fasen 3, frequentie 50 Hz,

Relatieve kortsluitspanriing 3,56 ~

Schakelin-g Oy 5.

'2: Transformator 3alteau

Hoogspanningstrar.sformator type T.E.G. 250 nr 52645/01

vominale primaire spanning 500 V

"ominale primaire stroam 400 r\

~'ominale se!<uncaire spanning 250 kv

r'ominale sekundaire stroom 0,8l\

"ominale ve rmJgen 20'] kV.1\

~elatieve kortsluitspanning 2,11~

Frequent~e 50-500 Hz, Schakeling Iio

s: Scheider H.l\PAr-~ 123 kV

T '7.; Transformator 3alteau

Hoogspanringstransformator type T.=.G. 250 nr. 52645/02

~:ominale primaire spanning 500 V

"ominale primaire str,J m 401'"1 t-,

;'oninale se'<uncaire srJan:1ing 250 kV

"omir:a1e sekundaire stroom 0,8 .A.

"orlina1e verflloc;en 20'" kVA

Pelatieve !<:ortsluitspanning 2,16""

Frequentie 5,]-5']n ~z

Schakelin s TiO
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Meetmethoden

In1eiding

lIon belana ~ij het onder~reken van deze caoacitieve str,men is

het gedrag van de boag die bij e~n dergelijke onderbreking ontS!S8t.

WGa, men vooral in ~einteresseerd is, is de o~oghoogte, de boogduur

en de kontakt-afstand. Andere belangrijke grootheden zijn de boog

stroom en de boogspanning.

De booghoagte is voeral van praktisch betekenis om te weten welke

afstand men tussen de scheiders moet aanhouden om overslag naar

nabij ~ele2en 2~~aratuur te voorkomen.
~e boogduur geeft a:n hoe lang er nog stroom b1ijft v10eien nadat

de scheider is begonnen te openen. Verder kan de boogduur oak

gebruikt worden als vergelijkingsmateriaal bij andere schake1situaties.

M~n kan bijvoorbee1d de boogduur bij het afschake1en van capacitieve

stromen verge1ijken met die van induktieve stromen om zodoende

een idee te krijgen welke langer duurt.

Oak de booghoogte kan als vergelijkingsmateriaal gebruikt worden.

Een andere be1angrijke grootheid die gemeten is, is de kontakt-afstand.

Dit is de korste afstand tussen de eindpunten van de scheidersarmen

op het moment dat de boog dooft. De kontakt-afstand is van belang

omdat men aan de hand hiervan bepaa1t hoeveel de scheidersarmen

nog open kunnen gaon nadat de boog gedoofd is.

Om een visuee1 inzicht te verkrijgen over de boogontlading zijn

er vidoe-opnamen gemaakt. Om e~n direkt verband te kunnen leggen

tussen datgene wat men ziet en het ver100p van de boogspanning

en de boogstroom zijn deze met behu1p van een mixer ook op video

opgenomen.

In deze paragra~f za1 enig aandacht besteed worden aon de wijze

waarop de boogstroom,de boogspanning, de boogduur en de booghoogte
gemeten zijn.

De booqhoogte en boogduur

Om een visuee1 inzicht te verkrijgen over de boogontlading, is

zoa1s a1 verme1d, van iedere beproeving een v±deo-opname gemaakt

Bij deze opnamen werden vier grootheden geregistr~erd te weten,

de boog ze1f, de boogstroom, de boogspanning en met behu1p van

een stopwatch de tijd hoe lang een boogont1ading duurt, dus de

boogduur.
9ij een bepaalde stroom door de scheider werden steeds 10 video-opnamen

gemaakt. Deze werden later gebruikt om hierme~ de booghoogte, de
boogduur en de kontakt-afstand te bepa1en.
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Om 8~n dirs~t ver~8n~ te kunnen le;;~n tus:en dat:ene wat ~en ziet

in ~et verloop van ce ~00cspA~ring en de 8oogstroom Zijr. deze met

behulp van een ~ixer op de vidoe opgenomen. Sij een bepaolde stro~m

door rle sc~ei.der werde~ ste:cs 10 video-cpnamen gema..::kt. Tevens

werden er steeds 3 apnamen ~emaakt ap het Camac-systeem bij een

stroam door de scheider. De grootheden die hierbij geregistreerd

werden zijn: de span~ing voar de scheider U , de spanning achter
v

de scheider Ua' de boogstroom en de boogspanning. Van de 3 opnamen

die er gemaakt zijn is ~~n in stationaire toestand, dus zonder

dat de scheider open gaat en twee waorbij de scheider opengaat.

N.B. Een cyclus waarbij de scheider opengaot duurt i~ totaal 9 sec.

en gaat als voIgt. Op commando komt de hoofdschakelaar in

( V.S. in fig. 10 ) Na 3 sec. krijgt de scheider een openingspul~

waarna deze zich begint te openen. Dit openeh duurt ~ sec.

De scheidersarmen komen dan evenwijdig te staan. Na 9 sec.

schakeit de hoofdschakelaar uit. De boog die ontstaat kan
vo~r de gde sekonde nadat de noofdschakelaar is ingekomen

doven~ Ais dit niet gebeurt, dan zorgt de hoofdschakelaar

ervoor dat de boog dooft omdat deze de spanning ( 10 kV )

afschakeit.

4 Stroommeting
"

De stroom door de scheider, bij het openen van de scheider, de

boogstroom, werd op twee verschillende manieren gemeten.
~ , ,. .' f-, '/ " .....

Bij de ene methode werd met behulp van weerstanden, zoals aangegeven

in fig. 12, aangesloten aan de geaarde zijde van de tweede Baiteau

transformator ( T3 fig. 10 ) de stroom gemeten.

1--.-----+ - - - -

5052 CamBc s1;n8.:,1
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In fi3. 13 is h~~ ~2r ~~ a~der weerse:~\'er. Mc~ zje~ d3t ~e~ systeem

uit ecn zendsr ( :: ) een f.:.her si-;;nalen trar:sport ( fi'Jer ) en

e'n crtv2n2e~ ( C ~ ~esta£t. HEt signaol van de ontvanger kan toe

gevoerd worden na~r e~n $~OOP en/of het Camac-systeem

s
-_°1

fi':::>er
o 5052 Camac

De spanningsmeting

De spanning voor de scheider Uv en de spanning achter de scheider Ua
werden beiden gemeten met spanningsmeettransformatoren. ( fig. 10 en

Het meetprincipe wordt in fig. f4 weergegeven.

I t

H.

S'--:OOD

siS r;s:· ~
5052.
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Qalteau

q -= :7 521
p.

2 = 250 S2.

R
3 = 47 J/...

B .8 .C •

R
1

= 5 k SL

R2 =500SL

R
3

= 47 ..51

De boogspan~ing vindt men als verschilspanning Uv- Ua ' dus Ub = Uv-U
Dus door ~et aftrekken van beide meetsignalen krijgt men de boog

spanning. Om aan de differentiaal-ingang van de oscilloscoop de

meetspanningen (U en U ) bij gesloten scheider minimaal te makenv a
is een potentiometer opgenomen. Het aftrekken van de meetsignalen

gebeurt in de oscilloskoop door gebruik te maken van een differentiaa

verzwakker. In het Camac-systeem wordt aftrekken gerealiseerd door

midcel van een rekenprogramma nadat de signalen opgeslagen Zijh

o~ e:n diskette (magnetische opslag).
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Metingen

Inleiding

Tn deze paragr,:l; f zullen de versehillende meetresultaterl bekeken

worden. Eerst zal het gedrag V3n de seheiderstroom I afhan~elijks
van de capaeitieve belasting onder de loep worden genomen.

Vervolgens zal aGndaert besteed worden aen de spanningsverhoging

els gevolg van de eapaeitieve belasting, zowel a~n hoog- als aan

de la~gspanningszijde. Daarna zal het gedrag van de boogho~gte,

de 'Jo'-,C1duur ~n de kontakt-afstand tJij definitieve doving bi:

verschil~ende boogstromen bekeken worden. Oit zal gedaan worden

bij zowel 110 kV als bij 190 kV, de twes spanningen waarbij de

metingen zijn uitgevoerd.

Het gedrag van bovengenoemde grootheden bij kapaeitieve belasting

zal vergeleken worden met die bij induktieve belasting. Aan de

hand van die vergelijl<ing zul~en konklusies worden getrok~en t.a.v.

deze twe~ versehillende belastingen.

Ook de oscillogram~en op~enomen op het Camac-systeem zullen aeanalysee'

worden

2 Ret ~edra~ van de seheiderstroom afhankeli"k van de e8Qaeitieve
e_astino

w

Om e:n ide: te krijgen over het gedrag van de scheiderstroom I s
bij kapaeitieve belasting is deze als funktie· van de kapaciteit C

uitgezet in fig. 8.1. Deze grafiek geldt voor de sehakeling volgens

f~. ...,. 1!") (;18 r. 2.6.? ). Men z i eta 2 n fig 8.1 date r vo 0 r n i eta I

t e 9 rot est rom e n ( I s ~ 0 , SA.) ere' n lin eair ve r ban d be s t a at t us sen

de stroom door de scheider en de eapaeiteit. Naarmate de stromen

groter worden, ziet men dat de r.e. van de grafiek groter wordt.

voor de kleine stromen kan men stellen dat er geldt

Ie = Ue wC 1

met

Ie = de stroam door C1 (zie fig. 10 par. 2.6.2)

Ue = de spanning over C
1

Men ziet aus dat er voar deze kleine stromen een lineair verband

besta_t tussen Ie en C1 • Oc~r de transformator T
3

wordt de spanning

Ue (vergeleken met de spanning Ua ) omlaag getransformeerd. Er zal

dus gelden

Ua = nU e
Is = I Ine l

De scheiderstroom is dus n maal kleiner als de stroom Ie door de
eondensatoren en de spanning aehter de scheider U n maal groter.a
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Achter de scheirler ziet ~er S, dus n~ klein~r. Immers

Ie = II ,..r-c"Jl
I = nIc s
I' = nU

a c
dus

( 17)

( 20)

( 18)

'21)

( 22)

nI e =(~_!n)wS~ , dus
v '" .,

T = w' I (r I n ~
- 3 .~ a ' - l' j

Aan (22) is te zien dat er dus o~k tussen Is en C1 een !ineair

verband besta~t bij niet al te grete stromen. 9ij grotere scheidar

stromen gaat de spanninssverroging als gevolg van de c3pacitieve

~elasting een rol spelen. Er zul!en dan grotere stromen gaan vlo~ien

rlan men verwacht volgens de formule. Dit is dan oak de reden dat

de r.c. van de grafiek verandert bij groter wordende stroom.

De invloed van de spanningsverhoging op de scheiderstroom

Iets wa::.rmee~ go~d rekening gehouden dient te worden bij capa

citieve belasting van t~ansformatoren is de spanningsverhoginQ

die er o~treedt. Oit is theoretisch in appendix 2 (par 2.2) be

handeld, dus men wordt daarnaar verwezen voor de theorie. Hier zal

de me?r praktische kant van de zaak bekeken worden, dus datgene

wat in de praktijk gemeten is. Om de invloed van deze spannings

verhoging aan te geven zal eerst een grafiek (fig. 8.2) bekeken

worden waarin de scheiderstroom I uitgezet is tegen het benodigdes
?2ntal C's, volgens de schake ling van fig. 11 (par. 2.6.2)

"?n ziet hier twee krommen. De ene is een kromme wa,:rbij het be

~odigde a:ntal condensatoren van 7,71 uF om een bepaalde scheider

stroom Is ts bcrei~en berekend is, terwijl de andere kromme de

situatie weergeeft zoals die echt gemeten is. Men ziet aan de be

rekende kromme dat er 10 CiS van 7,71 uF no dig zijn om een stroom

van Is = 4A te bereiken. Aan de gemeten krommen ziet men dat reeds

bij 4 CiS men een stroam van Is = 3,58A bereikt. Met 10 C's zou

men volgens de gemeten kromme een stroom van Is = 6,70A bereiken,

althans als men de kromme lineair doortrekt. Dit is in feite niet

toegestaan zoals men reeds in par 2.8.1 gezien heeft.

Men ziet dus dat t.g.v. de spanningsverhoging die er optreedt door

de capacitieve belasting de stroam door de scheider groter wordt

dan men valgens de berekeningen zou verwachten.

Resumerend kan men dus stellen dat bij capacitieve belasting van

transformatoren men bijzonder goed moet letten op de spanningsver

hoging, dit i.v.m. de grotere stromen die er gaan vloeien dan men

in eerste instantie zou verwachten.
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lJe

"u rn~n ch invloec vC\n ce ~;J2n'~in:sv?rho'~in0 op de scheiderstroClll'

1< en t :.. s h? t' 0P z i j n ;:: 1a:: t::: 'J'" rl e we r'-:. eli j '< e Ge!!'! e ten 5 pa :-.' in '2 s

v€rhoging te beschouwsn. In fiG. 8.3 ~ordt de spanning ov~r de
!(ondensator IJ (schakeling '101gens fig. 10) wecrgegeve:1 als funktie

c
van de s~room 1_ d00r deze kondensatoren. Men ziet dat de spanning

....
stijgt van ~c = 22QV bij nullast (Ie =0, geen C's opgenomen) tot
U = 275V bi~ I = 852A. Een verhoging dus van 55 V oftewele .J c
55/220. 10~j = 25~.

Men ziet dus dat dit ge~n gering percentage is. Dus zoals eerder

vermeld dient men met deze spanningsverhoging terdege rekening

te houden. Ook a~n de hocgspanningszijde (aehter de scheider fig. 10)

is de ~oogspanning Ua gemeten. In fig. 8.4 wordt deze weergegeven

als funktie van de stroam I c ' Zoals te zien is stijgt de hoogspanning

van 110 kv bij nullast (I e= 0 A) to~ 137,5 kV ~ij I e= 852 A. Een

st~jging dus van 27,5 kV.
De spanningsstijging werkt minder door aan de voedingszijde. Aan

de voedende zijde is de spanningstoename minder groote Dit blijkt

uit de gemeten voedingssp§nning U als funktie van de voedingsstroom 1
p

(fig. 8.5). Deze meting geldt voor de schakeling volgens fig. 10

par 2.6.2. Men ziet dat bij I p= 90 A (nullaststroom, geen C's asngeslc

de spanning Up = 225 V bedraagt. Hierna stijgt de spanning tot

Up = 230 V. Bij Up = 230 V blijft deze konstant bij toenemende stroom

I • qij de grootste gemeten stroom I = 920 A blijft de spanning
p p

Up = 230 V. Men mag dus stellen .dat de voedende spanning minder

sterk toeneemt als gevolg van de capacitieve belasting. Oit komt

omdat men het net als een vrij sterk net mag beschouwen d4~ zich

weinig aantrekt van de optredende spanningsverhoging.

Resumerend kan men dus stellen dat de spanningsverhoging als gevelg

van de capacitieve belasting van de transformator groot is ver

van de voedingsspanning en minder groat is naarmate men dichter

bij de voedende bron kamt.
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ais capacitief

zoals die bij

~ete~enis em ~e ~e~~~ wel~e ~f~tand m~n tussen de sc~eirlers moet

aan~~L:ccn o~ ~\'e!'"s13g rlc_;r n')t>ij :;el?;en a;J~aratuur te voorkor.len.

In ens geval zijr. ~e bC0gh~~st~n ceMeter. bij verschil'ende stromen
\Jij onderhre'dng v-~n capacitieve strO'llen, terwijl in het ve:'rleden

bO~9hoohten gemeten zijn ~ij ong~vecr dezelfde stromen echter bij
indL:~tieve onder~reking. In het navolgende zu11en zowel indu~tieve

ais capacitieve metingen bekeken worden en vergelijkingen getrok!cen
worden tus~en deze twee soorten onderbr~kingen.

In fig. 8.6 zijn de booghocgten zowel induktief

we- rgegeven (. = i1du~tief, ~ = capacitief )
110 kV 2emet~n zijn.

Het eerste wat bij de metingen opvalt is dat men grotere induktieve

stromen met de scheider kan onderbreken dan capacitieve stromen

(I . d = 3,9 A, I = 2,96 A fig. 8.6 ). Opgemerkt maet hierbijS-1n s-cap
worden dat de vergelijking tussen induktieve en capacitieve stromen

niet helemaal opga~t. Oit komt omdat men bij induktieve belasting

e8n lagere spanning he:ft aan de scheider dan bij capacitieve be

lasting. Men zou hier beter de vermogens met elkaar kunnen vergelijken

dat door de scheider vloeit bij de verschillende belastingen.

8ij capacitieve belasting vindt men
3

Ps - cap = VaIs_cap= 153.10 • 2,96 = 452880 VA
en bij induktieve belasting

3P . d= V I . d= 110.10 • 3,9 = 429000 VAS-1n a S-1n
Men ziet dus dat er bij capacitieve belasting een grotere vermogen

door de scheider vloeit dan bij induktieve belasting. Vit het voor

gaande mag men konkluderen dat men de situatie bij induktieve be-

lasting en die bij capacitieve belast~ng mag vergelijken maar

men moet hierbij echter weI het vermogen goed in de gaten houden

~ om gesn verkeerde konklusies te trekken.

Als men verder fig. 8.6 bekijkt dan ziet men dat de booghoogte

bij induktieve onderbrekingen over het algemeen groter zijn dan

~1J capacitieve onderbreking voor de stromen die in beschouwing

worden genomen d.w.z. 1
8

<2,96 A. Men ziet dat de spreiding

in de metingen erg groat is, daarom kun~en er moeilijk verdere

uitspraken gedaan worden aan de hand van fig. 8.6. Om dit te onder

v8ngen zijn de gemidcelde wa~rden en de daarbij behorende standaard

deviatie G'"in fig 8.7 uitgezet. Ook hier geldt • = induktief,

'" = capacitief.

~en ziet aJn deze grafiek dat er bij induktieve stromen een lineair

verband bestaat tus~en de booghoogte en de boogstroom. De maximale

cemidde1de booghcogte hb is ~b= 210 cm bij Is = 3,9 A met een
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De !::-cr:-,::--:(),:,:tc::

'/Br-:'a:"1d. V~or

~e~r den lir.~8ir toe.

~ nee~t de bocghoo~te

~ier kcmt dUidelijk na~r vcren ~6t ~e booghoozte bij inrluktieve
. d 1'" ... " ~,,-stromen grater ~~ an 01J eanacitleve 5trcme~. ~1~ ~- ~ ~tromen

cie i" !Jeschouwing worden G8r.omen C O.(! <"", .1.8 f., ) ," ::,:t de lijn

van ce incu!(tieve stromen hager dan die v:", eapaeitieve stromen.

lets wat ook blijkt uit de grafiek is dat het versehil in hoogte

tussen induktieve en eapaeitieve stromen groter wordt naarmate

de stroom toene-mt. Een rekenvoorbeeld is. hier op zijn plaats.

9i; I = 0,4
v s

Induktief

~apaeitief

9ij I . dS-1n

f~r:'jgt men

11 b = 39 em

I~b = 28 em

6. hb = 11 em

= 0,77 A en Is-cap = 0,82 A k ri j 9 t men

lnd~ktief ~b = 64 em

Capaeitief ~b = 50 em

.o,-h
b

= 14 em

Men ziet ~~t bij een toename van de stroom van 0,42 A er een ver

sehil in de gemiddelde boog;,oogte van 3 em opt reedt.

Resumerend kan men dus stellen dat bij 110 kV

De booghoogte bij eapacitieve stromen kleiner is dan bij induktieve

st romen •
Naarmate de stroom toeneemt, neemt het versch11 in booghoogte

tussen induktieve en eapaeitieve stromen toe.

Tot slot zij nog opgemerkt dat bij 110 kV de metfngen bij indukt1eve

belasting buiten zijn uitgevoerd en die bij eapaeitieve binnen

het lafJoratorium. Door deze '1erschillende .metingsmethode moet men

in feite steede de invloed van de weersomstandigheden (bijv. de wind

betrek~en bij de vergelijkingen.
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!<':ontakt-afstanc'

In fig. 8.8 ziet men de :emeten kontakt-afstand bij definitieve

doving voer ca~aciti~ve stromen als funktie van de boogstroem bij

1!~ kV. De metin~en voar i~du~tieve onderbrekinn zijn er niet.- -
rok hier wordt de semiddelde w8~rden en de dacrhij behorende

standa~rd-deviatie be~aald om zodoend~ uits~raken te kunnen doen.

Deze worden in fi3. ~.9 we2rgegeven. Ook voer induktieve stromen

z~jn deze waarden bekend zoals te zien is in genoemde fig. 8.9

( ~ = induktief, • = eapaeitief ). De stroam Is = 2,96 ,t>., (capaci':ief)

wordt in onze ~o~chcuwing niet meegenomen, De reden hiervoor is

dat da boog bij dez~ stroom niet uit zichzelf dooft, m6~r door

de ho:fdseh6~elawr gerlaofd werd. Als dit geda~n wordt dan ziet

men dat er e'n lineair ver~on~ ~0~ta t tus:en de kontakt-afstand

'.~~j davin; en de bOl)::.stroom b1'j kapac1t1eve s~rot1len.

qij induktieve stromen is dit helema~l niet het geval. Voor induktieve

stromen kleiner dan 1,15 A ziet men een vrij sterke toename van

de konta~t-afstand met de boogstroom. De kontakt-afstand neemt

bijv. van 47 em tot 78 e~ toe, dus e~n toename van 31 em bij een

stro2m-toename van 0,34 tot 1,15 A, dus e:n toename van 0,81 A,

ter~ijl voor stromen groter dan 1,15 A de kontakt-afstand toeneemt

van 79 em tot 90 em, ~en toename dus van sleehts 12 em bij esn stroom

toerame daarentegen van 1,15 A tot 3,5 A, dus e~n toename van 2,35 A.

~Q toename van de kontakt-afstand voer stromen kleiner dan 1,15t,

~ ongeveer 2,5 ma31 zo groot als die voor stromen groter dan 1,15 A.

Als men de kontakt-afstand bij doving voor eapaeitieve onderbreking

~et die voer induktieve onderbreking vergelijkt, dan ziet men dat

C'~J boogstroam I <2' de kontakt-afstand bij doving voor induktj_8ves
s~romen groter j.~ dan voor eapaeitieve stromen. Voor stromen I?2A

wordt de kontakt-afstand bij eapaeitieve onderbreking groter.

'/erder ziet men dat de standasrd-deviatie v bij induktieve stromen

groter is dan bij eapaeitieve stromen. De grootste 0bij eapaeitieve

stroam i~ ~~ 9,92 em en bij induktieve stroom v= 21,15 em, dus

er zit e r grotere spreiding in de induktieve ~etingen. Dit is

het gevolg van weersomstandigheden ( Induktieve metingen zijn buiten

uitgevoerd

De booaduur
'"

In fig. 8.10 is de boogduur uitgezet als funktie van de boogstroom

induktief en eapaeitief (. = induktief, + = eapaeitief ). Ook hier

is er een grote spreiding in de metingen, daarom is voor fig. &.10

moeilijk uitspraken te doen. Om dit weI mogelijk te maken wordt
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net als in voorgaande cevallen de gemiddelde wa~rden met de da6rbij

behorende standa::;rd deviatie beoac.ld ( fio. 8.11)., ~,

Zowel bij induktieve ~!~ hij capacitieve stromen is er e~n lineaire

toena~e van de boogduur met de boogstroom. De boogduur bij induktieve

stromen is ste~ds langer dan die bij capacitieve stromen. Na~rmate

dus de strOGm tcenesmt ncemt ook de boogduur toe, zowel bij indu~tieve

als bij capacitieve stromen. 8ij induktieve stromen echter is de

boosduur ste~ds groter als bij capacitieve stromen.

Voor de capacitieve stromen ziet men bij Is = 2,96 A een vrij lange

boogduur n1. :emid~eld 4 sec, dus groter dan welke induktieve stroom

d2" ooR. Deze boagdu~r valt uit de toem vergeleken met de andere

becgdllre~. De verklaring hizrvoor is dat bij deze stroom de scheider

niet in sta~.t ble k te zijn om de stroom te onderbreken, dus de

booG deoft niet uit zichzelf, ma~r werd door de hoofdscha~elac r

sedoofd. Oit komt d~idelijk tat uiting in fig. 8.10.

Oak t)ij de bOJgduur is de standaard-deviatie bij induktieve stromen

grater dan hij capacitieve stromen d.w.z. dat de spreiding bij

induktieve stromen groter is dan bij capacitieve stromen. Ook hier

~an men dit toeschrijven a~n rie we2rsomstandigheden (!nduktieve

:tromen zijn buiten gemeten).

- 0 t s'_ 0 t van de z epa rag r a 2. f z u11ende bel a r 9 ; i j ': '= t eve r s chi 1 J. e n

tus~en de induktieve en capacitieve anderbreking gegeven worden.

- Zowel bij induktieve als bij capacitieve stromen besta:t er een

lineair verband tussen booghoogte en baogstroom.

- ~at de kontakt-afstand betreft bestaat er een lineair verband

tussen afstand en streom bij capacitieve stromen. 9ij induktieve

~tromen is er ge-n lineair verband.

- Zawel bij induktieve als bij capacitieve stromen bestat er tussen

de ~oc0du~r en de bo~gstroom epn lineair verband. 8ij induktieve

stromen is de baogduur sterd~ groter dan bij capacitieve stromen.
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ne m~tin~en ~i1 190 ~V
-' t

Inleidina
w

Als eerete ~oet worden o~nemer~t dat bij 1?O kV het niet mogelijk

was om de metin:en ~it te voeren t~t de ~aximale capacitieve stroom

die ~e scheider kan onderbreken. ~it komt omdat halver~e:e de metingen

de transformator T 2 (fig. 11) defekt rack':e. Een gede-ItA van de

boogspan~in:swikk~lingwas doorgebrB~d. Hierdoor was men niet in

stact de metingen voort te zetten. De gro~tste capacitieve scheider

stro~m die hierdo~r onderbreken werd was Is = 2,49 A.

gij 110 kV was de :rootste capacitieve streom die net door de scheider

onderbro~en werd e~n stroom I = 2,96 A. Ook bij 190 kV ~un~en aiss
bij 1:0 ~V verschillende grafieken vergeleken worden. Ooor de fout

in T 2 is men niet helema31 in sta"t om de metir.gen bij 190 t~v te

vergelijken met ci~ ~ij 110 kV. De metingen bij deze twee spannings

niveau's zullen 'ergeleken worden voor zover dat mogelijk is d.w.z.

tot Is = 2,49 A.

~D8~~ingsverboging bij 190 kV

Evenals bij 110 kV zal oak bij 190 kV het gedrag van de spanning

bekeken worden. In fig. 8.12 wordt de spanning over de kondensatoren,

(schakeling volgens fig. 11) als funktie van de stroom weergegeven.

Men ziet dat de spanning stijgt van 5,4 kV tot 7,5 kV een verhoging

van 2,1 kV, een stijging dus van(2,1/5,4) .1007' = ~8,9~~. De verhoging

was ongevesr 0,5 kV per evan 3,86 uFo Oak hier moet opgemerkt

worden dat men goed moet letten op deze spanningsverhoging.

Spanningsverhoging aan de scheider

Oak de spanningsverhoging achter de scheider (U a ) is gemeten als

funktie van de ca~aciteit. Oit wordt in fig. 8.13 weergegeven.

~en ziet dat de spanning stijgt van 190 kV tot 225 kV esn verhoging
van 18,421:'/.

Scheiderstroom als funktie van het aantal C's

Oak bij 190 kV is de scheiderstroom gemeten en berekend als funktie

van het aantal kondensatoren. In fig. 8.14 ziet men de stroom I s
uitgezet als funktie van het aantal kondensatoren C2 (fig. 11),

zowel voor de berekende ais voor de gemeten situatie. Men ziet

dat bij de gemeten situatie men veel grotere stromen krijgt als
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men vol~ens de berekening zou verwaehten. Oit groter z1Jn ven de

strocm is te wijten a.,n de span:'iingsverhoging, die er optreedt J~,->

bij eapaeitieve belasting. Deze spanningsverhoging kan men bij ~!_
de berekening niet meenemen omdat men niet van tevoren weet hoel~
graJt deze verhoging zal zijn. Men ziet in de grafiek dat men volgens

de berekening 12 kondensatoren van 3,86 uF nodig heeft am e:n seheider

stroom van 2,SA te bereiken. lIit de metingen blijkt eehter dat

men re~~s bij 7 kondensatoren een stroam van 2,49A bereikt. Als

men de gemeten Kramme lineair zou doortrekken, dan zal bij 12

kondensatoren een stroom van 3,14A vloeien, dus e"'n strocm die '"),64.6.

groter is dan men volgens de berekening zou verwachten.

~oo9hoogte als funktie van de boogstroom

In fiO. 8.16 ziet men de booghoogte als lunktie van de boogstroom

bij 190 kV capacitief en 180 kV induktief (If> = capacitief, _ = induktie

N.B. Bij induktieve belasting mas de spanning aan de scheider 180 kV

en bij kapaeitieve belasting 190 kV.

Gok hier wordt i.v.m. de grote sorpiding in de metingen de gemiddelde

waarden en de standa,:rd-deviatie (Jbepa:'ld zowel bij induktieve

-Is bij eapacitieve stromen. Deze worden in fig. 8.17 weergegeven.

In tegenstelling tot de 110 kV waarbij de metingen bij induktieve

belastingen 'lui ten zijn uitgevoerd en de eapacitieve metingen binnen

het laboratorium, zijn bij 190 kv (capaeitieve belasting) en 180 kV

(induktieve belasting) zowel de induktieve als de capacitie~e metingen

binnen het laboratorium uitgevoerd. Men hoeft hier dus geen rekening

te houden met de invloed van weersomstandigheden op de metingen.

Men ziet a~n fig. 8.17 dat de gemiddelde booghoogte bij induktieve

stromen groter is dan bij eapacitieve stromen. De gemiddelde boog

hoogte bij induktieve strome~ nermt toe van h b = 68 em bij een

seheiderstraom van O,SA tot hb = 208 em bij Is =~,08A, terwijl

bij eapaeitieve stromen de booghoogte van hb= 34 em bij I s = 0,72A

toeneemt tot hb= 144 em bij Is = 2,49A.

Aan het verloor van de getekende kromme ziet men dat de booghoogte meer

als lineair toeneemt met de booghoogte zowel bij induktieve als

bij eapacitieve stromen. Asn het verloop van de kromme van de ge

middelde booghoogte bij capaeitieve stromen ziet men dat deze boven

de kromrre voor induktieve stromen zal komen. Of dit zal gebeuren

bij stromen die door de scheider onderbroken kan worden ken niet

met zekerheid gezegd worden, omdat deze metingen helaes niet verrieht

zijn door het defekt raken van de ene Balteau-transformator.

Wat de spreiding in de booghoogte betreft ken gesteld ~orden dat

deze bij induktieve stromen niet groot is. re spreiding in de boog

hocate bij induktieve belasting varie~rt va~ ~~= 7 em tot ~L= 13 cm
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~::"?t dL:c:: r'?t rle - "'reirlin~ in hO·'"IOnOiJgte hij capacitieve str':lmen

grotcr is den ~~j indu~tiev~ 9tro~e~. De spreiding

stromen ne~~t ste~~ toe met toene~enr:le stroam.

KOrltakt-afstand bij doving

C6pClcitieve

Voer wat de konta~t-afstand ~ij doving bij 190 kV betreft, moet

wor~en gez~:d det deze aIleen voor eapaeitieve stromen ~esehikbaar

zijn. 9ij induktieve stromen zijn deze niet gemeten. De metingen

voor eapaeitieve stromen worden in de figuren 8.18 en 9 0 19 weergegeven

Evenals in voorgaande gevallen worden ook hier i.v.m. de spreiding

in de metingen (fig. 8.18) de gemiddelde waarden met de bij behorende

standa8rd-deviatie bepaald (fig. 8.19).

Men ziet aan fig. 8.19 dat de kontakt-afstand bij doving lineair

toene'mt rlet de stroam. De gemiddelde kontakt-afstand ( Sd ) neemt

toe van Sd = 7R em bij I = 0,72 A tot Sd = 114 em bij I = 2,49 A- 5 5

een toename dus van 36 em bij e2n stroomtoename van 1,77 A. De

spreiding in de kcnpnkt-afstand is gering. Deze varieert van

~ = 2, 2 em tot ~J = 4, 79 em dUSA~ = 2, 59 em

~ 900gduur als funktie van de boogstroem

In fig. 8.20 wordt de boogduur als funktie van de boogstroom weer

gegeven ( + = eapaeitief, • = induktief ).

Ook hier worden de gemiddelde waarden met bijbehorende standaard-devia

bepaald (fig. 8.21 ).

In fig. 8.21 ziet men dat de boogduur bij induktieve stromen steeds

groter is dan die bij eapaeitieve stromen. De spreiding in de boog

duur bij induktieve stromen is oroter dan die bij eapaeitieve stromen.

De grootst:: standaard-deviatie bij induktieve stromen is V;. = 26 em
-"bij I = Z,59 A. ~ij eapaeitieve stromen is deze ~ = 18 em.

s "'e.-.,.
Men ziet dat de boogduur bij induKtieve stromen grot~r is dan bij

eapaeitieve stromen.

Tot slot van de besehouwingen over de metingen zullen de metingen

bij 110 kV en 190 kV ( cap ), 180 kV (ind) in ~6n grafiek weerge

geven worden en aan de hand daarvan enige siot-konklusies getrokken

worden. In fig. 8.22 is de gemiddelde booghoogte met de daarbij

behorende standa~rd-deviatie uitgezet als funktie van de boogstroom,

zowel bij 110 kv (induktief en eapaeitief) als bfj 180 kV (induktief)

en 190 kV (eapaeitief).
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Als men eerst de induktieve booghoogten ~ij 110 kV en 180 kV met

elkaar vergelijkt, dan ziet men dat de booghoogte bij 180 kV steeds

groter zijn dan bij 110 kV. Had men bij 110 kV een lineaire toename

van de booGhoogte met de bo~gstroom bij 180 kV heeft men e~n toename

van de booghoogte die groter is can lineair. De situatie bij capa

citieve boogstromen is anders. ~ij capacitieve boogstromen ziet

men dat de bo~gho=gte ~ij 1S0 kv acnvankelijk lager is dan die

''''ij 110 kV. ~'aarmate de stroom groter wordt (I > 2 h) ziet menca'}
cat de bocghoogte hij 1?0 kV groter wordt dan bij 110 kV. ?ij 110 kV

cap. ziet men een toename van de booghoc;te met de bocg-

s~roo~ cie groter is als lineair. Resumerend kan men dus stellen dat:

- De ~002ho~2te ~ij induktieve stromen groter is dan bij capacitieve

5tro~en zowel bij 110 kV als bij 180 kV (induktief) en 190 kV

:capacitief)

81j induktieve stromen is de booghoogte groter bij hogere spanning.

- Dij capacitieve stromen neemt de booghoogte af bij hogere spanning

afhankelijk van de capacitieve stroom. Voarbij_e2n bepaalde stroom

(T~3'J> 2,~.) wordt de booghoogte bij hogerespanning (190 kV) groter

als ~ij lagere spanning (110 kV)

In fig. 8.23 is de gemiddelde boogdu~r uitgezet tegen de boogstroom

met de bijbehorende standa3rd-deviatie. bij de verschillende spanning~

niveau's aen de scheider 110 kV (induktief en capacitief) 180 kV

( i nduk tie f ) 190 '< V (c a pac i tie f). AIsme n 00 k hie r des i t ua tie b i j

induktieve stromen resp capacitieve stromen onderling vergelijkt,

dan ziet men dat de boogduur bij 180 kV (induktief) hoger is dan

die ~ij ll n kV (induktief). Zowel bij 110 kV als bij 180 kV induktief

is er e~n lineair verband tussen boogduur en boogstroom. Sij capa

citieve stromen is oek de boogduur 1roter bij 190 kV dan bij l1n kV.

Vergelijking van de induktieve situatie met de capaciti8ve situatie

lerrt dat bij 110 kV de bocgduren dichter bij elka2r liggen als

~ij de hogere span~ing d.w.z. het verschil in boogduur bij induktieve

en capacitieve stromen is bij 110 kV kleiner dan bij 190 ~V.

In fig. 8.24 wordt de kontakt-afstand bij verschillende ~pannings

niveau's samengebracht in e~n figuur. Vermeld dient te worden dar

er geen meetwa rden zijn veor 180 kV induktief, zodat deze hier

ook niet getekend zijn.

~at de capacitieve stromen betreft, ziet men dat bij 190 kV de

kontakt-afstand steeds groter is dan bij 110 kV. Zowel bij 110 kV

als ~ij 190 kV is er e~n lineair verband tus~en kontakt-afstand

en boo~st ro:>m.
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I;)pllnnlng en Btr-OOM fwn de scheider 'In I'Itst1onlil1re toeetand btj
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r,' U 0est roo men spa nn in::: ins t a ':: i ("l naire t ::" est and ~eke ,( e n z::' j n ,

eni: aerdacht beste:d ~orden a~n de :emeten signalen bij ondebre~ing.

In ~3r. 2.2.4 (boo:~arakteristieken) is reeds aancezeven hoe de

~o~:s~a~~ing 2" de ~0n:strocm als funktie van de tijd eruit =ullen

zien. ~~rst ~3l e n ~illekeuriJ :emeten krom e ~ekeken worden om

te zisn of het indercaad het verlo~p heeft als acnge:even in ~ar.

2 •2 •4. ~. 1s men f i CJ. '='.:: ,:. be !( i j k t ( L' ( s) = 110 k\f, I s = 2, 4 8,~,) dan

=iet men dat het verloop ven de cemeten bocgstro~m en boozspennin;

in ,:;rote lijnen overe::n!<:omen met de 'c":"·'.teristieken =081s in par.

~.~.A ~e_r:ezeve" zijn, althans het

van de definiti2v e on~er~reking.

dat n1st in de bu~rt- ligt

Vervolgens zal eni: ~enmerken van deze karakteristieken bekeken

"'orden. Z08ls re~ds in de t!1eori8 vermeld is, kt~nrrn ",r overspannin:e

voor'(o,",en ~ij c8;J<:citi,=,ve onderbrekinc; (zie par. 2 •.~.3:

AFn rle hand van de metingen zal nu na£egaan worden of er overspanninc

o;J:etreden zijn en 20 ja hoe groot deze zijn. Allereerst zal een

oscillogra~ ~eke~en worden wa~rbij er e~n herontstekina o~getreden

is (fi2. 8.35 ), dus nacat de strocm nul geworden is, caat deze

~'!e e r vI 0e i e n (;.J un t ;\) i n de 0 sci 110 9 ram i.! e n van I ( s ) e n I ( H). I n

fig. 8.~6 ziet men esn aantal signole~ we~rgegeven die ge~eten zijn

bij' Is = 2,C'2,'\ en U~ = 110 !<:V. !:'eze zijn respektievelijk, de spanning

voor de scheider U(V), de spanning aehter de scheider U(A), de

bO:l2s;Jan':ing U(s) en de boogstroom, die op twee verschillende ~aniere

gemeten is l(s) en l(H). Men ziet dat in het punt ~ de stroam nul

wcrdt. Als hierna de wederkerende spanning groter wordt dan de

d00rslags;.Jannin2 van het hate geionise rde lucht tus3en de scheiders

ermen, c'an zal er esn heronste\ing optreden. Zoals reeds in par 2.4.3

is aan2e~even zal ce stroom volgens

( 13)

oscilleren na~r e~n stationaire toestand. De oieken bij het begin

van.de oscillaties kunnen ~ierbij hoger zijn dan de topwa2rden

in stationaire toestand. In het beschouwde geval tre~en er piekstrome

van 6/'-, top 0p, t e rvv i j 1 de topwa' r den van des t roo min s tat ionaire

toestand 2,?<=;\ bedraCigt (Is in fig 8.36). 'I'lat de overspanningen

betrcft, ziet men in fi£. 8.36 dat de boogspanning van de topwaarde

U(s) = 82 kV na~r de wederkerende spanning van 230 k\f stijgt (punt 3)

Sij d~z9 span-inQ ontstact er eon herontsteking.

Iets ~at o~valt aQn de bo:gs~anning is dat zijn piekwa rde toeneemt

met de tijd, ~.~.z. dat de ~ooEspannin9 toene"mt met de tijd.
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'''orrlt c'e "on~ ~.:=lnc:,=r, eus e1e effe'(tiev", we;rstand 'Iocr ,..,~ strOlJm

~ordt orater. De stroam jeor rle scheider blijft nagenoa: konstant.

"')2 weer2t3nd ""or.-lt ~'r0ter, ten·:::"j:. ~e stroC''11 !(onstant ';Jijft, dL!S

"o'J~, ;Junt C in

281 toenemen. 9ij de

oscil~o2r3m ve~ !(s)

definitie'l9

(fig. ~.3F)

c::,v:i.n: van de

e n C'l9~S-;anr:'rC! ootre ct, de wederker2 n de s:Ja~' in·: m~t e·sn top

wa2~~~ :d~ ~V slinger! i~ naar de v~8~in;ssp2nnin~ ~e~ ~2~ t~p-

',':3.·r::l'e van 150 !(V. 1.'8" ;:iet dus in dit :eval det de overspanning

2~~!!5n=1,63 p.u bedro~Gt. Aan het oscillogram van ~~ ~~anning

vS<Jr de scheider U(V) ( fi~:;' 0.36) ~<omt de span~~.n.~::".'9rhcgin~ t.g.v.

-: S C 2 .: e :: i tie '/ s be 12 ? tin ~ rl u ide: i j ~.: tot u ~ tin,: •...
'~':n -=~.et ria: \166: C~ cefir1i.ti?\/9 caving 1.._,(1.::- = 180 kV. "'0 ce

~2finitieve doving V2n de bO~G of te weI na het afschakel~n v~n

rle C'O:-lC:len~3tcre!1 daelt G2Ze S!jcH';-i.~Z tot de topl"!a.:..rce V3n ce voe-
A

-:e:1~l,? tr3r.sfC)r~2torS;J3nnin~ nl. lJ(V) = 150 kif. r'~en z~u ce optrerlende

overs~anningen bij stroo~anderbreking met elkaar kunnen vergelij~en.

Oit kan men doen bij verschillende stromen door de scheider. De

v2;':'~cht::'n,; i~ ~2t "8:r:"'lc-::e de stromen oroter worden, dus na.:.rmate

:or l3n'Jer2 b~gen ontsta_n ')ij de ::In':ernre!<1ng, de o'lers:Jannin:en

'anoere booc houdt een
~ oJ 2rotere

!~~·::·..:e :rs::'"'1nd in, eus strcO-, en spc>n:'11.r.g ~t;,omen me~:r in fase wat

':leinere over~;J2n-:ing~r. tot ge'l01g zal he::'Jen. /\lthans clit zoo

gelder. sIs de bocgwe~rstand aIleen afhankelijk van de hooglengte

zou zijn, ma~r de boogwe rstand is niet aIleen afhankelijk van

de lengte ma~r oak bijv. van de grootte van de stroam.

Aan de hand van twe r opcenomen ascillogrammen zal nu nageC8an worden

hoe de overs,aG ingen zul"en zijn afhankelijk van de boaglengte

belasting 1

1:1 par 2.6.2.

en de ~o:gstro m.

He ten e 0sci 1:1 0 9 ram ( fi g. 8. ::: 7)' i s ~ ~ n wa.3 r b i j de

condensator van 7,71 uF is geschakeld volgens fig.

De stro~m door de scheider in stationaire toestand wa 5 I = 2, 08A ~s
Het andere oscillogram ( fig. 8.38) is ~~ntje waarbij de belasting

gevormd wordt door 3 CiS van 7,71 uF parallel. De stroom door de

scheider was I = 2,96(\. !rierbij moet opgemerkt worden dat bijs
beide ~elastinnen ( lC en 3:'s) de 15 C's van 63'3 uF ( C1 in fig. 11

par 2.6.2) in het circuit waren opsenomen. In fig. 8.37 ziet men

dat de te;Jwa~rde van de wederkerende spanning bij definitieve doving

( punt C in oscillo~ram v~n U(s) van 265 kV inslingert nacr de

st8tionaire spanning net topwa.rde van 150 kV, dus de overspanning

is 265/150 = 1,77 p.u.

In fig. 8.38 ziet men dat bij definitieve doving (punt C in oscillo

gram van I , de topwa-rde van de wederkerende spanning inslingerts I
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va~ ~()5 !cV n8cr de stationeire span::ing met topwa rcs van 150 '~\f.

r-< e n z i e t d u s da t de 0 v e r s 0 ann i no hie r 2 '? 5/150 = 1. 97 ,.,. u he d r a c. C! ~ •. ~ ~ ~

~e oversp3n~ing bij de crotere scheiderstroom is juist :rotcr c8n

~ij !<leinere stromsr, ~ws ~et tesenovergesteld van wst de \'erwechtins

i.s.

'=en verklaring :-~iervocr ;;Joet in twee richtin:;en sez'::Jcht \!:orden.

In de ecrste ?la~ts zal zoals e:rder ;estclC de bon~we~rst2nd niet

21',e n '13'"1 C'? ler.::t'? a!=h3n:.;en, ma'r oak van de groot':e van de straam.

Grotere 2tro~en geven me,r ionisaties wat e-r ~leinere bo :we rstand

tot :''='\lo1g ::ou 1(un en n',?:,'-en. Ten t\':eede spe:01t het feit o2t r.1en

hier GG n zuiver c20aeitie f circuit hecft oak
~ , e ' ,..,, , ro1. Onder e n

z u i verea;J a cit i e f c i r cui t \,. 0 r c! t hie r 'Ie r s t ~ a n e s n c ire ui t VI a r' ~ i .;

de '<en':lensato!'"2n :~un Ioding 'J1ijven be:'ouden na d.; onder:,re':ing,

z01zng er 9B n ~eronstekinJ pla:tsvindt. ?ij esn puur capacitief

circu~_t ',':ordt de spanr;ing !..!(s) ... ']:") -:-l(.\), na de onderbre1<ing,

beoaa1d coer ~et verschil tussen de sinusvormig varicrerde voedings-

spann inc; ( 1,'( V) en de konstante spanning op de kondensato r na

de onder'Jrekin t: ( U(/,) ).

In het ;eval zeals dat zich hier vo~r~oet, heeft Men ge~n zuiver

cap 8 c :i_ tie f 7" ire uit. '""\ a, r men h 0 u dt na des t r 0 r; m- a '1 de r ~ r:::, kin:; e ~ n

L... C- c ire :J itov e r, Cuse ~, n t r i 1 ~, in g s k r i ng. ne k 0 n den set 0 r e n z u 1:1_e n

zich ~rn vie oscillaties ove~ de L van rie transformctor kun::en

ont18~o~, ~3~rtij de frequentie ~epa Id wordt do'r de wAar~e vsn

rie ~elostincsca~aciteit en de zelfincuktie van de ~e'astings

transformator. De trensi~nte wederkerende s~anning U(s) na de onder,

~ r e ,( i n= ':I 0 r d t ~ 8 :"laId do a r des i. nus v ('1 r mig va r i ere nden e t S:' Ann i n 9

v'Jor de sch?ider ( 1I(\!) ) en de met de freC'uentie V8n de L-S-'<ring

varierende spanninz I'(."'~. Afl'ankelij\ nu van oe fre~uentie en de

a~~lituoe van deze trilincen zul1en er hoge of ninder hoge pieken

in de tr2nsi~nte wederkerende spanning ontstaan.

Tn ~e ~eschouwde :eval'en van de figuren S.37 en 8.38 ziet men

in fig. 8.37 dat het o:rste spannin:smaximum van eigen oscil~aties

'--: 1 '? i ,.., e:- is (p u n t ~ Q sci 1 1 0 :J ram ,,, ( A: ) dan i n fig. 8. 38 ( pun t '?

'Jsci1.1,ozram v:-r, II(A) ) .Dit ~·J8S te verwachten bij een kleinere

cG;:>8citeit. ',Is resultar..,t '~rijgt men in fig. 8.38 een hegere max:imum

van de t~~nsi~nte weder~erende s?onnin2 dan in fi2. S.~7.
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r1 P,:. H. ~7 De kf'pA c1 t1eye helf'sting wordt door 1 Cyan 7,71 uF gevormd
( J.., c ? ,011 A. n.9 ", 110 kV r 'fijII" ZO IlS".a/dtw)

UK. 8. ~8 De kap8.citteve belnsttng wordt door:) C's un 7,71 uF

parRllel gevormd (Ie = 2.96 A, U
lil

& "0 KV. 'fijd:ZO -ee/dlw)
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.16
.• __ ~,... l ... ~ 1 '("'_-!~.' . - ... - ~
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I • , __ ~
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.. -..J - •• '- , , ..-"... '" r.: "" ~ , ; I' en'" ,.., r l ~ .... ' ; ,.., '" ~ '" t" '" 1 '.- '" a'- '.: e r ""~ , ., ken• i ..• • • -- _ _ "',. ~_ I ~_ _ .:;:; • ....., '- . __ • '" _' I p.;; - - ..... . •

t/- ~.~ "": \.'sr ~3!:' ,_!~ oor81~e:'. r:3~e

... 8 t iree :=' r ~ ~ e 'J 12 " : s (':: V" ::.. t " i j rJ '7 ::: '3 I) ~ c i I },o £ r a '!l r e ~ i = Ci) t b i j

'(lein!" C?'jc;ci.t~':'>'/.., str'")""en (0,09:'..$Ts~O,3C2.r.,. ~ er +lin'<E' s;-J?nnin~s

-:-ie'(!"r 'Jnt:t=~n",r"l c~o s::2.;.;-:i:12e~ !I('/), !'U'.) en de \:Ic:::'c:s::>~n,ing lI(s).

':lo'-: :I"" '::'0c::~trcC'm verto:Jr"t flir:'(e riel.(er.. ~~en ziet 'J:5.j'/. in de

s"J8n"in,::: "C") ( fi~. p.39 ) det er sp8nningspieken van 240 !<V op-

trecen, t~r\l'!ij', de topwa rde van L'(V) in stationaire toestand 150 k'.

bedra~9t. ?~j c~ spanning achter de scheider ~(A) ziet men zelfs

,Jieken van 3:::0 k'.J ( p:.Jnt /'. fig. 8.39 ).

Naarmate de stromen groter worden, ziet men dat er na£enoeg geen

spanninospieken meer voorkomen in de spanningen U(V) en U(A) ( fig.

9.43 en 8.44). Ook de boogs~anr.ing U(s) vertoont een rustiger ver

loop zonder pieken ( fig. 8.44 ).

~at de bo~gstroom betreft, ziet men dat deze flinke pieken vertoont.

Men ziet 'Jijv. in fig. 8.41 dat er pie~<en met topwaarden van 2A

optreden.Dit zijn grote pieken als men bedenkt dat de stroom in

stationaire toestand slechts 302 mA bedra~gt. Getracht zal nu worder"

deze "Jieken te verklaren. Daartoe wordt e2n gedeelte van het oscillo

gram van fig. 8.41 uitgerekt weergegeven in fig. 8.41a. Men ziet,
dat de pie~en in de stroom optreden enige msec nadat de boogstroom

nul geworden is ( punten A', S', Co, enz). Voor ~~n van deze pieken,

die bij A' zal een verklaring gegeven worden. De anderepieken Zijn

op dezelfde wijze te verklaren.

De piek bij A' zal aon de hand van fig. 8.41a en onderstaande figuur

( fig. 8.45 ) worden toegelicht.

Is T3- ~I
9

1U(A) >
> C> J....

1

250000/500 V

LXV)

s
0-----0 I 0

0-------__-..:.. -"

fig. 8.~5 Deel van het circuit waarmee de piek bij A verklaard wort
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s;:an. tng

~e ~:on-

ft dehein

a c h t 8 r des c h e ~. ce r " (' ) 8 - n 'Na r de van :1 :::: :::: !, \. ( ;-' un t 8 ).

dens8tor is c8n Vi7 T~ o~281aden tct esn spnnring van

!\la 0;:;: "'C~C::lt van rlovinz, zal ~e '<Dndef1sz.:or ZiC:, vic de 0e!~'mdaire

,': i f~' eli n =' '/ :.-: '1'" S<:::: n en t 18 c;.:-· r ( f i:;;. ~.;I.5 ). Cl2 spa n. in" a c h t e r
..;,

!~rii"t tot..J _

,:!e s::~~ei.der ,,(,

n 'j~-;. .-..;

,.J • T ..J I 1M' II")':'~",.;n V:!.2 . '.Ie (onc·ensa Lors,.,::nn::':l:. 'v' Z_-,-

;Junt: ( oscil'osra,., '.!(t.) ) ·~aar

V0-r ~3 tijd. T~ ~c t~j~ di~ er v2rloo~t t~s en de ~unten ? en

;roeit ::e ,','ecterl<erence S~3nnl.ns "(s) aan. Cp e~n ge;everi C1cr::ent

~a~r~e van de war~e ge!onise-rde lucht, die zich op ~2t moment

t i8 ct C'" n '? 'l rIOIJ rs 13: 'J:J ( 'J~nt lJ ). De sp2nning

dz'" V?/l 'Junt ': ::2:':-: "10 r de 'Jronspan in2 L'('/). Dit

,"r ~'.. I. - ; :.i 1

;J lot-

s-=lir;s :e:'c:..;-r:;r, t':laar '.1:1-.; e-Il oscil'atie tussen de L en C \/c.n ~~t

circuit. Via daze nscil~atic slin~ert de snannin~ '·r ...·'
I _".

na~ r

de hrcn5~8n'ing. Te~ :ev01:c van deze osci11atie in ds

zaI or 0 ~ in de stream ~ie~en o~treden ~ie overe2n~emen ~et de

~!eken ven de oscil!?tiee in ~e s~an inc_
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,,(vJ

I(jC t:",\//crrr

100 kV/cm

IJ

1(H)

2 A./cm

Kflp8c1t1eve onder,brek1nr, b1j een kapacltieve stroom Van

I:'S= 0.501 A ( UHz 110 I,V. c. 5x6'38 uF,. Tijd. 20 IRSeu/CUY)

U(S)

100 kV/am

1(5)

2 A/em

1(H)

2 '/rnrt

t'1P:. 8.t.~ Kapacit1eve onderbrek1ng b1j een Acheiderstroom van ls:=' ',08 A
( U",'" 110 kV. Co: 10x6~8 uF.. T1jl1 20 msoa/diY')
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f-i ~ .,. _. ?/~·.2~

.... 1""\,,..,- ',"()n~t~rt~ s~~~'1i:l:. 7ij I:')~:-eri 7:!.CJ: vi3 de sel~'.~r;dcir-- wikkelin'g

\/'":'1 d8 tr'"':-,,,,"',,,""':"t'Jr ont~,~{'~:"'. Oit is van in\/loed 0;:' rle tr;"nsie.-,te

C''': ":ri1'.i.igs':r"I1'':, cie i:l<;,t e n freque~tie t:-epa3ld door de t ::n!"'

'.' i. t s' i. ~ =' " r t •

'~n ~e h8'1d V2n en~~le opceno~en oscillogrammen zDl de invlaed

8.47) ~ekijkt, dan ziet

8.46 t/m 8.51 '

belasting van 3 :'s van

~p de T~?V. na~e£a~n worden

:.ls r1?n bijv. de oscillogram

'r " _" 1" ,( \/ :- _? 0 (.', .' ~\ .~ ~ - ~_u . " - ~ - '._, -"'.~ .. J

::'8;~ ret ~2cil}.o:.;rD~ V2n VJ.")

bij de

fig.

c!.::t de freq~entie ~a r~e deZ2

7,71 uF

r1en

spen:-:in;

no. r ::ul :c:~t, nS C'3 ondel-':,,'e!<in: kJ.einer '1!ordt .L1et '/2r1o-:[") V3n

,.J Co ~ ~ E' n -; i n ~ !! ( ".) '"! 3 des t roc ~ 0 '1 de r'~ r e '< i n9 9 e. ft a ,-. " i-: :J e c' e c C! (' den-

ont~2c:en.

r::r' ontstsat e,zn cCIT:oe:;ee tril;.in;:skring tus.:en de !(onc'ei!sotcren

en (! : L 'm 'I de t r ens for ~ a tor. !je s p <3 n n i n J !. ' (/') s I i r :: e r t r;l e t e _n

v2,iiet--::nde frequentL~ nz· r 'wI. !-let :;evolg hiervon is C3t ce frec;uent-

\"-.'G ""' r:Tie

,-, ~ ~ 12 i n e r ':,1 0 r den. .~. l s rn ende uits 1. i n 9 e r i n9 s -I- ,

dezclfr~c v~ric:~ele frec:uentie pIa· ts zal vinden.De frer;L1entie ':Iaarmee

de" '"' ~ ,., . i .... 9 l' ( ') :J i t C' ~. in:::: e r two r d t k lei n e r, di t bet 8 ' : e n t du s d:3 t

o ') k d8 f r':: r; ue n tie '."Iarm e de T.!? If. na .:: r de v 0 e den des pan, i 09
in~lin=ert kleirer '."Ioret. Oat de frequentie kleiner wordt, moet

t :J'? :; esc h reven 'f: eres n a _:: c; e spa n i i n'Z s 8 r~ a n k '3 Ii j k h '" i d v 2 n de:?: eIf

inr.uk+:ie V8n de transfcrr:2tor, die sam en met de C de trilJingskrin::;

vcr"'': ( L. = L(") ). Ir1c;ers bij l(leiner wordende spar; inCJ, wordt L

;r(:ter~ Want de he1'.ing V2r< de :;;ac;netiserinjskromre

L; = 0 .... lel" IV -'7/::-1i = L neemt 3 f met tDene'Cende '3 en GUS toenemence

L: S '} i j !<1 '; H' e l' '..0 ret Lor 0 t e r. \/ G -:; r de uits 1 inc; e r i n :2 s f r e que ntie

go" dt

VI = :1., 'V LC

dus ~ij IJrotcre

frequentie vergelijkt

fic:. p • .1': tim 8.48 )

ij de verschil~enr.e ~8~8citteve ~elastingen
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Het bO~C1v8r'710C8n
, t

lets ~~t tot slot ~ekeken zal worden is hoe het booQvermogen

r ~b = ~b.lb ) zich =a1 Jedrag~~ in ~e tijd en bij v9rschil~ende

ka~acitieve ~elestin[en. Vo~r de belasting van 1 t' m 4 C's in ae
~c~3~e1ins vol:ens fi:. ~1 ( par 2.6.2 \ is het ~cccvermogen

!If C'\ T.-' \ --'; • - s teJ8n ·::Ie tijd (

.~,ls ~~n de ver:c'lil~_e:,ce figuren bel<ij:<t, -::'8n ziet men dat het

belastin'"' oroter
~ ...

wor~t. ~ij grJtare kapaciti2ve stromen krijgt men langere bogen,

dus vermo:en crater.

V:_r \":2-t : ,t :-:drsg von het vermogen in ce tijd ::,etreft, ziet men

fig. 'l.~2 ; det het '1errr;ogen met de tijd toene?ffit, or: vervol;ens

'<lei"er te ,"Jorden, 'l'a. rna het v~~:'" de stroomonderlJreking tot e-n

ma~imu~ stij~t. De ver~!~ri~~ voor dit sedrag is de volzende.

r'et toenp:-ende tijd \':ordt de boog langer, dus effekti:::ve we"'rstand

:roter. Oit he:ft tot 2ev019 dat het vermogen groter wordt.

Hetzelfde 1atroon ziet Men ook bij de andere kapacitieve belastingen

ti;. g.~ 3 tim 8.:: 5 )
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1(5)

"? A/am
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fig. 8.52
net bOOr;V~fIIogen bij een kapaciUeve belast1ng YBin 7,71 l.lF

( l;s'" 110 KV. I
s

= 2,08 J.. t' Ttjd 20 Ml'Jerc/diY)

fie_ 8.'5~ Ilet boogvermoRen btj ep.n klllpacitiovlt belastinp,; .-an 217.71 ur
( lJt\E '10 kV. )s~ 2,48 A, Tljd ?O maeo/dly)
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!(S)

;> -, om

!let boor,v~rmo~ell hij e~n k/llplllc1tievl'! belsflt1ng van3x7,71 u.'

( lIf;>:' 110 kV, I = 2,96 A, ':'t.1d ,)0 ",Bee/lilY)
f1r.. ,~.'5,) Hf!t ~O'·I:Y"!f·r.lop;... n bij f!ttn kApllocJtteve beJar-ting von "'x??, ur

( '1.,= l,fJ k'l, Ill'&' ".56 a. ""iid ;>0 r"fIoec/lHv )
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Konklusies

- Als gevolg van de kapacitieve belasting van de transformatoren

in het toegepaste circuit krijgt m~n een aanzienlijke spannings

verhoging (25~) wat tot grotere stromen door de kondensatoren leid
Deze spann~ngsverhogingwordt kleiner naarmate men dichter bij
het voedende net komt.

3i; 110 kV geldt:

- De booghoogte bij induktieve onderbreking is groter dan bij kapaci
onderbreking.

- Zowel bij induktieve als bij kapacitieve onderbreking bestaat er e

lineair verband tussen de booghoogte en de boogstroom. 8ij
de kapacitieve onderbreking geldt dit lineair v~rband tot een zeke

stroom (I s = 2,08 A).
- Voor boogstromen I <2A is de kontaktafstand voor induktieve stromels

groter dan voor kapacitieve stromen. Voor stromen groter dan 2A is
dit net andersom. (~nvloed van spanningsverhoging)

8ij induktieve stromen heeft men een grotere spreiding in de
kontaktafstand dan bij kapacitieve stromen. De oorzaak moet aan

weersomstandigheden worden toegeschreven. De induktieve metingen
waren buiten uitgevoerd.

- Zowel bij induktieve als bij kapacitieve stromen bestaat er
een lineair verband tussen boogduur en boogstroom.

8ij induktieve stromen is boogduur groter dan bij kapacitieve
stromen.

- De spreiding in de boogduur is bij induktieve stromen groter dan bj
kapacitieve stromen (Invloed van weersomstsndigheden)
8ij 190 kV geldt:
De booghoogte is bij induktieve stromen groter dan bij kapacitieve

stromen.
De boogduur is bij induktieve stromen groter dan bij kapacitieve

stromen. De spreiding in de boog~uur bij induktieve stromen

is groter dan bij kapacitieve stromen.
Vergelijking van de metingen bij 110 kV en 190 kV last zien dat:

- De booghoogte bij induktieve stromen is groter dan bij kapacitieve

stromen zowel bij 110 kV als bii 190 kV n _ b ~

booghoogte bij hogere spanning groter dan bij lagere spanning.

_ De boogduur is bij 190 kV groter dan, b1j 110 kV bij de kapacitieve

onderbreking
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_ Ue boogduur b1j 1nauktieve onderbreking is groter dan bij

kapacitieve onderbreking zowel b1j 110 kV als bij 190 kv.

k K' ontak'aT'~tand biJ' luO kVvoor de kap2citieve onderbre ing is ae ~ w ~

groter dan bij 110 kV.

Voor de ToR.V. geldt:

- In de praktijk zal bij het onderbreken van kapacitieve stromen

een hogere loR oV. over c.e schakelaar komen dan bij het circuit

in het laboratorium. Dit komt omdat in de praktijk de T.R.v o
gevormd wordt door de sinusvormig varierende bronspanning en de

hoge spanning waarop de kondensator blijft opgeladen bij stroom-
, onderbraking. H~t labor-atoriu..-ef.,rcuit boetst de werkelijkheid

toen, go.ad na,. Oit blijJ<t uit de overspanninge:n die er g:emetan

zijn (1.97 p.u.)
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Ontwer'jen van een circuit \ioor GC: :Jcjroevinc van e':..n 10-1<'/ Hf.,rA~~

er
•... ' ....

I nleidin;:;

:iet cloel van dit onGer~.:oc:, is cen circuit t·~ orltwijlf"p'~n'.~~" ,~~.

be pro e v in 9 va nee n 1 0 - kV 1a s t s c ;18 i de r e r: e, n v 0 0 r s tel t e 9eve n hO. e

bovengenoe£lide scheider in :'ict ollt',wrpcn circuit vc/-der beproefd kan

worden. Er moot naucr cnder:::.ock o<....n cle scheider ;cdacm worden dDt

buitcn ~estc:, ven clit c.f::;tL.:,;CLrw<..:rk v.::.lt. ;-::a",rbij moet a.:.indacht

bestecd wordell O.:A,'l c1c vol;.;cnC;c j1unt8n:

:<:an I,len de scheiJcr zoc:~;ilic, vcr';eterL;n Jut deze.: stroom boven 1000 A

kan ondcrbl-c!<en bij spanliin~cl'l boven 20 kV.

- In flOeverre vindt er hart::uswer:<ins ;)la~ts bij het onderbrekings

proces.

I sin de be s t 0 u n ue CUI Ie L: ,,) t 1. 0 Co''' u i t v 0 (:; r i n G v 0 0 r 1 7 ,:; kV, resp •

24 kV te re81iseren
,

•:.0 r~uri
'- .,-
.!(.; re :i.:< L •

- ::00 1,lOet de cooruin.... tit; Zijij il,":iL:r-i de: SL.:JCJ:"'.. l<:Lr ,'Jorclt toegepast

if. c,)woinatie met hooSs;Jc:,irli,ISjsslileltveilisheiJ cIs de sC:18kelaar

,au.t 0 1..c;.ti5C~' (t:r.i"~Q.li~~ li.i. t ;; -::hak til t •

In hoeverre zijn ce .:;,f"ctin;Joli t;: ;dinil.:~.lis8rc:;rl.

- Is hot iflOgelijk em I.1ct :)eliOU(: \la,l e'e :,oofup,-iilcijJ':;s e..:n schakelaar

te ontwerpen die zich 18 nt VOGI huisvGstin;j in eon beplate behui

zing.

Een :..:odanig uitvoeriilj t(;
,

uOC:/l fUllctiojlE:l-e,-, :LII cOiiloinatic met een

:-iOO::; spanll i n;;., SS;.IG l~ \/8 iIi ... :, a i u.
;ij OIL. onJerzock is "Iell ir. C':';l-ste

e I 0 1< t r 1,. c ~:l' '1"" " ( ' .• ' --. , . .-- • ~ •
o:;..L;1 e ~uur ...... ~ jL: ....... r '-.- . ..,) "' ... Ii L.o....;

i I. S t ,. ;~ tie :.. ;::; iii t eresse c r din he t

LOv:vcerstcnG) v~n de scheider •.

de bOOJwe_r5tDn~ is, welke

ont'sta~t bij het 0I::J8"CiI 'v'u,l ,~e.: _,(.:,...;i"'''I- 211 hoc Je~e bij verschillende

stromen cleor uc ;::~CliCid(;l- \/(;,-,.,,_;.:.-t. :,:" Gcrstc ill[,t.:::ntie wordt oedacht

0;;; l:,~ scheider r:lOt :<OIl.:\:::llc;L.tor', .... tt(;l-iji;;il C'': :,c,Jroeven op zijn elek-

t ri soh " ,.,
w L, I I

met c' C :(0 ,H':e i; Su t a I-~)Lj t t e I-i j d II \j II iJ e r Lj L' i ~c •• tJ, v·1 ilpei":i0 dJ$~h fl. ,::

trillinc;skrinSJ !~rijsel'. Iii :,ot ;cvc.l VC.r1 e.n c,;Jcriodischc trillings

:<rinQ is I"en nic:t ::'11 stUL.t v", :.1", scheiuer IiiGt G3 :,onLencator:)8tterijen

to bcprc·::vcn. iicil :...:::; ,len ;c.,ioouzaakt de sc:.(;icer op e::n andere manier

te :)eprooven.

[erst werden er verscl·,il:s.lc:,.: ctili~en C."il c:c sc:.cicler zelf verricht

(uitsc!jL:;:(elbo"Jc~lilg .:letij',c,j • .','-.Iil ('0 :,e ;I(~ V:~,:, cJe:ze meetresulteHen
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is da~.rn3 e_n circuit ();} .... l:!)()u.~u \w...lrin metingetl zijll verricht om

het elc:ktische seJI-;"'':'' n.:.. 1.1- :::.;... n. ,'.lvcretls over te ga3n tot senoemde

.~'" ~ .... .-~ .._------
De lastscheider

De scheider (HAPM1 lostscheirler) he.ft de volgencie gegevens:

Un = 12 kV, In = 400 A

I dyn. = 50 kA, I c = 50 k.~,

I th • = 25 1<1',,1
0

= 0,7 kt ,. cos(?) = 0,7

Type LS~ 12-4 1977

De scheider heeft hocf~- en hulrkontakten (messen in een bluskamer).

Ais de scheider gesloten is vloeit de stroam door de hoofd- en

hulpkontakten. o,ij het openen V3n de scheider ga3n eerst de hoofd-

kontakten open en daarna de hulpkontakten. De hulpkontakten (messen)

oevinden zich in e' n hluskarner von isoLC1tie materia"I~

Bij het openen van de 11Ulp'<ontakten zal door de boo·g-"cri"e-e';:,~o;'tsiac.t,~

gas uit het isolatie-m3teria, 1 worden vrijgemaakt

Het gas dat gevormd ':'orrJt ';.s en elektro,fneoatief .as, dus het

trekt vrije elektronen 83n. Hierdoor wordt de geleidbaarheid in

de bluskamer slecht. nit kO'1t de blussing zeer ten goede, maZlr

~
het gevolg hiervan voor de booJspanning is dat deze vrij hoog kan

worden. De stroam vernndert tijrlens het uitschakelproces nagenoeg

niet. Een hoge boogsponning hij e~n nagenoeg konstante stroom heeft
AJ • tU )/lJ."A.-u ..~ ...........:... ~'4.. It~ I) 'uJ 111(

een hoge boogweerstand tot sevolg. ItvJ?1r;;;:'4';;;;;;'·~."",1./z./~.

De vrac.g is nu hoe Qro~t deze boocweerstand zal worden, omdat de

grootte van rleze bOQswearstand ~epalend is voor de wijze waarop

de scheider berroefc' kan '::()rden. ~'en r:il in eerste instantie de

scheider beproeven met l:onr1cnsDtor'")ott8rijen. E'r zal dan een trillings

kring ontsta,.n vJD8rin ric roT van riP, weerstrllld (voornamelijk gevormd

door de boogweerstDnd) bcl~n~rijk is.

De rol van de we~rstDnd in ria trillinQs~ring die ontstaat als men

kondensatorbatterijen ]Cl-Tlli'<t z"l in de volgende fJaragraDf a~ n

de 0 rde !-:omen.

Ais men kondensatorhntterijcn oehruikt om de scheider te oeproeven

dDn krijgt men in feita een ~-L-~ serie trillingskring, waDrbij

de wecrstand R voornGmelij~ door de booQweerstand bepaald wordt.

Een ~-L-C serie t ril' iil'y'l~ ri.nc~ ::iet er in rrincipe uit zoals weer

gegeven in fig. 3.:1.. Het he"t3 t uit en kondensator C, een weerstand
~,
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• < ...._,-,. -_....~-~.,._-~......-._--..,....,.....-,---~,

R--enel:-~sp·oe·l·L- in serie c;eschakeld. Een voedingsbror.r: E is via

een schakelaar S met de konrlensator verbonden •.....::::.

t:: 0

s
E

+

c
+

L

( 3.1)

(3.2)

De kondensator C wor~t vonuit de voedingsbron E opgeladen tot een

bepaolrle spanning, stel r.. Op het moment t=O, wordt de schakelaar

S geopend. Er zal dan gelden:

Uc(O) = - E

It .., E/r

N~ t= 0 blijft dan het volccnde circuit over (fig. 3.2)

R

c L

V~or dit circuit geldt dan

L1 c + UR + tJ
L

= 0

met

U~ = RiCt)
U

L
:: L di(t)/dt

L1 c = l/C~ic(T)dr
hierme~ gaat (3.3) over in

l/C jic(T)dr + RiCt) + Ll!i(t)/dt = 0

nifferenti~ren ncar de tijrl en anrlors

(3.3)

( 3.4)

(3.5 )

(3.6 )

(3.7)

r8nClschik!~en levert de vol-

gende D.V. Ope

Ld2 i(t)/dt 2
+ Rdi(t)/rlt -+ l/C :i.(t) = ()

Deze D.V. heeft dp volspnnf? !:3r~;kteristieke,vergelijking

Lp2 + ~r + 1/C = 0

met als oplossina

(3.9)

( 3.10)
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De a1gemene op1ossing VDn rlo n.v. is dus

iet) = K1ex~-R/2L)t+{Vr;>2/4L2_ 1/LC)t}+ K2exP~-R/2L)t-(VR2/4L~~1/~~)'tj
(3.11)

met nade r t e be pale n K1 en 1< 2 .

Uit deze a1gemene op1ossino voor de stroom komt het be1ang van

weerstand van de tri11ingskring na~r voren. Men ziet aan de a1gemene

op1ossing dat in de e-fT1(jr:~lt tv/ee: termen voorkomen n1 de demp1ngsterm

o(:s Ria en de term Vr: 2/4L 2 _ VLC'

Men z1et aan de 1a~tste term, dat afhanke1ijk van

de grootte van de we rstond R men komplexe worte1s kan krijgen

voor de karakteristieke veroclijking. Immers men kan de worte1s

van de karakteristieke vergelijking sIs voIgt herschrijven •

met 0( = R/2L

V
r------.-.-,.,---...Fjn.

en w
d

= l/LC-R /4L'"

Het belang van d(~ CJrootte

de term Woe Men kon n1. 3

.,~~<--..-._._~,--._" ...~~

( 3.• 12)

( 3.13)

Vnn ne weerstand R komt tot uiting in

cev21'en onderscheiden:

l/LC-R:-'/ 4L 2 > 0, dus r: <:~~ ( 3.14)

1/LC_R2/4L 2
=0, dus r ,...,

I Ir (3.15)-"

1/LC-R
2

/ 4L2 <0, dus ~>~ (3.16)

Als geva1 1 zich vaordnet rlnn krijgt men komplexe worte1s e Voor

de stroam houdt dit in dot m~n ern uitrlempende stroom krijgt.

Men s pre kt dan V:l n e !:' non r' e r I, r 1. t :i ~ c he cle r.1 ping. t-I e t ve rIo o.,p van

de stroom worrltin fig. 7.3 ~errsesevcn.
-

Voor de strocm geldt onn

i (t) =

met

r:.A.expr-o<t' .sin(vJ t+')\'J L/r~
~ ~ '\. (") ,")~,

(3.17)
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eX =-R/2L

v

(3.13)

(3.18)

Als R=O. dan zou mr:n ern or"",;cGe::9te stroam krijgen met een frequentie

w = 1/VIJ:: vo
(3.19)

Het geval 2 stelt een CJr8,-,-:-~:::e\/~:1 vo' r net r = 2~ en wo = O~

Men spreekt van eon kritischc demfing.

Tenslotte kan geval 3 zich vOJrcloon ..... > Y!JC. dEln krijgt men een

o v e r k r i tis c h 9 e de mpte ire u :i. t w " i e r h i j ;" .~ 1 (1est roo mer u 1.t z i e n e 1s

weergeseven in fi2. 3.4
~. . ....__..-.••...•-_.__............_--

Voor de stroam geldt clon

i(t) = E.exp(.clt) F1/R)COSh(ft)+ (1/2 L)Sinh((lt)] (3.20)
met If

t ·V1!1~_r)~'/41.?i = J'wJ . / ... " 0
y

Men ziet dus dat afhan!:elijk vfln de grootte van de weerstand R

van de kring, dat men wel of ~e'n oscillerende trillingskring krijgt.

De booQweerstand is dus v~n belang omdat afhankeIijk van zijn grootte

is men weI of niet in stnct de scheider te beproeven met de konclen

sator h:ltterijen. /',15 de bo '\':c"rst8nd zo groot is dat de tot~le

weerstand van de krirl~: n >.VI?, dan krijgt men geen osciIIerende.

kring en is men du'"' ni"'t '.r' r~t2..;t rio:: scheider- 0p. z.ijn elektrisch

gedrag te bepr-oeyen m,,~t ric ;;'onc!cnsntorbl'ltterijen.

; , ~ , f
.... \. L )

fig. 3.4
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Het verloop van de trillingsfreguentie als funktie van de weerstand R

Interessant is het om na te gaan tussen welke grenzen de weerstand

moet vari~ren om een onderkritische demping te krijgen.

Men heeft reeds gezien dat voor R=O, men een niet gedempte trilling

za1 krijgen met frequentie wo = 1/JLC.
I n de p r a k t i j k zaIdi t ni e t v00 r k0 men 0 mdate r a 1t i j den i 9e ob.llae
weerstand in het circuit zol zijn. De grenzen waartussen de weerstand

R kan varieren om een onderkrittscha demp1RQ te: krijgan t. due

, ,/

Voor een kondensatorbatterij geldt L= 91,12 mH en c= 111,2 uF.

Hiermec krijgt men dus e"'n bovenCJrens voor de weerstand waDrbij

er nog ean onderkritische damping zal voorkomen van

R <2\fL/C = 57,25 J2

Wi1 men dus een onderkritisch gadempt circuit realiseren dan zal

men ervoor moeten zorgen dat er geldt

0.( R £' 57,25 Jl

Naar de scheider vertaold betekent dit dat de boogweers~Bnd onder

de 57,25nmoet blijven, anders is het niet mogelijk om de scheider

met de kondensatorhatterij te beproeven. Meting zal moeten uitwijzen

of dit weI of niet het ceval is.
--

Nu bekend is tussen welke grcnzen de weerstand moet variiren a1s'

men eon oscillerende tril'i,;('skring wil krijgen zal de frequentie

afhankelijk van deze weersttinrl ~epaald worden. Met

(22)

is men in sta~t om ~ij verrchil'ende wecrstanden de frequentie

te bepalen. In tabel 1 worden rnicc we-rst~nden met bijbehorende

frequentie weergegeven, L:n"ijl in fic.;.3.C)1 (~e kromme 'f
o
(Rl - R'i.$.~_

uitgezet
Na deze theoretisch'? heschom.inlJ over de frequentie en de weerstand

waarbij nog oscillatien vo~r~0men zal nu o~ergegaan worden tot

de eioenlijke metinosn.
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UitschDkel~eweginaen van de scheider

I nleiding

Alvorens de scheider op tc nemen in een testcircuit waren enkele

uitschakelbewegingsmetingen a~n de scheider verricht. Het doel

van deze metinoen was om na te ga:.n of rieze bewegingen weI kort

genoeg van duur zijn, zodat men met de kondensatorbatterij in staat

is om de scheider te testen. Iml'11ers bij ern frequent1•. van 50HZ

aou een periode van rie stroom van de kondensatorbatterij (bij R=O)

20 msec. bedragen.Men hecft reeds gezien dat praktisch R=O niet

mogelijk is. D••• z. dat rie amplitude en de frequentie van de stroom .1

zullen nemen met de tijd. ~ls de uitschakelbewegingen van de

scheider nu te lang duurt, dDn zal de stroom zover in amplitude

gezakt zijn, dat het geen zin ;le~'ft om de scheider met de konden

satorbatterij te testen. nc stror'en rlie eEln onderbroeken worden htniO
~

zullen te klein zijn. '[pt is rlus ZG"k de verschillende uitschakel-

duren te kennen.

De beweoinpen van de :~ul"'<cnt;'1!~ten

Van de uitschakelbewegingen is men vooral gernteresseerd in die

van de hulpkontakten, omdat de boogvorming bij deze kontakten plaats

vindt in de bluskamer.

Voordat de verschil1ende uitsch8kelbewegingsmetingen van deze hulp

kontakten beschreven worden, zal eerst b9keken worden hoe deze
hulpkontakten eruit 7ien.

Oe hulpkontakten 'Je:-;t.:; n t:it r1e~~snn rli'- ~':ch in een hluskamer be

vindcn. nit r:ordt sch"r);Cd~i:cl, in fiC;.3.C, we- rgegeven •

•

(li)
( b)
( c)

hulpkonl~:kten jeslutell
mes mau:,t iiG; l,.:-t 1<0ntakt ilIet liet kogeltje
Illes 11lC.1~:,t LJe,--1i :<ontakt IIlet het koseltje (hulpkontakt open)-'



~ij het openen van rle hul~!(ontakten glijdt het mes 1angs een koge1tje

~Jir(zwart bo11etje in fi~. "3.b) dDt 81s .. kontakt dient. Zolang

het mpc: nog in vprhindin
v

sto ,t met het kogcltje zijn de hu1pkontaktel

ge s lot en (f i g. :-..6 (:1) '2 Ii ("J)). /\ 1s erg e (. n ve r bin din 9 me e r i s

tussen mes en kogeltje dan zijn de hulpkonta~ten open.

Zoiang het mes in verhinding sta:.t met het koge1tje, zijn de hu1p

kontakten cesloten, dus c:edurcndc die tj.jd, de "glij-tijd", zal

er ee.n stroom vloeien cloor de hulp!(ontokten. Op het moment dat

er geen verbinding me~r is, zol er e:n boog getrokken worden.

Om de ~ewegingen van de hulpkontakten te bestuderen zijn er verschil

lende tijden gemeten v~n dczc hulpkontakten. Enkele belangrijke

tijden die er gemeten woren zijn:

- de "glij-tijd", dit is de tijd gedurende \'Jelke het mes langs het

kogeltje glijdt. Hiermee is bekend hoe lang (hoeveel msec.) er

stroom vloeit door de hu1rd;ont2kten nadat zij begonnen zijn met opener

- De tijd gedurende welke het mes zich nog in de bluskamer bevindt.

Hierme8 is men in st,,8t o IT; to 'Jepalen of e,::n getrokken boog weI

of niet de bluskamer ~cdoofd zal worden

- De tijd die het mes eraver doet am van zijn beginstand naar zijn

eindstand te komen. Hierne: is c!e tot ale uitschakeltijd van de

hulpkontakten bekend.

De eerste genoemde tijd, de Clij-tijd, is bepaald m.b.v. een circuit

bestaande uit we' rstanden, e2n b<ltterij en de opende hu1pkontakten.

Oit wordt nader uitspwerkt in par 3~5.3

De twe andere tijden zijn o~ ee.n indirekte wijze bepaald, nl.

via het weg-tijd-diasram (~-t-diaJram).

Het weg-tijd diagram van de opende kontakten is gemeten en hiermee

zijn de twee andere bovenspno~mde t~jden bepa~ld (par. 3.5.4.).

In de vo1~ende pClr~'Jr2f,'n :?'il 8,ndF.lcht !'este d worden aan de manier

waarop de metingen zijn ui~tevoerd. De metingen en de m~etresultaten

zullen oak nader besproken worden.

•
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De gIij-tijd

Om de gIij-tijd te bepa1en is een circuit opgebouwd zoa1s in fig •. 3~7

is weergegeven.
. -.. ···_-------11

(

- -1

L_.
.Skoop

( .,~ J

":'1
,,"

"(, ,
'.' """""'""--q--'"""i__r---------1

8ewegings
richt in9 van
het meS'~

~

-_.
I

:3koop
,--..

---I

( 2)

'f"C,.------L-t--.,.. - - -,
2 ''',., L.-

l ~ )...

........
u-switch

I _"

,i

M~n ziet hier twee e1ektrische circuits ( 1 en 2 ), het ene circuit

heeft E1 a1s voedingsbron en het tweede E2~

Men ziet dat in circuit (1) zolang het mes kontakt ma6kt met het

koge1tj., er e n stroom za1 vIoeien. Op de skoop die via R1
is aanges10ten, ziet men een signao1 dat hoog is. Op het moment

dat het mes geen kontakt meer mackt met het koge1tje za1 er geen

stroom meer v10eien. Op de skoop krijgt men dan een signa81 dat

1aag is. De skoop worrlt getriggerd op het moment dat het mes in

beweging komt. Nu is ae glij-tijd de tijd gedurende welke door

het circuit (1) e'.n stroorn vloeit"

He t c ire ui t (2 ) ~.: 8 r d Se b r ui !: tom de tot ale t i j d t e be palendi e

de hu1pkontakten erover noen om he1ema ,1 te openen. In het circuit

(2) is eon micro-switch op~cnomen die geopend wordt op het moment

dat het mes zijn uiteratc st~nd he~ft bereikt y Vanaf

dat moment za1 er ge n strocm mecr vIoeien in circuit (2), waardoor

men op de skoop een signa 1 krijgt dat 10:g is. Ook hier wordt

de skoop getrig~erd o~ het moment dot het mes in beweging komt.

[) e t i j d 9e du r en ci e \'J elk 2 e r s t roo m do ,'.\ r hetc ire ui t vI0 e i t gee f t

de totDle duur van cic uitschake1bewe~ing v~n de hulpkontakten aan.

De resultaten die met la tst beschreven methode bereikt zijn waren

onbetrouwbaar, omrlnt door de tril~ingen V3n de hele scheider bij

het open en het vaa l( vOiJrkvJom cl~t de micro-switch open en dicht

ging tijdens het openen ven de scheider. Hierdoor werd na2r een
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andere manier gezocht om deze tijrl te ~epalen. Deze tijd is later

bepaald·aan de hand van het weg-tijd diagram •

.1 De metingen

De metingen van de glij-tijd zlJn uitQevoerd bij twee drukken van

de perslucht voor de bedi~ning van de scheider, nl. p= 10 atm. en

p= 15 atm. ( N.B. de werkrlruk is p = 15 atm. ). Aij elke druk is

10 maal de alij-tijd bepaald. De resultaten worden in de tabellen

2 en 3 wecrgegeven. ~o~pl ~ij 10 atm. als bij 15 atm. is een foto

gemaakt van het skoopbeclrl. ne7C zijn naast de tabellen te zien.

, 0'

-,.•.~.~--.---:.:::::.-

=i~nD.cl ooven, de glij-tijd~(10 'msec7div)

-" -" ----- r--'-=~ ~~

• .' .f' .~ t
I .

~o,
,.

t ·t r;:
'-

A1115>ec) (msec) (ilSCC J

14

14

14

14
"

(

14 14,6 a,S2

14

14

fr0

16

is

= 10 o t j;1 •

Tabel 2 , , .
~.L":".J"- '- ~J J..~ (;~l"' l:j-uk



'.

___ "L-

.
t £

t

(msec) (~6eC) (msec)

14
' ..

'~~4

14

16

14 14,7 0,70

14

15 I

16

15
!

15

p= 1S at fll ...

,
r

l,

"
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Aan de metingen zipt men rint rie glij-tijd gemiddeld rond de 14,6 msec,

ligt.

Het weg-tijd (S-t) diasr~m

Inleiding

Zoals re,,"ds vermeld is r.:en ceinteres"cerd in de tijd die het mea

erover doet am uit de !'ltl~knr"cr te !<omen. Verder wil men oak de

totale tijd weten dot de ~cs en erover docn vanaf het moment dat

zij in beweging korren totd::::t zij hun uiterste stand bereikt hebben.

Men heeft re.;ds ~c7'iell die,t hrt niat !Jclukt was am deze laE,tste

tijd m.b.v. e~n micro-s~itch to bep91en, doarom moest gezocht worden

naar e",n andere mpthorl •

Het belang van bovengcnoemrlc tijden liDt . hierin, dat men de

scheider in ecrste inst.:'1ntic met ne tor beschik!:ing staande konden

satorb[1t~erijenwil !'c:Jro('ven. nc :::;rote vra:.g is, hoe ver de kon

densatorbi'ltterij ontladpn is, vo,rel,H het mes uit de bluskamer

komt, omdat de blussin~ j.n rl
" blu8!<ompr z31 CJc5chieden. Als de

t i j d Ge du r endewe 1 k e h e t m::: '" ..: i chi n rl e b Iu s k 0 mer he v i n dt tel a n 9

is, dan zal de kondcns::tor::Htr?rij te ve '1 zijn ontladen, waardoor

men ma r kleine stromer. (~tromen I~lciner dan de nomin81e door de

scheider te onderhreken) z.?l nnner')rp.!(en. l,ls men bedenkt dat bij

een stroam van 50 Hz e n ~eriode 20 msec. duurt en bij de konden

satorbatterij per halve periode e,n demping van ongeveer 10% za1

optreden, dan zal voar c n stroom met eon eerste top van 500 A a1

na anderhalve periode de ~troon beneden de nominale waarde van .

de scheider komen.Het is r!us znDk om te weten hoe lang het mes

erover doet om uit de hlU'~!~:;;:'Pr tc komen en hoe lanG het over de

totale uitschakelbeweQino doct. nit omdat men met deze tijden al

ecn uitspra:d< ken docn of ce schriner ijberhaupt met de kondensator

batterij beproefd k::n t·'olri'~n.

,1 ne mE' tin n van hetC- t _ cH COI:~ ~~
,;

Het S-t-diagram j~ m.~'.v. e::n "'ne11e l·ec]djes kamara Gemeten. Aan

9e z i en he t n i e t moe p 1. i j 1( was 01', doh e J e ~J 1 u 5k a mer 5a men met he t

bewegende mes in p( r 1<0 r tc fil!T1en 1f185 men. genoodzaakt om de hele

bewe 9 i n 9 van h e t me sui t rl(' to) 1 ur- I : C '11 C r i n del e n t e f i 1 men. Ee r s t

werd de beweging von het mes in de hluskamer Gefilmd, daErna de

beweging van het me5 buiten de hluskamer w In totaal zijn er 12

filmen gema~kt. Met rlnzc 12 filmen werd de hole beweging van het

mes met de tijd v~~tse}ccrl. ~e fi'men zijn later uitgewerkt
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en met de resultaten is :ict.-t-lJiiJgrom von .het bewegende mes getekenc

Het uit~ewerkte S-t-diaGc<.J'Ji IJor-:Jt in fig. 3.8 weeroegeven. In dit

diagralil is vertikDCil do C:o~,r :'Iet mes afgelegde weg S (mm) uitgezet

en horizonta... l de tijc~ ( ... ~:cc). ,:t:n ziet dat het mes beginnende van

st i 1st B...lnd in de ee rst e 30 i:l ~,ec. ve r sne 1 d \!~?fc:t. ::ie rna beweeg t het

V mes met een konstante snel:l-.;id V=A::/4t = ~. mm/msec gedurende on-
11 ... ",. 1M ..... ( ' •. "" -~.

geveer 26 msect ~CS 'di:~t af~elegd. f1a 63 msec. bereikt

het mes zi.jn uitcrste stc."d, ~'liu rllCi het terugveert en vertraagd in

zijn rusttoestand s~: 230 LlIll ~jt;lul)d. t;en ziet verder dat het mes no

45,2 msec uit de blus~~":"II'ler kOldt, wBurbij dan een afstand van 156~'~

mm is Jfgeleod. '/cru:...... lJ :,;.;; r c~c i';OrlC;CllsDtoroatterij betekent dit

dat lJij eUIl frel.u~l,th.: v .... " ~u ;!z vun L:C: stroom, het mes tijd€ns de

cJerde perio~c uit de blL:s!(e,;i,iJr zol ~~or,jen.

Wat de tijd betreft Jie ;-,et ,0125 craver doet am zijn uiterste stand

te bereiken, ziet 1"Ul ,:,' ~ ,'-::;:~c l-On(~ (~e 63 msec ligt. 'loor de st room

van dc kOllc1ens:::tor'j;.-'tt':"l-ij CCO ::;.;:) o2tekont elit dat deze al 3 periode.

he~ft c!ool-lopcn. ~!us l:(; "l.i"l.i-~L,~:I;::.i.;j clc:J11 ~link geda ... ld.

I' t'
"( t ~.. (: \' l
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VertraQingstijden van rlc scheiner

Inleiding

Nu aan de hand van het ~-t-di~oram men eln eerste indtkatie heeft

dat de scheider met de kondpnsatorhatterijen te testen is, was

de volsende stap e n circuit op te gasn bouwen wa5rin de scheider

is opgenomen en waar!-:lij cle !(ondensatorhat-::erijen a1s stroombron

gebruikt zu11en worden.

A1vorens dit te doen moet men echter waten hoe lang het duurt voordat

de messen open zijn, n~d~t er eer. SianaDl tot openen is gegeven, dus

hoe groat de vertrcc;ins in het ",'/steern :i_so /,ls dit bekend is, weet

men tevens hoe de versc!~:illenrle uitscha!~e1tijclcn ingesteld moeten

w0 r den. 0 i tis bel 0 ncr i ~ k 0 rl i n h e t t est - c i r cui t 1ate r de ve r s chi11end

tijden juist in te kunnen ctc]len.

Om de vertragingstijdcn te ~prnlen is een schakeling opgebouwd zoa1s

aan':,;e9f'ven- _.. ..,

24

is :i.n fig. 3,,9 •.

J 7 (::rnes)
-'

... 'OO~OO~' ~~ ~_.~__

Skoop

E

,-
...........

ne wer~ooins is 21:0 v(>':t. ".:'~.'l. 'c" n druk'(llo;: f'") V(1n een triggerkast,

wordt het relc1is r: A vi, c ;~~ :-:1 ': s?"nr ing ')ckrochtigd. Tec;e1ijk
.J.

met het inrlru'<':en von r; ': r:i,t,,;t c'·" :;1(COr C"" n t rig:;;erpu1s w Door de

bekr8chtiaing v~:n R1 '."'crr'?;: two' ,,::n :"'ijn kontokten 8
1

en 52 ges1oten~

Door het sluiten VAn ~? !:rij....;t i;le,~; e:'n :.;es1atcn circuit S2' R
1

' E en

8 3 rlus or za1 8(;n stro,)m ~::. n vlocien. rit siCJnaal wordt via weerstand

R1 toec:evoerd nS2r d~ 3!:00i'. ['""'ooor het sluiten vc.n 51 word't relais

r? bekr~chtiGd met 110 V= uit ern 0elijkrichter~ naar de bekrachtdging

va n R.., I, r i j 9 the t 'I':J r t ~. I, ... ~ '7 (oo:, \oo,,' t :' e c \I:::: n rl e h u1pk 0 n t a k ten) e e n

siQna~1 om te 0;1onp.lI. r, ..... 1_ .... ~ .,'rooo'''' r'::+..: ~7 arent, (het r:1es ma:'kt
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Jecn kontn'<t me:r met hpt '(0'J,,1tje) wardt hot ::;eslaten circuit weer

geopenrl; wa rdocr het si:'n,;,l op ric skaar 18a9 wordt. Op de skoop

krijgt men het beclri v~]-~~s fj~ 3.18

I

I
t o

,-
'-n

(

. .-- . - - .-._.-._--_.-.._---

IHerin seeft to het moment WD .. rOr de skoap trj~::,ert, t 1 het moment

dDt 51 en 52 sluiten en t? h~t moment ~at 53 opent. Men ziet dat er

e::n vertragi.n<J zit i.n 'lnt l-c12i~ '"'1. ('In rlez n vertraging te bepalen

zijn 10 metinQ8n 08(!::,:n V'C rViln de rcsultnt ~n in tabel 4 zijn weerge-

geven. De meting is uit;2v02rd bij de wcrkdr~k'van de parslucht ni.

p= 1.5 i'tm.

t 1 t 2
t c;-.. '.-

(lilsec) (msec) (msec) (1:1 sec)

"'1-6 ......6 eo
15 660

lS ,e, 6uo

15,e C75 .
16 COO rEI r" 1 ~ , ~

'-' I _J M ..) d

15,2 (,CO

16 Q'JO

15,:: SOO
1 r 6CJ;)_c

i5,e G::O

I-~;.)ol ~ Ce tijd waarbij de
kLditi....':(LCn vCJn relais R1 (S1
bn S~) 2cht sluiten(t~}
Cil de tijd dat d-e mes .... en
echt openen (t?).

'-

•Tn tc~cl II ziet :e.1 r!~:t r'i tijrl r:.> r~~ij de ~:ontC1!~ten vnn relaie R
1

( I"" C),"" 'n' t" "n''j er::)2 !"',_Ul ten vr:! J kC~~::':~d.".t lC. us rever r::-~glna In r~1 1S

nDgenoC'-.:: konst2nt. r'c:'1irl'eld l.ist t
1

rnnd 1S,riG msec ( 1:
1

= 15,G6 msec

Oit ;leldt hclemaul ili,:;t: vu,;- (Ie tijd t 2 ,'we.rap 53 opengaat, dus

de tijli waurop ::ct i..co.:; .2--.,,1 :,jj;tukt l1;er lilcoLt Lwt het kogeltje.

i<en ::i':::'1: dDt Ge:::l: tijl; (t, v~rieerl: tu~;~cn, CO eGO msec en de 690 msec

. .
)L;rl_uUQ \/~II>.::.. (; '.. ... ! •

:::: t -.... l""i ,~~., .- (~ J L \/ 1 ~ tie i. ~

dus 8,,:, spreidii"t'..J \'L." :::':-:-, I :~~.= _ '/u,:,r C:c.; ~C;I i'"'!L:8]C;e waorde geldt

f!fr::.: 11,OC msec ... Als

ciE: .::,t room VDn de kondensc:tor

-t - c:~r- r ~.-.c::c ,..."
,., - U i ..) , -J tll;"J C • L t;;....

botterij 20 i,;::>:,,:C ('U ..j·t, -".'('

I ",L.

•• ~ I..

':: ~ I I ~-:: • ' ,- L.. i d.i. n ::., \! U j-. ? Q mG e C bet eke nen,

. It, '::: t : (':: '-: r.:' _~ :J it:: c : ,:: k e It. de s t ro 0 m

c;edurc:nde e..:n l:.n;.;cc..; c; ~_.,-~ ..Tl; ti~.~ c00r :let uitcindelijk op
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te bou"en circuit z01 vJ.oeien. ,'.18 :ict moment von uitschakelen

ingesteld is op een b~pG~lde WDt.rde en de mcssen ga~n ook op het

ingestelde moment uit clka...;r, don zou dit niet erg zijn, want men

kan de instellin~ riCin zon<:H.ig r;,c.ken dar rle stroom die onderbroken

wordt groat genoog is. ~'Clur <Jls de scheider pos 30 msec na de in

gestelde waarde opengcut, wct volgens de metinJen voor kan komen,

dan is dit weI erg, omdat de stroam in zo'n geval flink in amplitude

gedauld is, misschien zelf zo klein seworden is, dat het geen r

relevante informatie geoft 31s de onderbJoeking bij zo'n kleine

stroom plaats vindt.

Oit zou tot gevolg !<un"CII heb:Je.: dat men in het uiteindelijke circuit

vaak zou moeten uitscfic.kGJen, eor men een onderbreking bij de juiste

st rOum vindt"

Om na te gaun of de:::.:cl fde sfo)rci;!ing ook bij de andere twee messen

voorkYlfOm is dezelfde metillG <::lIs hiervGur herhac.ld, waarbij de tijd

waarop de twec onc'are mcsSCIi opcngingen oak word gemeten. In tabel 5

vindt Illen de resultatcll. !hcrin zijn t~, t 2 en t
3

de tijden waEirop de

menson 1,2, en 3 oj)en~aall. t u ~, het tijdstip wBDrop de skoop wordt

getriggerd. Men ziet d~t or wGinig verschil is tussen de tijden

dat elk mes erover OOtt \/Gnaf het moment dDt de bekrachtigingsspoel

van he t reI a i s be:, r DC h t :L c; C ,''0 r rl ten he t m0 In e n t dat z i j los I ate n •

Men ziet dat oak in de tijrl~n t o en t~ dozelfde spreiding van ongeveer,-
30 msec zit .. [en oorza",!, V:Jl doze grote spreidin] in de tijd van

uitschakelen werd in earste instontie gezocht in de 110 V= die door

de gelijkrichter geleverc.: ~':or(Jt ter LJekrac:ltiging van het relais

R2 (fig. 3.3). In pla<:..ts Vdll ce liD V= word toen een ander~. voeding

gebruikt ( 300 'v'= pul~~kc.stj8). ::icrmeL; krecg men de wa",rden zoals

weerge~even in t~hel C

t t
1

°L

0,
io1,o'CC

,
( h' je ;0;\. ) J \. " .. ~L. J!

C70 G73 7'" 0,

C7C C7'J
C70 -"-' 0' /-, r

U,Ju :....., '._~ -)

G70 r-,-,
u / ~,

" I ,)

C70 .r '-, ~
U'-'-' GI_,j

G7C C93 - '~_I _)

670 Ge7 ~'JU

C70 ,.- -'"
LJucJ

(70 G80 r -~
,-J'.....),,..

G7C r -''''' -
'..J/ o~

,_~ / • I

~..... u I



~ 1i e r ve r s tau n, (~e t i j L: c1 i r- c: C ~i 0 0 f d s c h E.l k e I a u r e r 0 v e r doe t

t:l t
2

t 7..;

,(msec) (msec) (nlScc)

.700 710 710
"/00 700 700
710 710 720
700 710 710
G90 700 700
690 690 e::o
GOO G30 (,2,0

700 700 7~0

G90 690 C'JO
690 700 70~)

Tabel 6 Cemeten vertrar.inustijd von de scheider met 30" V pulskastje

Men zict dat ook Ilier Lie ~rote :..;preiding aanwezig is, dus men moet

de spreiding toeschrijven o~n ie~s anders don de 110 V=. Ons inziens i

de sprcidinSj inherent c.".,'..:: ::.;cheic.'er w De sprciding komt door de

traagheid in 'let veermechuni:;lTIc d;:.:t de scheider doet ui:t$chakelen.

~ij het uiteindelijk op to bouwen circuit zal men met deze spreiding

rekening moeten houden g

Vertrac;ing in de hoofc::.c!wkcloQr, de t1uster 'Jreaker (M.B.)

I nlei ding

In het uiteindelijk or tc botMen circuit moet e~n hoofdschakelaar

( M.G.) opgcnornen lVordpn, ~)rl het circuit voor het geval da!' er

eventue~l iets mis ZGU ·u r uit to schakelen. Cok bij deze hoofdscha-

k e I a a r ishe t van ~) c 1:: n -.! ;::; I:' L e ~,e t C'11 .,. elk eve r t rag i n 9 e r in zit

en deze is dus ook GC~·,·tl·jl. ('1:'<":1- de vel-tra:.;inC in de hoofdschakelanr

wordt .
om in to kamen, nC',',t 1·,.V c:: :,:);i,,,ciI,do ~t)kr2scn hecft am in te komen.

Als :,o,:Jfdschc;kplo r '.r- ,'~:-.;-'.r=:. ~~c:~~~,cL:Lr ~ebruikt £lIs bij de

cerste opdr~c:,t, c'o .... r=,·~ "C'l-·I~ .,.'.,n v:::n',-,:'"cn ncar petr. 2 .. 6 .. 2 voor

dC CJ e !J evE' n s v c n c! c " ,~ . c' 1.- •_ ~. :J. 1-

De met ins ven de \',. " t r:, rl '-:.:,'1 r.. -.- ..... >< '. I • ?x .... - .... -, .J '" "- , "'-
,...., ., r..... ,' . "rc8ker

ne ve rt raCJingst ij c: bij de , • u if' oj) c'e.<..el fde wijze bepaald £lIs

bij de scheider. !!ct iJri:lc::',J'-"chcliW i~ in fig_ 3.11 wec.:rgeaeven.
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Skoop

f ' 3 11 ':)1 r';'lci
l
Je Gchel;) .... tcr be.Quling van de vertra9ing v.d. M.O

~g... ...

De werking is als voIGt:

De r~.~. krijgt een ~i..;n('lc 1 O':i in tc ~~o;:icn. Tcgclijkertijd krijgt

de skocp ecn trig-,er-~,i:.:n(-1~]. ~iJ het i-;lOmcnt dot de r~1,,3. echt gesloten

is, d21i wordt bet ci,-cuit ·';s...,rin de :l.::'. is opgenor.1cn gesloten zodat

er een strocm ga~t vloeien. Op de skoop krijgt men dan een signaD!

d8 tho a g is. ~1u i ~~ L:eve ,- t r.:. sin; i (I dc::.:J. h c t t i j d s v e r 5 chi 1 t us sen

het moment dot de Sk00;J ~t:tr'if:J...,/c,·d .JOrdt ':':1 de tijd dat men e.,n

haog sign8ul op de ~~I~c')i :,rij~t, dus At = t 1-t
o

(fig 3.1*) Illet

t = trig~er momdlt
o

t
1

= mOlllent dat de i

Vvi'l L

. , .
• Cv, ..... .Lil l~.

t o - t

,. ~

I ••. , • is 4t :;

n:cn zien clatin

in

tubel 7

de :,. ~ • .lo.J~ (4t ::: 1 r: ,.- .......
• -j - , . Iii se c • )

de ve rt ra ging

en in te£.jen-

s!ellillJ tot dc ~~c~~C;i,:':':';i~ .,:__

konstc;:~t. _

L ~ -i
'.1. J nagenoeg

-At =" t - L At
t 1 , 0 :,1 C)l.~: c )\. IIISt::C) \

105 l;=:' -

195 :1.,)(

l nr= 1'- "J"; JU

l'JS 1 G.",

l'JS 10'::::' 1" r-
,"

J _J ,

195 1 J,,~

'195 l'JC
195 19C
.. nr 1r-~
J-..JJ " '-'

1 r e-:; 1::; ~:..J";
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InsteL.ing van de juiste tijc'l3n

Inleiding

r~u de vertragingen van zO~'Jel ue ~cheider ols van de hoofdschakelaar

bekend zijn, is de volgende st~p de tijden zo te bepalen en in

te stellen dDt de hulpkont:Jktcn (=messen) opengaun (dus boog gevormd)

op het ~oment ~2t de stlo 0 m 0cl~verd Joor ue botterij nog voldoende

9 roo tis, d us lie f s tin ,~~ C' r t (; r rio c: c von des t roo m•

Oe-instellin£;i

" " I'l'- t de metinnen van de ver-De juiste tijd werd ols ,r-;"L~t-;-,::.~"L('. .;

d t1 8 . b I J _'"t I"'>••· ('.,'IC.--vc·'r 1(·5 msec. de M.B.traging van e ..• ". lS 8.,0;1(. u_ - v :;._....... .,J

':fht in is. Dez~ vertrogins;stijd werd t=.197 mse~ aan~nomen. ",

tvi e n ~d I da t de h u 1 Pk 0 n t a k ten 1i e t s topenga an 0 p he t

momenl dat de stroam e n moximole wa~rde heeft. Men gaat er vam

uit dat de stroom een frec;uentie von 50 flz hecft. Oit betekent

dat de periode van de stroam T= 20 msec •. bedraagt. Het eerste maximum

t reedt dus op bij 1/4T = 1/4x20 = 5 msec. Ous ,bij t 2= 197+5=202 msec.

moeten de hulpkontakten van de scheider openen.

Ec h t e r desc h e ide r he.::. ft 00 k e e n ve r t raG in 9 z 0 a Isme n r e e d s zag,;"

Om te kunnen rekenen wordt ac:nsenomen det deze vertraging t= 681 msec.

Ls. Gemeten is dat de glijtijd von het mes 14 msec. is. Oit bettekent

dat de hulpkontakten na t 7 = 681+14 =695 msec g nadat er een kommando
...;

tot opengaan is ge£even, juist opengaan (= net geen verbinding

meer tussen mes en kogeltje). Uit deze twec: tijden nl. t
3

= 695 mSll'C.

( hulpkontakten van de scheider net open) en t 2 = 202 msec g (hulp

kontakten moeten open) is of te leiden dat als men op t=O de scheider

een komHlendo gee ft om t e opencn, de: t men op t = 695-202 = 493 msec ..

de M.S. in moet loten komen zodat de hulpkontakten juist opengaan

in de eurste helft V3n de eerstc ~eriode van de stroom. Als men

rekening houdt i;1Ct de + 30 mS8C. spreiding in de vert raging van

de scheider, dan zal bij de ~crckende instelling eun aantal keren

misgeschoten worden (315 de vertragins kleiner is dan de instelling)

en a:..; n tal kere n Sesc hot e n \.; 0 r den a 1 s des t roo mal f 1 ink ina mp 1 i t ude

gedaald is. Immers men moet bedcnkcn dDt de vertragingstijd zoals

hier gekozen ergens Iilidden in de Sjemeten wa .. rden ligt.

Resumerend kan dUG ~eoteld worden dat de hoofdschakelaar (M.B.)

493 msrc. nndat een komlilcndu tut uitschckelen van de scheider is

gegeven; eE.n komiil~:ndo r.loct krijg:J1l om ;:licht te gaan. Hiermec wordt

bereikt dat de hulpkonta!:ten vun de scheide,- zeker open zullen

ga~n gedurendc de earste ~ericJc van de stronm.
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De metingen

Inleiding

Nadnt de verschi1lende uitsch~kclbe~esinssmetingenuitgevoerd waren

en men I'!ist v/e1ke tijden cr iil:;cste1d rnoest worden, werd het uit

einde1ijke test-circuit 0i)~c!Jou\·/d.ln dit circuit zijn er Dij ver

schi11ende 1a~,dspanllin:.::::n V3n de kondensGtorbatterij stromen met

de tfl testen scheider onc!er!Jroken. t1en ZG1 in deze paregrasf zien

hoe het uiteinde1ijk opsabou~dc circuit er uit ziet. De metingen

uitgevoerd in elit circuit en c'e r-i;sult8tcn van dcze metingen zullen

aan de orde komcil. c.:C'!~c!:cr: z",l \'Jorden nCdr de grootte van de stromen

die onderoroken weruen. De L:C',I:;ilnC,j in de st room ZQ1 ook bekeken

worden. Verder za1 de

Het test-circuit

de :)OogINe rstand bekeken- ",ord~n
r

Het uitainde1ijk opoebou\'Jdc circuit 2001s dat gebruikt is veor
het beproeven van de lc~t5chcicJer i'wordt in fig. :.13 weergegeven.

R r-; .. c .. L.S ..

~,.,.-I,,: oJ

,- - -',
L L R I ~

S.D. Cama(0 I I
G.R .. I I L

I I

-f>r
I

II Rs V.V, -4- 1I , I
I , i
I,OOOV

'"~f-
I • ,
I I I
I I I
I I
L __ 1 ,,,

, 500 k.
T' CamacL __ - - -- -~

3 .. 13 ::ct test-circuit



T: No 35321 75 kV.':"

Hoog ~panning 102 ::0/9500 'j

Laagspanning onbel~st z~o ~

Fasen 3

Schakeling C-G

Kort slui tspaniling 3C~ \I

G.R: [I: 227 GR lCJ

Sl: Laadschakela •. r L:=[)'::;:'-'f") c1'J

R; Laadwearstanden Sx10 kSl

C: Kond.::nsator van c:e kondells<.Jtor:Jiltterij C= 111,2 uF

L: Spocl van de konderlsctor'Jat::c.rij L= '::;1,12 m::

r: : Ontla ..... d we",rstcnd" '37~, S1.o ':0=
A.G.: .'\Clrdschakela~r

f'1 • n .: H0 0 f d s c ha k e 1a u I' ( : :~ s t e r ~. ,- e a k e r) , 0 e r 1 i k 0 n pers 1 uc h t s c h:.: k e 1a CJ r

;: r 107843

S.D: Sp~nningsdelc;r (;~2~2,Cjticf) 1.:;:"10

L.S.: LClstscheider (te bC1Jrc,evcn "cheider)

R ; t1eet shunt r. = 11,5G3 n. Jl.s s
V.V: Verschilversterker
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Een transformator T (3GO/100nOV), die uit he~ net wordt gevoed,

voedt ep:n gelijkrichter (C.R.)u De gelijkrichter zorgt voor het

opladen van de kondens~tor evan d kondensatorbatteriju Dit gebeurt

door het sluiten van de lacdschakelaL r 51. Via de weerstanden R

(= 5x10 kg) wordt de kondens~tar opgeladen~ Als de kondensator

opgeladen is kan deze ontladen worden of via de ontlaadweerstand

(R ) door de a~rdschakelaDr (A.S.) in te laten komen, of via deo
weg f-1.S., L.S •. en Rs •

Om de scheider te beprocven gaat het ontladen op de laatst genoemde

wi j z e. 0 i t 9a a tal s vol 9t. r1 e n 1a at de h0 0 f ds;c ha ke 1a a r ( MB ) in

komen u Als de scheider 'LS) gesloten is, zal op het moment dat -

de hoofdschakeladr inkomt een stroam gsan vloeien. Enige msec.

hierna zal de scheider e 11 kOiTIlilDndo krijgen om te openen. Op het

moment dat de scheider opengaclt zol deze de stroom wille~ onderbreken.

Hierdoor wordt er een boog Jctrok:(en. Er zal dus een spanning over

de boag worden opgebouwd ( de boogspanning)u Deze boogspanning ~

wordt m.b.v. de spanninJc~Llcr (SO 1:400) gemeten. De stroom die

onderbroken wordt, wordt 1i1.~).v. de meetshunt (r~ ) via eon verschil-s
versterker (V.V) ger:1Ctcn.

Afhankelijk van de w~ rJc tot welke de kondensator is opgeladen,

krijgt men een kleinere of ;rotere stroom. r~et ~~n kondensator

van de batterij maxima 1 0p:01a~cn (15 kV) ha~lt men een topstroom

van :,500 A. Voor een sroterc stroom ',uni,en twec of meer batterijen

parallel geschakeld worden. In ons geval waren twee batterijen

parallel geschakeld. ne la~dwa0rden van de kondensatoren waren

U = 7,5, 9, 10,5, 12 en 13,S kV u Hoger, dan 13,5 komt men niet,

o~dat de transformator (T; jeen hogere spanning kan leveren, waardoor

men na de gelijkrichtcr (1'.:::,-, 1-,5 kV <.:ls hoogste spanning krijgt.

De reden dot men t\',e '<on,:,,::;"utor-!)c:ttcrijen heeft toegepast is

dat men zeker vall \':i~_ ~:-jr, i:-: :-L,:-:-d-,ci'::~8r 8"n c,troom onderbreekt".

die Grot e r i s (1;.:. i I C2 Ii ~ II' i .. ;' 1:- c, t r- Ci 0 m (1'1':": 4 0 C :,) 0 fin deb uurt

hiervan liot. :iierr,h' :;<; '2 .. \'C:i-:o:e~~er'c! C:;1t tenrninste de waurde

v.::.n de boogsponrii.n; 0;1 ;.~(.; L'C(l~.//:(,. r~~t~jld I"Jij de (Iominale stroam

bepaald ~al worden~

De meLtresult3terJ =~u',:r'i ,"'U '-:'~:0\~'l '".'()r-(~cn.

De me~tr85ultatc~

2: 0 a 1 s r c;~ d s V 8 n~ e ::. d i", . _c.;" :; r- ~ ,., t C :< 0 i I d;, r: ~) c, torbat t e r i j en (p a raIl e 1

geschakC'ld) gebrui:d. 'I' '''srdC:11 ::::t r-O"lcn onderbroken met de batterijen

opg,ela('cn tot 7,5, ,';;..~ 'l,::'-,S, 1~ en 13,5 kV u -ij iedere laodspanning

zijn er 3 metingen ~edUL,Il, WuarVQn vc,,(j elk ~~n hier is weergegeven
, . - - - ..... - '
\ CSCillog,raillmen -1 t/101 ::: ~



Als eerste opmerking bij deze metingen moet ~eplaats worden dat

bij all~ma~l de stroam e8n uitdempend sinusvormig verloop heeft,

zelfs bij de hoogste spDrlllino wa-.Jr "len de grootste boogweerstpnd

vetwacht. Oit betekent d~t de totale weerstand van het circuit

voornamelijk gevormd dour de ~00gwe8rstand, zeker onder de kritische

d ' 5"7 ~('\ 1 l' . f I{ c f 1'Jf"waar e r~= ~,---,.n ,J ~J t "L" = ~g't~.n.

De boogweerstand wordt dus niet zo gr00t dat men een overkritisch

gedempte trillingskring krijJt. In eerste instantie wist men niet

of de totale wecrstc,nd VDn het circuit beneden de kritische waarde

zou blijven. De metinsen hc~~en uitJewezen dat de totale weerstand

beneden de kritische wa~rde blijft. Oit betokent dat men in staat

is om de scheider Illot de kondensutor 'J::::tterij te testen. De boog

weerstand zal voor de:. versL..·IDlcllde mctj.ngen bepaald worden. Dit

zal gedDan worden in hot :Jo.;lJied ws",r de boogsponning een nagenoeg

konstante wadrde he~ft. Oit is in de holve periode vlak voor de

onderbreking bij 3110 .;-.etinQen. llit osc. 1 !(an men aflelden dat

A SL-

Rb = Ub/l b = 400/L110 rv O~S2.

Uit de .;. Qse. 2 t/nl ::: vinclt men resp.

Rb2= 570/375 = 1, s~ 51

Rb3= 400/490 = 0, ,X' S2.
i'·) _ 500/625 = 0, n~ 51"b4-
Rb5;- 630/600''''' 1,Ttl! 51

"

Men ziet dat de boo~we,~r3t[... d ste,:ds boneden de 25)blijft, dus ver

ben e den de k r i tis c hew e L; r oj t ClI1 (1 v (.l n r; '. = 5 7 ~. ,(t" J1-.
." ~.Jw

\";Dt verder opvalt ~Jij ric IJ;'LLI':" ~n is c'Cit de f,-equentie van de stroom

!<.leiner wordt met de tij". :"it ')C'tekcnt c,::t de ooogweerstand toeneemt

met de tijd, dus met uo ~-C;I<Ji.". Immers vGl~c:ns

zs 1 f ,', ~n I "t - ,, 0 ... · I e r;~ en:,) l J 0 c; ; : 0 :;~ ..... r, (';::

(22)

ne scm e ten !) 0 0 (', r::. ') Q' , ., 1.' • I .:;::; ';<'""t 1,1, I H

De spanning die er G1211\8tE.':1 is ( osc. 1 tim 5), is de spanning over

de boog ( de boogspanilinJ) tijdens het openen van de hulpkontakten.

Op het momen t da t (ie boo 9 doa f t, Wu rdt de hog-8 spanning van de

kondens;::tor~)l1tterij gCfileL.;il. "l~ :::!c. ~)Q0g geJoofd is, zol de batterij
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nog niet helema .. l oiltlcdcn zijn, vnncIanr de hoge re:stspanning.

~'Jat de boogspannin..; '~,:'t re ft ziet men Qat de!:.e zijn hoogste wai3rde

bereikt vlak voor de stroo8onderbreking. Oit geldt voor aIle metingen.

ne bOOGspanliing v::rie.rt \/c.n L\= 4')0 \I hij e:.::n topstroom van 410 A

Ui:Sf. 1) tot L!b :: 630 '/ !Jij L'i.::11 topstroom v;)n J :: 600 A (tt~. 5).

Men ziet dUll dL..~t ue boogspcl1,Jing vrij la';9 blij ft vergeleken met

de laudspanning VDn de kondensntorbatterij ( 7,5 kV~Ulaad{'13,5 kV).

Wat men aanvnnkelijk voor vroesdc dus dot de boogspanning erg hoog

zal worden bleek niet !iot ~ovDl te zijn. Doordae de boogspanning

la~g blijft, krijgt msn e~l1 vrij lag8 booyweerstand, dus de totale

weerstand in hot circuit blijft ver beneden de kritische weerstand

( R
k

= ~5 ) van hot r_~.-~-circuit.

De konklusie hieruit is ,\t claar ce 18;;0 tJoogweerstand men in staat is

de scheider met de kon~ens~tGr ~~tterijen te beproeven.

De geme t en st rai:10il

\'j'at de stromen betreft. zel cc..rst ~ekekcn \':orden hoe groot de d••ping

is, die er optreedt.i'::.n ~i3t in @sc. 1 C:2t er een eerstetop optreedt

van 615 A in de strOOI1,. '-ij GO t''-liGeJe tal) dault de stroam tot 550 A,

hierbij is de !JooCJvor:i,.i.n~ 01 begonncn. f1en ziet clat de stroom dus

615-550 = 65 ... ~fne",::t. ["'it ~s (ius (('S/C15)X~007> 10,5~~. Os strooa-{

a-fnollle vaA de c~t uotre .';Col rLH~--~~-ffH=r1tJ oot recdt Ail r de..., ..... v I

.s-i-t.Y-a-H.-e-- vv a _ r b 1 j \"" CJ '-b lJ'u""'vrrrrrrrrcr a t) t r e edt: i 6 1 G , E7" ..
...,) • I ;;;J I • ~

Interes~ant is het oo'~ Oi,: ;\; Ckii1;)irlg to :Jekijken in de situatie

boo~ ouilwc:.:i..j

'7 de t . ,,'-_, a p .L (; <,

is. Dit

stroam.

wa ...;. r~) i .J ole'..; n

de 2 de lla,r c~e

twee de top bij rrn
... ~ 'v 1 ' ,

_.~ '.,,1 .....J •
r'

,(.;

,
"7 \ t~

top

... s ;,ct JevDl in O-.g:.' 1, bij

"en I~ecft rel;ds gezien dat de

Invert e~n stroom v~n 465 A.

wordt. ""it is in o'/i'r-;'(::i"l;-',.: ":1 :,(;t [1(, t!:coric

de streom •

in de stroem.

'" 35 r",. In percentag,e

~e demping groter

omdat volgens de

weorstand in het

r'" 'r ~-, '--, t"-
\... l.l........ \..1. L

C:C: olidcr'c 1Dwdspanningen, dus

'JCn ] k'/ (Osc. 2) ziet men

Vu'l- :-:ct ol;r.c:r,L rckcn VDn

j ,: i.l ,-. I ~ I ;--, t t G .;l C :,'. C:~ nee

,- . l: va 01-

'I ~. ,.. ..... ' ''''

, .- r: j-; l.

andere strowen. 8ij U8

thea ric; de de iii:; in::.; t_::: ..

circuit (0<.= ""/21.).

Tenslot t e no\' dc~ d(; .. , ,:
......J i..,)

Hierbij gaat de t0~) v ;,

rn procenten is dit L':~.

~~ e n k D n he t z elf d 0u c ;:

d.Jt de :.)oOl1~pDn"··';il., 1-;;';' ,','. . "',"','r!r, "'u-o::J...... .L,..- '-"- - u .... 1,.'--- ,..l_ L ,_ optreedt. De demping die

top is eGn demping is

is 72'" - ~ . _ == ~:"., 0 -: t ewe 1 11, 4~~De

wa ~ rc,ij e!e

demp i ng hie rL,ij

~'JC _ r s t, ...... I .; _

111.....1 ...L.II !; etc ire u i t min i III a 0 1 is (n 0 9 gee n boo 9



Tussen de tweede on rie (~(;:,'.:: cDj) treE:ct er e'vn demping

d l ~r" T ,~de 1 A de I • d d . n 9 10~u S L. ' • U ssenee.::, e .1 (;e", LOP l seemp ~ ;.;

10~~ (boo0vOrmin:::; '::;~ln'·'e:~i,J). ~cnslotle treedt or tus~en

de 5 de top ecn o'e"I' ~ I" ,~.) "",, ",.,,\ " O' oft "w ... ' 1 r, 7r '"II II.J.. i ~ .. ) I ,,; I, I ,. l.1 (' I L: IoJ .l _ _J , • I -) ,,-.

op van 75 A,

A in percentage

de 4 d.- en

1~~ (boogvorming)

boogvo rmin g. een de.ping

[l1-oc8ntuel..l 127~

;') ro c n t UO l 1 11~~

d G iT: I) i 11 ~, pro c C n t u eel

C;8ilitjin::." proccntuecl

cc,I.J.)inG, procentueL:l

k \.1 \I inc' t w.m \I 00 r de

In het gev::ll v::ln 1I: 1J r '= :<'/ \6s~~ Z) krijgt men pas in de laatste

periodc; voor de stroo:.,onc:er:.Jn:;!~inc; c,.n boogvorming. In de eerste

1 r 5 periode wordt GO de;:iiJin:; (,let vel-oorzD~kt door de boogwe8rstand.

~en zict dat v~n de leta n~_r dc 2 dc top een demping optreedt van

90A, dus in percent'::,~2 11~:. ',Ion de twecce na:.',rt'de derde, 90 A,
" I _ c:e 1 de

VJat met 12 ~' overe,-:l!~oiil'-. :'-,:, U~.:, no,.. r GC ,1 top, 00 A, procen-

1 ,..,-. TIl. "de I r c!e.. 110 Ads 19"'t ueel __.. ~ • ens 0 t t e v:>II ,. il;; , .. 11 L; ~ r a (;...) ... 0 p , u ,.J •

Voor 1= ~V krijgt ~en,

ste ",de
l -. top, 108

,2 de _3
de top, 100"

3
de - 4

de top, l:-:'C

Tenslotte nog bij 13,S

l
st :.- 2

de top, 125 . "

2 de _ 3 de top, 10:; ",

Na de booovorming

3
de 4de t_ °P,

4
de 5de t_ op,

l~S :.,

, .,
iJrOccntucl.-l

!Jrocentueel

1 ,'"-', ,

Resumcrond kan men dus :..~t(;llc:n dc:t de demiJing die er optreedt in

de stroom ongeveer 12~'~ is, :::01011] or no;; gecn ~oog gevormd is.

Zodra de boogvormino ~e0int (dus toename van de total. weerstand

van het circuit), stijst de dcm;'~ins a~nzienlijk. De demping stijgt

dan van ongeveer 12~: tot maximaal ongcvcer 1'J7~, dus een toename van ~

c; root dc

dat e811

5 t rom.n ~ :<.>, (Ii c:

"topstroo~ 1= 41J . ~"i (lcr~~roken wordt door de scheider.

In cis~. 2 ziet men J~t or e n t~~stroom von 375 ~ wordt onderbroken ,

dus kL;incr d,:.ln de nOI:,i.-i'~'c \j;Lrcc va~ de stroam door de scheider

( In ;::; ·1-00 :,,).

S i j 10 I S k V 1 a '"" d s P i.. r i. in;J (0.5S. w==) ~J 0 .- c: t e 1- e '_ n s t roo m van 450 f\

onderbroken, -;ij 12 :<'': ~:: 1:~,p~.I·lllin~ '/Ju~, de stroom die er onderbroken

wordt (25 A (06C. 4;.

Tenslotte werd e r '.:J:LJ L':, C k'/ lC\~iJ2pLl11nin.:; een st room vam, 600 A

onderbroken (Qsc.5). ::el1 ::'.iet dus dat de instelling van de verschil';"=

lende tijden juist ~c':ozcn is, I:<1i1icrs de scheider heeft in bijna

aIle ~evallen st romen en .:21-"; ro:~ en riie boven de nomina Ie waa rde 1iggen.
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Wat de onderbreking betreft, mo~t ~ezeJd worden dDt bij de onder

breking .van stromen boven ~e nominDle w8arde er stukjes kontakt

materi8ul afvliegcn V:il1 !:et .. os 'iij de uitschakeling. Oit betekent

dot men ma<..Jr bater ge:.n str-QfllCn Grater d(jn de naminale waarde (I n =400fl.

met de scheider moct Dfsch<-:.kcl:::n.
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o~.;:,. ':'v:';::';'< .. ;. :,.c; U(S, <lO 0cogstr-oolli. 1(5·) bij een laadspannlna:

Viin [;'" 7:,5 k'/ (rijc.l: 5 r.l:ec/cr.1
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Het beproevingscircuit

Inleidirio

Het beproevingscircuit fiiOC;t <::'0--':,.l1i9 ont\'iorpcn worden dat het gereali

se2rd k~n worden met cc in (let I\oge-stromen luboratorium beschikbare

middelen.

Een eerste suggestie zou C· .... ~i-()n, !<u,1,,8n zijn om de te beproeven schei

der direkt op to nc,;)cn ill E>.ll c.lrcuit d~t door de 10-kV-spanning

in het laborstoriuLl ~evoc,: 'Jere:t. [;it vOurstel f1loet afSjewezen worden

oCildat het 10-kV net 11i~,t ,...; )','ioL:igue [-:-L;proevingsst room van de schei-

1000/••

leve ren.

lIo:"il,c,.l lC~Y :~0I,tir,u leveren en zel.:;r kortstondig

L,on c:c ·-:c:,Lic.;cr nict :Je jJr08Ven op de 10-kV netOa ... rom

(I == 400..·•••• 12:"::;, ,)
n

10 !<V-net kan

der

: let

spanning.

[en tweede m00e1ijkhcid ':"ou ';urJ"CI1 zijn Ori! r:let ue beschikbare

kondensatorbatterijen c:e :':~J,o(Ji;de nor"iilulc stroom van de scheider

te lever"en. Imfilers een ~.c',,,'~;1~~;t.Jl-~~tt8rij nor.,inaal opgeladen (15 kV)

I eve r tee 11 e e r s t c: to,) (; 'L: r (i U ", v; II -: :..;--;. , , I : U ~ I'" C en:: ere bat t e r i j en

pan.:llcl ~~ul'''I(;n L:t:::_.- :....tl'v"",,, ~'.:.-v~."...r:. ::l.;l...l~S LIOct ook dit voorstel

afgewe7.en worden, cJ,..,'t"t L, :.Clli ',-';'~',ut0c:j~ttcr'ijcn VIIel de benoeJigde

\~ stroom kun"en lev;.;r,ll, i.I"', r ..J,-~'U,"~,J.:.\; c ,i tc korte tijd. [r treedt

nl. een dempin;;; VOil Oil~,.\/'-'Cr lit: ,.«" :.;.:.lvc perioue van 50 1'lz op. Als

men bijv. twee J;:;,tterij."" 1,,,:,-,.11(.1 sch~:,clt 81'j , .. cximaal oplaadt, dan

zal men

zol men

e e nee r s t E: t G:, v , .. , :l. ~j C;';.. : Ie') :)e 11 • : ;et e,~11 derilping van 10;~

li'IS~C) G1 bencden de nominale

topstroom v(jn dE; c:,ch0i"::et' :(V"I~'". ,8(1 ziet Jus Ui...t de batterijen om

twec redenen nict tc .jLe:"rL<.i.'. c..1 I ::ij ... i'Gii eerste zc.l de stroom bij

Ll .,:root zijn eli tUI tweede zol binnen

,L,:JUI"at0,".i.ui:1 k~I' niet ~L.L,ruikt worden om de

",,'. ,L1,Le. L", lL;\!l.JIL:il, (j',IUi..t ue Denerc.tor zo 'n

:"" :t;v'l;Ie..;I •. ovcilc~ien is de sp<::Jnlling

,
I I L.. l

100 rnscc <:-1 UO l,o",i".,l, .;LI- .... , " V", '~.L ~l.:;:.ci.C:c;r ~crcikt zijn, terwijl

het tot ille onoel-:)I(;1<.ii :~~;I' luee.. S C;"'9C;\/L;el'750~&t~ dw4wi~I~~_~~~.t~
:en' par:;:' 03~5'~4'~1 )

Cok de senel-i...tor .ii,

slcchts

b .. v, van het in k': flee ;.I_L ,_II t 1',01,;: ~,~r·l.li.,tol- Gil (Je !,oncJensatorbatterij

Dezt;; kOtilDin2tie i::.. \,c1 .J.., •." .... ~ V .. I .... 03 :",l:..iIO":i,;;.lc:l; LJc,Jroevingsstroom en
. ..

~ c .. c....:... \.1. J j '- to.. tot stand wordt gebracht

z~ll ve rde r .:(;lke i..nr!c;re Dspekten van be lang

z i j n \/ c .~ r he t :.: C ,) r CJ .... v· _ • , '.....- ...L. ...... __ ....



~JDt tot nu toe £jcde"d' is, \.'::'~ n::.guorl of ue booC; die bij het openen

van des c he ide ron t s to .... t e ,:.' II II i c t t e S rot ewe l: r s t D nd he E; ft Z 0 da t d e Y
.

stroom overga .... t v,-,n evil si"UCVOI'il,i:j signaal (scii-eidef">gesloten) near
een aperiodisch sisncL-l ::ij hot ofjcnon Van de scheider. Uit metingen

is gebleken det do boos~·.e.:.rst;,;nd zu klein blijrt (R b < 2Jl.) dat men

hiervoor niet l.>evre ... sd hoeh t(;; zijn. Cit uet~ent dat men in eetn-:_"':--~.

serie-circuit, uestaunde ui t slui ten d-:~i~' d~--kQn.d~~a~;Q:"'~"::~;:~
. - .~ -~. --

met spoelen en de sc:,eider, ~,:i.nusvonj]ise stromen krijgt, weliswaDr

gedempt.

Wat ook. he(;;l belan;rijk is vuvr het uiteindelijke test-cirauit en

dat niet uit de tot- dUSVOI- ~3L;ane I:letins;on gehaald kan worden is de

transiente ~'leder:(Cr(;;,lc\; ':'Ij~,ntlin:.. ( ue T .,-:.'J.).

De T.R.V., die in de praktijk situ~tic over de scheider za1 komen

op het Qoment dat deze de stroam onderbreckt is mede bepalend voor

de groot te van de st rOLlen die met de scheider onderbroken kunllen VJor

den. ;-let is dus zaak J.::.t il-' het uiteinc:elijke testcircuit een juiste

T.R.V. over de scheiJer ;~Oi;]t.

In ons geval wordt ;jOduL:,l 01.\ GO T .R.V. te nwkc.n op e.n manier die

verwantschap vertoont IJl8t c;e V:ijLu Wu rOj) (lit wordt gedaiJn bij syn

thetisch bepi-oevcn V<:il: ::,L:ic.kcl<.Ji..lr:;,.

In de novo1gcl1c:e p.:::r;:;:;,rc,f0n ::<:JJ. in ;-Iet kort iets verteld worden over

synthetische circuits. ::i81-11.J "'-.:::..1 c!e cL.ndi..lcht ueconcentree-I"'d worden

op het voorge~te1Je circuit.



Synthetische circuits

ce n met II 0 ci e c! i e lJ i J I..:;; L :) ~: " roc v (; II va n Ii 0 t k 0 r t s 1u i t ve r m0 g e n van

vermo£jensschakela"l-s ~L::d ;Ji:(t I',ere;\: als ec.:n onvoldoende vermogen

bcschikbaar is, is .:t; ~',YiILh8tiJche beproevinG. ':ij deze beproevingen

maakt men sebrui!< Vi.',n het ~e;j<;;'veli ,::21t de grote stroam die door de

schakelaur onderbroken IIloet wor~8n er, lle ;,ogelransiente wederkerende

spanning die na de onucl'~lre:i<.. in0 ovor" co kantukten van de schakelaar

ko"t te staun niet te...;,~;li.:ik op zullen t reden. Da~rom wordt de grote

stroam geleverd JO~I- [;,,(, ,run (0<J'"oonlij!( en kortsluitgenerator en/of

t ran,sformator) en C:t; :iu~(; •. c.;':(;i-k~l-L~~(_ ;';iJe.-inliing Goor eE,n andere bron

bijv" kondens;Jtol-cn Sc..lIJlcn I.E ,,;')o.::lell, Jie e~n oscillatie kring vormer

::;chematisch ziet zo'n ..::.id;u':"L L,nliL :.:o ... ls .'"eers;c:je\len in fig. '3.14

". .-._ .... • •__._.....__A __..........

Stroor.l-

bron

h.c:

, ..

v:;n e n syr'thetisch circuit

, ~ .i j oep roevi nge.;D';

nl. de bcproevi:1S iiie'( ~::I'Gc"',-inj,,:,~,:,,C 1.1. ,:i...:: ;iiet spanningsinjektie.

:let ver;,.;chil tus~.cr·, . ,~_ L :..,~ L 1,;,;0, J..~ ,: ... l ',ij :Jtroom-injektie de

S p Li II iii r I~ S U1- (, Ii V 1~ :< v v u • ." .• ~. ~ ( ~ =:" -) .. v r .. :-t i () :;, esc h0 k e 1d, t e rw i j 1

0ij S;:l .... ;llii;-I~,:;ii-,J~:\..iL; ,'l.; . ,JC"I,j_i.:",,~'10" vl....;, nCl si:r'oom nuldoorgang

( t - 0 +) ~'Ja r- .1 t 1..- n -, ,<, ' '.\ - . u ~ 'C: ,-' "-' I I L-4 I '~.... .L 1__ •

is nietLcprouvir·Lscircuit

.l.ii;;;,;~(.:,.._d(~l<J ronu de nuldoorgang

::8t; :";e; Sju('\;j v(;;n L.ZJken zal· zijn

L.ruiL zict wordt in de Yolgende

~/ 1C;'L;~i.~,L.:'L; ',c.;IJI u\..;vinS, lIla .. r vertoont

~" ,', L; 1 .:.. I I ~ i (; z ill lJ (j the t c ire u i t do t

J..J
, .

c. J.. t..

I • :
IJlJ

bij dit circuit Ci', :10C. ~l('

paragra ..... f uit . ,
~ '-' t ......~ '-_. ~ •• ,-'''''~.c:)ij 'HCi;;t ,')Il,.:c.rscheid worden ge-

ma""kt tussen:

Leproevingsci .. cuit~,



i-let vour osriill~torisch T8R~V.

!let circuit dDt vocr;cst &.L": ~',O(cJt om de schoider te beproeven wotr~t

in fig. 3 u 15 weergegevel'.

L

1

c-

G.R.
T~

9u 3.15 f'et testcircuit

- T1: Transformator

- L : Spoel om de strOOl:i ~clc/t.:;nJ door T
1

te heperken

- h.s Hulpschakela~r

- r.o Proef Objekt (= to bcproevcn sClieic:cr)

C ; Dollen vonkenLJI'uSj

- e2 : l(ondensator voer de voniir~~ Vi..lll d'c T .. R.V.

- c1 : l<ondensator vun Je kC,1U,;llsi;:torbCltterij

- L : Gpoel van de kon~o~~utor~~ttcril

- S Lastscheider

:=;.l~ Gelijkric:lter em Je knl,,--;...;,,~~utOI'\~'""~tcl-..Lj CloP t.e laden.

- T,,: Transformator 3:-:C/1CJCGC: '.', :,1s voe~!in9 ve n cJe G .. F~.
'-

lIet hoofcJcircuit i~ in t c. ,'81en iii tW80 circuits nI.. circuit (1) en

circuit (2).,Circuit (1) c:ilJ,.t 01,1 J0durenc;c e,n vaste tijd een kO-n~

(bijv. nominule) st'-Ou;;1 ~,_; IG\/c(Qn .. Circuit (2) dient om de stroOIT

en de T.~:.\/. to lcvel-<..;OI vl~ vin:uit (1) Joor ce h.e. is LJitgeschakeld.

I!ier li:;t e n vel':::c~lil l,IS.·L.:' ,:.i.~ circuit en de me~r gebruikelijke

c ireuits v 0 0 r de C"I i'l t : .~ t i :- 1-: ~ I c; :_.: 2 I') roc \/ i n~. Lever t b i j desy nth e tisc h e

beproeving, circuit (2) uil.:sluitC:i;d de T.;;.\/ .. r.ier wordt het gebruikt

Oiil v66r de T.;-~.V. ook Je ;.;tr-oulO te lever-en ~edurende ean of tWB.s: halve

perioden totdat deze onJerbroke~ ~orJt. 2e Geng van zaken is ~is vol~

Gedurende een zekere L.jcJ t
1

(volgens l .. [.~;-non"en) wordt de nominale

stroom geleverd dO,)I' ...:", l<;.· .... ~i)c.;i .. i;.~::.~l-on T 1 • we hY1@echd<elaD.r h.s ..



en de scheider , .. ;C';) zijn u~n ~)(:::ioe gesloten d.wuz u dat gedurende t 1
de scheider zijn no:'ni'lu18 st ,-oom voertl. De !<ondensatorrbatterij is

tot de tloge nominole SpL.lli",in::; \/""n Je scheider op\jeladen ( b.v. Un:: 12

Als de stroom dool- JIj sc:;eicicr 1....11-'.- senoca a8v1oeid he_ft wordt een

komlilancC) ge~even a ... n ch; sC:leiJer OLi to openen (punt A1 , zie fig. :~~
~ ,_ _ r-···~·..•_~-r ' "", , ..

f:ct CJcdruQ VDn :.!C :::tro~,: '.':.In:::.f hct i,IO[;lcnt--;;c:nbegin.van----
kontcl!ztscheidi(lS v:.r~ -1 C scheider ("1) tot de b1ussingU'5 of

De kontaktcn van de

. 'r::

I
, I,

\ ,
\ I
\ ,
""

schoiOL.i

'-,
I \

I \, '
I ',, ,

::ich

, .~

to

%,
<I

l\ ) ,
6 ..

openen. Cedurende 14

msec (Q1ijtijd :: 14 Insce, .;::ie p<;r. ::,.C .. 3) zol de nomina1e stroom-~,~'

v_1~i~ii' door de hulpkGII~.,:,l:GIi vc..n ,:c, : cl",oider, omc.lut oedurende die

tijd de hu1p!<'':Jrlt.J;<tcn :.0" ';_~~0l:L:;1 ;,.,ijn. :: .... c!ie 14 msec. zullen de

hulpkontc::kten 0l)cnen , jjUI'~',~.;. r:t: :..:,tl'oom ;.:::.1 e.ls booQstroom verder

v10eien door do sc:,.::il..:c.r. =lli..;8 :\~,(;;C l.:.. tor 1,Ioot c,,:n komr.lDndd gegeven

VJorden u"n de :1.:::. ;:),.1 ~ii'.. ,-..; ... ~,-", ~1.Ju,:t "-:-). :-',J :;ct moment dat de

!l.s. ce :.::;trGOi.i :.,L::.(;\/l';I',: ~:-J' 1- ,:" tl-,;,',:::~C:I-".tor' OI-"~l:I':,j-eekt (punt A
4

)

h~oet de bollon vorl:~(;lj : '-:J9 ... -..:::: [':i;:"...;~rl; .':crct.

;:.J he t 1.:OIrlO nt

,! LIl: selie i de I' •

komt de hoge spElnf,ing

re kondensatorbatterij

.;::<;1 ;;.:ic:, nu ont1Q~t;;I' ",.;,,, L:"':- ,','-:':,~';"--:CI-. :'=r zul l!US e.~n 50 II, stroom

JOur de sC:leicel- :Ju. n v}o,,::',.tl, ",Ci~r I'l- L.fkof'16tiS VDn de kondensator-

bi.,tterij. Ueze :::tl-OUI L<-l ~,,-,L ... ,Ci:l:r l"oetL!l zijn c",n de stroam die

net cloar de h.:::; • .;,:.- Ldll;C' '.il'U,'.", " " .>."IJ!IL:('" G8 i<Oi,c.:cllsator ontlaadstroom

::8i1 i1Joet hi'-)j' u'u,"~ j .• , ,'/ :-·'LI-,:.-",._···I\/II"'""I,,I"';:~ I'·r"~'· J.-":- \/~" '''''''I-;t-" ",-- - '--~ '--.~ - '-- '- "'J;..,--l1 ",,"' .... cJe st roorl10ron

nd~r de Gp.::.linili\;.>s:JI01,. :.j ,~,,'LJ_,:,-J Ji;:: vLoI'Gee :,lij ft openen za1 de

st rOOlil nu selevcrL: ':u,;,' Je ' ... t t\:;I'_~j . .1J ,'"" (;erste l,ul(1oorsang pr'oJeren

lL: UnU(;I-:JIL:kcn (.JU,,'.. " __ ,' .. l~ ,:~.~ I.ict lukt th.n 'Jordt bij de tweede

nu1Joor'jan'~ we"r e ,Ii i)O~.L.I ..........~'..;'-'C-.rl \j.JUllt ... _). Op het flloment dat de
'.'

L. :~ ~, , , L; (; , , ,,~ t °~ ~; <-l t t e r i j z i c h n i e t me e r

vi.J de sC~-i-.::i'!~I' cr.::L.. ,'~". '-IJ L-. •• i: I.lO,,,L;;-:~ Z:u::' 01' een transiente weder

ken;ndc spufl.,ill:' OV i' ':G ~'':::'Ui'CI ~8v0r'liI,--: 'ior~(:;n, :.J.v .. zoals deze

in fiG. 3.17 is we"I'.jc:,~CV\:;li.

Eni;e msec. voorr;,::.t ,',--, ;1: I-'u" u',c:c r:, (..,:,,:;11 '•• .:;n:t (v1ak voor de boog

dovins~ he~ft de Sp;'J:,,,i:.. ~ c'.r~,- ...:-.; ~c:,ei";,-J (-:':2 '.Joo;spanning) een n2

scnoes !~onstante "icl"I":-. ,J l:.;t I.,':';;::i-,t ',r[lJ1 2l'i f '(;(:',reking za1 de boog-



----. t

,'U
rest

Uc (t
1

)
\

\

spanning via eon bluspiek inslingersn naar de spanning Urest • Cit

is de ~panning waarop de konJensatoren C1 en C2 blijven opgeladen

nadat C1 zijn lading gedt:"ld he"ft iI:et c2 •-_ .._--_.:~_ .._. --_..... .'.------,.--- . ..;,.
~ ~, U-.... .[,...

fig. 3 v 17 de oscillDtorisc:'lo T~'~Q'v/_

;' --
\., .

dooft zal de stroom niet meer dod~

C~ gaan vloeien totdat deze dezelfde
.:..

spanning aanneemt als C
1

• ;:en krijgt een LC-t rillingskring gevormd

door de L en C1 en C2 in ser-ie. (t1.J .. ;::;~: was a<.Jnvankelijk leeg). Het

18 deze laatst genoemde trilliiI0skrirl~,die de frequentie van de T.R.\

uepault. Er zal gelden

Imnters op het hlOI:leiit dDt ut: 8009

de sc~eider vloeien ~aar ~cl via

wT.R.V. ( 3.22)

Voor de spanning (restsplJnr,ing) waarop C
1

en C2 uiteindelijk zal komer

zal gelden

( t A::; III 0 III e n t v c. non de r b r e kin 9 )
.J. (3.23)

Doven beschrev.en beprocvi'i~~circuit k<:111 sebruikt worden voor eon

oscillerende T .;~.\I •• Cchtc:'- cit ~)eproe\lingscircuit is niet te gebruike

om de scheider te b8proovon V01;;)01-15 de ,I.E.C. voorschriften 265,

paragraaf 36.10.1. Vol~ens Je=e parasrdef moet de scheider beproefd

worden bij een bel<:.i::;tifl:;j ;';E;sto<.r1de uit een fJarallel schake ling van

een R en Ben L Illet e;-,/I cos;? ::; 0,7.

Hoe de juiste T .(';.V. lJij C,.• ~l Jcr::;alijke LJel.Jsting kan worden verkregen

wordt in de volgence p:JrClsr,Lf bekoken ..



:eproevingscircuit met ex~oncntie21 ~cdGmpte' T.R.V.

Inleidil~O

Volgens de I.E.C. voorschriften moet de scheider beproefd worden

met e~n belasting besta~nde uit een. par~llel schake ling van een weer-

stand en esn spoel mGt ca~(l) = O,7~

In het navolgenele zal be:~G~(cn .varelan hoe cit gedaan ken worden in

het :10g0 stromen l8boratoriurn von E.!;.C. I\ls voorbeel.izal aange

nomen wo rden da t de voe dinCj SSPi:J nt, ingen voo r de pa ra lIe 1 schakeling

10 en 20 kV (~ekoPI)elc!e :":p':;;I:,,i:l~) Lul1.3n zijn, terwijl een streem

van 1000 J, effektief door -::0 scheioer oIH.:eruroken moet worden.

Verder ~~ol-dt a, nd0nOillGII l;.:..t Je ,)dr"llel schakeling op~enom,en is tussen

faGe en .aarce zoals
'. \., ..

._ ....~-_.•__.._--...._-~~- ;.;.".....-..,;rlllilll;::;

\
\

L
cos(~) = 0,7 :t O,O~

....
fig. 3 u 18 Parallel scIH~!<clin8 voor de herroeving van de scheider.

.--. ..."'""".

Ui t gaOJ}Hle van

worden. t-'tet

IY I = I a f flU f
va a r .c as (~) =

R =
wL=

L.=

O.17.J2

10 kV ail 2C :.~,j i.iG"L co:s(7) = G,7 kunl1en R en~j bepaLld

,

.(3.2~) en/','I - V(:'/"J1.. (J ..h,L)\ (3.25) w.~erbij f;= wL

0.7. :iL: ,-uit VG 1:J 'c VOu r I = 1000., t: f = 10/'13 dat

e II \I 0 0 r- I~; 1000.. , . ,.. .., ~ -,. ....
-. I ' •. .L

L - S2
, I

II •••

ee va n,l v.:.n c:t.: "J' "1'" '~""'\'t UIIl.., I I.. _!....~ ...... ; 'i'"
, \ . J....

\....., IfJ L _ .~- .. ~ .., \/ .

:~u r~ en L b.:::ken~ zijn,

zi.3n bij het uitsJh<Jk0l\3i'i Vdi J.::; ~-L. parr.llel schDkeling. Wij gaan

.rvan ui t da t de voe dins~/)rOil e,..: n si.flllSVO rfi1ige spanning sbron is met

,..
i.(tj = (U/R)sin(wt+~)

....
en iL(t) =(U/wL)sin(wt+oc'-;L1£j

"U = Usin(~YC..o.) (zie

Veor de stroom d00r

.r. •
I'~G •

i~ en

3.13)

L L~' stationaire toestand zal gelden

{ 3... 2.-~}

(3. 27)



/
i

t=O

,..
rv 1I = Usin ( \"Jt:- c(

In fi~. 3
0
20 wordt het verloop vsn stroom en sp~nning weurgegeven.

Op het moment t =0 wordt de stroam op zijn nuldoorgang onderbroken.

Men krijgt dan :!~-If
'" "" 0

i • 0._= il-,~__~L._ =(U/l-:)sin~o(: _+_~~~~_~)~i~.~~=~_~1f_)~, .._~_us .O<__=_4_5_(+n ..j~~)'3.28:

I

\.
. I

I
~i fig ~ 3 019 !:e t I u=..C u :) e pro e v i n9 sci r cui t

-

fig. 3 u 20 Het vetloop

-
/

var', L:. i, i,.,

---_.._...-........-.(.'.' .

'"if-,(O) =(U/j~~ (3.30) en
"

Dus op hat moment t=u is
, ,.. 0

U(O)~.S(O) = Usin(4S ) =
iL(O)~ - U/WLV:2 (3.31).
~:a t=o, zal de stroom uit c!c stJocl de wef;;rstDnd invIoeien aIwa:.·r de

beschikb8ro energie Cl2Li2) Oliisezet :<.:<..1 ,;,orden in warmte (fi
2
Rdt) ..

Het vcrloop v<=:n 1:(; stl-OCHil IloJ t=O :Jep3""lt :Iet vGrloop van de spanning

over ;~ na !let apCI,en V':'I\ ('(; ~c:leider en GUS de T.R.V. over de belasU

«T "l~ .V) b) w em het verloc,.,) v;,n de st rOllfii i L = -i te bepalen voor t > (
, ..

:naet ;,,~:;l de C.'.!. opstGllcn Your het circuit nu t""O.

Vour t >-:J geldt

Ldi/dt + Ri = 0
Deze DoV o he( ft als oplas inc

t .. ('t', - "exp( ·)t· .. ,,;- "'\ .. " ] ..J1..-" - I' J ) i I.l{; \,. ,.I J"'j;",.,, - u uit

(3.32)

t ,~ ~

Lp+~=O, dus p= -RjL en K uit de



(3.33)

(3.34 )

de schake la~ r ge l,dt

( 3.35)

beginvoorwa~rde iL(O) = - ~/V2WL. Dus i L = -~R = -u/f2wLexp(f~~tt)t).
H~ermec vindt men

T.R ..V~ ;, i R .. I~ = i~G/ V2\,",'Lexp( (-~~/L) t)

U;t cos(0l = 0,7 voIgt ~= wL, dus

T .. R.Vb = lr/V2exp(-t/r)

met ~= LjR = l/w = 3,18 msec.

Vp~r de transi~nte wederkcrcGde spanning OV8r
,.. 0 /', r:::'

T • R •V S' = Usin ( wt +45 ) - l \/ V2 ex p ( - t / r ) t ::> ~

Tn fig .. 3 .. 21 wordt de T.~.V0 wecrgegevcn wa~rbij de ~ijd varie2rt
~ A 0

tussen t=O en de eerste nuldoGrQ~lnQ van Usin(wt+45 ).

Een mogelijkheid om e n dcrJGlij:~e spanning tc benaderen, althans

het de I tot het nl;JXi~lUm is eOi, overkritische gedempte R-L-C-serie

scha~eling. Het circuil is ~.e rneCleven i.n fig. 3.22
--' --'

,

I: ,. 0
llsin(,Jt+t15 )

_ t

f·
. ... ....::-:~rj :, . .

• J

1.1
fiG .. 3.21 De T .R.V. ais funktie van cle tijd met O.{t.{ 7,5 msec

Wij zul'.en nu naoaon hoe Jro~t ~, L,en C moeten zijn. Het circuit

moet zodanig gedh18nsionl> rd :-r~jn d:.t hot cen st room van 1000A effek

tief r.1Oet kunnen leveren, (IU~ ern eer::;tc, topstroom von 1000V2=1410 A

moet gcleverd kunner. ·::or(~.';i. ~ell r.1iJxir::.'·l opgeluden kondensatorbatteri,..
(l:;!<V} levert e:;n r:;cl-~'.L2 ~,,~C'trGcm VDn 580 ...• em 1= 1410 A te halen

he.: ft ii ,en min s ten s 3 :~ 0 n .c.' : i :;~, ::: 0 1,1 >::H t c r i j e n nod i Spa r a 11e 1 9esc ha ke 1 d •

Oe tot~le !(:-',)ocitcit"'" \ '~r!t ,-1-'n '7" - 3 111" - ~33 6 uF
.. ' ".)1 ,", .... (,.,,~ ..J e v1 blok-. 1'- - ..... , •

Voor L zal dc.n rnoctc.l C>;,.,-'~n Lo: (1,'::,)L1 blok= 1/:3.01,12 = 30,37 mH

am O!e r,.'"'.) ',',7' te·,· l'un'-'I~ '.~"' -,... - " I I:..... I .", • ..1.,J '-" \..... j I •

Voor de stroOi] die ii, :,8t :,-L-~-circuit ZGl vlaeien bij lJ~t ontladen

van de kondensatorcn c;cIL~t Ll hot ;ev:::l VDn- ovorkritische demp.ing

i(t) =( E~O)/L(P1-P2))(GXP(Plt)-cxp(~~t)) (3.36)

\ I. r, I

met P1 2= -R/LL !V('j2L)'- - 1/LC en C(O) ::: 0,9...:. c=, .
de landspanning

van de kondcns8torcn. '(iC·I-'''~.j l~ a;:',:l':cnomen dot or e,n dempingoptreed

van 10'"' iJcr hiJlve pCI-::'cdc ~Jij ;:!s 2ic~1 ont~:Jcjenl'c kondensatorbatterij



L

I f'" .1
- \

i(
,J

'"

T h.s
1

f"

G .. R ..1.;1

(1)
L

-,

-t<}-P~0 " (2)

C

fig. 3 .. 22 .::et voorgestelde beproevingscircuit
_~.;:.._..i

t. .

at '1:.1 t 5"11""tIL

..

en d2t c:e st room !;ij c.:c 8;r",to nulc.:corg8ilS \vordt onderbroken nadat

-
~(O )

E

-- -"'P""'"",....----..,..-~'..,---.-- -- --~---..

uit de D.V .. (3.8}(par

== L'::-UL = i~;-Lrli/dt

de we rstand geldt

3.23)

over

. ( ~ ,
l L)

l' I~' ,.. _:--(n, '"- \. '. J - -
L,

(:.:i:.: fiS,;.

."~ ~.t r''1,' :;,

.,
...-=:, r

met boginvoorwaarde~ i(0;~ ~

circuit (2) is in;c~~or:lCr:

De uitdruk:,inc; 3,3C; v('<:r

(zie fiG. 3.2 ~ar

L' ,.., . ( ,
~= ;,~ t;.
I:,

Om de T .;'...'1 ~ uit hct ~.'/nt';,;:L~Lh circdt ::ove 1. i~,ogelijk gelijk..-:",
die V:ln ,..'-. I·,.,'·· '. I", -. ~, • ~ "1"

\. \,., '-'- I '--, , l.. '- 1-'" ~ ; ..,/ .l_, .:...,. I ~u~ vorJ(3~35) zoveel
mo(:~c';J"': 'J01,;l"': r I' " " t I d D '" d w r t d~ _.... .. ... _. ,.L n ", , "lC:.',;T"' '.:;,J nu ecr:'. co \'J3z.r "" v",n e ee 5 an

~ en leiden \'!ij vel'vol. ~,l~ (~ 1.:J;:::C::-';'.;-ni.in~ C af. OaDrn2 kontroleren

wij de boogstroom in d~ l~atsto

Eerst wordt da3rom in fig. Z.24

h81ve psriode.

de T.~.V volgens 3.35 uitgezet.s
In dezelfde figuur ~ordt U uitJozet voar verschillende weerstanden

'-'rnter c"'n de I'r;t; ec l.. " "Jecr'~t~nrl - .. 01r,--;-=:' - 1 n on ("\
~-"-"" " .J,.., ....L.~) t.L.,; II ") '-'1"-" _'! ... - _'L,,/ ....... - ,), )," J4-
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De TeR.V wordt uitgedrukt in de opla::dspanning C van de kondensatoren,
~

om hem met Uo te kunnen v~r:Alijkcn.
/\ I,

T.~.V = Usin(v'Jt+4So ) - u/Fcxt1(-tjr~ (3.35)s
Cp het r.1oment van de onderbreldng van de stroom, (t=O) geldt voor de

spanning E(O) = Usin{45.:) = l'/F, dus n =(2=(0). Men krijgt dus

.... an de hand van fin. 3~2,1 k::.1 liter. zien \,cl!zc l'..., !let beste gebruikt
¥ ." .. ~ ;-

kan worden am de T .. r~ .. v" L: !'I~nc,dr~n:;n .. :~cn zict d.H Un voor R=22J2
j,

een goede benaderinC) SO ft vr, j- de ';- .,-~ .. \fr" c:lthuns tot het eerste
-'

maximum.

Slijft nag over de vra~.CJ tet 'b'c:lke spanning de kondensatoren opge

laden II10eten worden zodi:.lt Jlct IdOxili1Ulli vc.n U_. s<?Jrr.envalt met dat van
~

de T.R.V~"" nen moet GUS he'.: tijdstip bopclen dot T ..~.Vs maximaal is ..

Als dit bekend is moet hiermee de lilaxim81e T .. R .. V bepaold worden.s .
fvlet dit maximale .• :1.V eil het tijdstip wa rbij dit maximum optreedt

s
is men in stsot am de spGni,inJ tc bepCilen tot welke de kondensatoren

(3 .. 39)

opgeladcn moeten worden opdat ~n = T.~ .. V
"iiWX smax

Immers er moet gelden T .;~.V = Un ;o;(iR).,. De weerstand r;
c:;r;,ax ., fIl~X max ..

bekend,' hierme,,; is i to bcr):len en dus de oplaadspanning E.

Het bepclen van T.~.V gaat cIs voljt:
Gru3X .

d (T eR "V s) / d t = ~ 9 e~. f t t = t 1 e ~ ':.:. \j s ( t 1 ) T • R " V sma x •

d(T .. :1 .. Vc-)/dt = [1\Jcos(wt+450)+".iF cxp(-t/-r) =0
,.J

met r= 1jw gaat 3.38 over in

G'\. (cos ( v: t + 4 5 0 ) i- ( t ,i.1'?. )ex p ( -.: t) = n
r:a ecm goniometrisC::le ;Jc\Jcr!:in~ S)i.L t C:;.39) over in

(3.40)

onze benadering voIgt

cos(wt) -sin(wt)+exp(-wt~ =n
Uit ve r~ ( 3 .40) is t c'.::, n t c :) C' Il;l de r Q n. I ri t

t=t 1 = 3.305 msec.

"Hiern1e ... !,rijgt men T.~:.\/ (t~) =: ~~_~,7:: l~l

'" .r::.l1it de I.::.C. voorschrifton i~~ ':icke,";d r.~c.Jt U = :.Lev": kV, dus

"-. - 0 03')-" I)1- ." '- ; t,

riet Verl~H3,3G),

T .. ~~ •v C" ~ v = in, 15 k'/ •
_Iilu .... \.

Om de spc:.;nninCJ t3 '.ie.-JCllcn :::,~t ·,!(·1:,c: ".:2 \:::>ndensctoren opgcladen moeten

\·v'orden, ;i·,n\.-~t ','len j"'U c~-lL-~l_lr),'. T, ••~,.\' T .:' If (t \ ; U - 1-r' R-2212dus'" , ~ -~, '-' - •. .' .'. l' n _. •• , - .
S;:~dX ;:~, ~,

t-:en ziet dus dat de kondcllsatoren opgeL::cJen r.oetcn worden' tot 14.66kV

om hij t=t 1 , de \'creiste Illclxi::lale T./'(.V~ to seven .. Jekend is dat 1
,-'

'..;onc1C:llSc.t 0 r 00 C:.1,:::G811 tot '1 r "'/ r~ i' r,' ,...,'tc t~nc-t"""';)m l"'vert v~n 50Q".. ,-J - - '.. _ '........ _ ..... _ ,J 1..,1 ..... ' '.V \.. I...... _.' . ~ •

dus a,')ocladcn to 1.1,1')'- I", 1 .. · ..··_+ .-1 r -· e f1 J1 -r.a/"5' ~OO- Ann 8!t'" -J , L' Li ,"". _l.. - " \..~ I.... u ....... p - \." 0' U l' ..L J. _ - £1' U V , # ~\ •
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Wij he bhen 3 kon de nsa to r.-+l P<'" r't, 11e1, C!U s doze z ullen el.:n ee rst e top-

stroom van 3.48~,3 =140C,':-,.~. /\ :!.everen,dus effcktief 1040 A.

Resumer,end ken l:Ien dus stellen ('et ~let vooroestelde beproevingscircuit

e c n T. r~ .•V '! 9e ;.;. f t; die tot Z i j n mCl x i r.W"1 (t =t 1 = 3, 305 msec) e eng 0 e de. s
benadering is voor de QNKnst8 T ..~~V • ~;a zijil maximum gei2;ft het

s
voorgestelde eircuit e8n T.R.V. die e~n z~asr~ere beproeving geeft.

voor de schakeIa~r dan hij een diro~te baproeving. 8ij ecn direktc

beproeving immers gaut de T.~.V. na hot bereiken van zijn maximale
-_.,-_.' --~._----- ~,-"-"_._'" ~-~._-"'-"--<"-' ,.... -. --'--'-~"'--' ~"'~. . "-~~.'-~'" ,.,,-...-.... _._~--'"--_.~. __._._._~.•---- ~.... • ,-

wa~rde sneller na_r nwl •. don dat het gevel is bij het voorgestelde

circuit. Ma~r dit is Q~et erg want als er geon herontsteking optreedt

voor 3,3Cl5 msec dan is co kor.s klein c'at deze optreedt haerna.

Wat de stro<.. m betreft ziet ",en dc,t dit circuit e ... n eerste topstroom

levert die in de cerste llc;lvc periode orotor z21 zijn dan de vereiste

1000V2 =1410 A.

,)
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Konklusies

• Uit het gemeten S-t-diagram blijkt dat de tijd gedurende welke

de messen zich in de bluskamer bevinden (~45 ms) de stroom

. uit de kondensatorbatterijen net iets meer

dan 2 perioden heeft doorlopen, als de scheider de kondensator

batterijen als stroombron heeft •

.- Het S-t-diagram is gedurende een vrij lange tij d ( 30ms~ t ~ 60ms)

een rechte lijn met een konstante helling, d.w.z o dat de snelheid

waarmee de messen zich tijdens het uitschakelen bewegen nagenoeg

konstant is.

o Uit de gemeten vertragingstijden blijkt dat de scheider een

grote vertraging heeft (~660ms). D.w.z. dat er een lange tij~ verloopt

tussen het moment dat de sch~ider een signaal krijgt om open

te gaan en de tijd dat het echt begin~ te openen.

· Uit de metingen blijkt ook dat er een relatief grote spreiding

(~30ms) zit in het moment dat de hulpkontakten opengaan.

Met de kondensatorbatterijen als stroombron voor de scheider

blijkt dat men sinusvormig gedempte stromen krijgt bij het

openen van de scheider. O.w.z. dat de boogweerstand kleiner

is dan de kritische weerstand van het R-L-C-serie circuit

waarin gemeten is.

De boogweerstand is relatief klein. (R b < 2 52)

· De gemet en boog spanning lig t t ussen 400V eil 630V bij 'st romen

van 410A en 600A.

De maxima Ie stroom die onderbroken werd was 600A. Door--A:t {~ir/.l..Vv ~<ktk

oA-t--{tFeken echt-er.--va.n-de T .r~.v. kan di t niet beschouwd worden

als de maximale stroom die de scheider kan onderbreken.

Het is mogelijk om een beproevingscircuit te maken met d~

in het hoge stromen laboratorium aanwezige middelen waarm8e

de scheider beproefd ka:1 worden.Oit beproevingscircuit lie'eft

echter weI een zwaardore beproeving voor de scheider dan de
beproeving volgens de I.E.C. voorschriften o

Suggesties voor nader onderzoek

Tot slot zal nog twee suggesties gegeven worden hoe de

scheider op een andere manier beproefd kan worden dan is voorgesteld
De eerste is om de scheider direkt te beproeven op de 10 kV aansluitins

in het laboratorium met de juiste Delasting. Hierbij moet aangetekend
worden dat eerst bij de G-.E.B. toestemming gevraagd moet worden

om de benodigde grote stromen uit het 10 kV net te halen. Dit voor-
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stel wordt hier gedaan omdat het de meest eenvoudigste manier

is om de scheider te beproeven.

Een tweede suggestie is om de gewenste T.R.V. (zie fig 3.21)

op &en andere manier te maken. De T.R.V. bestaat uit een sinus

vormig signaal en een uitdempende e-macht met een tijd konstante

van 3,18 ms. Men zou dit bijv. kunnen realisemen door super

positie van twee spanningen, bijv. aen konde~sator die zich

met dezelfde tijdkonstante r =3,18 ms ontlaadt over een weerstand

en een sinusvormige spanning (bijv. een transformator). Als

men er voor zorgt dat het sinusvormige signaal inkomt op het

moment dat zijn momentane waarde even 9root is als de spanning

van de op dat moment zich beginnen te ont laden kondensato.r,

krijgt men exakt de vereiste T.R.V •• Men moet weI ervoor zorgen

dat de sinusvormige spanning niet van invloed is op de zich

ontladende kondensator.
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