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LUst van gebruikte symbolen

Elektrische veldsterkte

Totale boogenergie

Freauentie

Constante van Planck 6.63 10-34 J.s

Stroom

Boogstroom

Massaverlies per seconde

Koeling v~~ de boog

Inwendige energie van de boo~

':I
Totale energie die nodig is om 1 m~¥an een stor van 300 K

tot volledige verdamping te brengen

Weerstand

~ijd

Temperatuur

Per seconde verdampte hoeveelheid materiaal

Spanning:-

Boogspanning;

Kathodeval

Wederkerende spanning

(vIm)
(J)

(Hz)

(A)
(A)

(gls)

(J/s)
(J)

(J/m3)

(Ohm)

(ms)

(K)

(m3Is)

(V)

( V)

(V)

(v)
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Inleiding

De frabikant HAPAM brengt een lastscheider op de markt, type 188, met KE}L~

certificaat voor een nominale spanning van 12 kV en een nominale stroom van

400 ampere. Deze lastscheider, die in het elektriciteitsnet hoofdzakelUk in

of in de buurt van transformatorstations van het distributienet (10 of 12 kV)

wordt toegepast, behoort tot de categorie van hard-gas scheiders, hetgeen in

houdt dat het voor de blussing, van d~ bij contactscheiding ontstane lichtboog,

benodigde blusgas door de boog zelf uit een vast isolatiemateriaal ~ordt vrij

gemaakt. De vraag rees of zonder ingrijpende ~Uzigingen van de bestaande con

structie deze lastscheider de voorgeschreven IEC-beproevingen voor hogere

nominale sp~~ng en stroom zou kunnen doorstaan.

Alhoe~el al jaren hard-gas lastscheiders op de markt gebracht ~orden zUn er

in de literatuur geen publicaties over het hard-gas mechanisme verschenen.

Fabrikanten vermelden e~~el dat bU hard-gas lastscheiders het voor de blus

sing benodigde blusgas door de boog zelf uit de boogkamerwand wordt vrij ge

maakt.

De term hard-gas roept dan ook een groot aantal vragen ope In ~elke verhou

ding staat bUvoorbeeld de koeling van de boog die ontstaat door het verwar

men, smelten en verdampen van ~andmateriaal (hiervoor wordt boogenergie ge

bruikt) tot de convectieve koeling door het vrijkomende gas ? Is voor deze

convectievekoeling een drukverhoging in de boogkamer noodzakelijk en zo ja,

hoe groot moet die drukverhoging dan zijn ? In ~elke mate hebben afmetingen

en vorm van de boogkamer invloed op het hard-gas mechanisme ? Zelfs over de

voor de hard-gas werking essentiele ~isselwerking tussen lichtbogen en kunst

stoffen zijn in de literatuur geen gegevens voor handen. Welke criteria han

teert men dan bij de keuze van een kunststof voor de boogkamer ? liit het

voorgaande moge blUKen dat het hard-gas mechanisme voor ons nog met een

groot aantal onduidelijkheden omringd is. Alhoewel de fabrikant de scheider

als zUnde een ha.rd-gas scheider op de markt brengt bet~Ufel( hij of er hard

gas werking aanwezig is. Het moge duidel~K zijn dat een gedeelte van het on

derzoek gericht was op het verwerV9n van enig inzicht in het hard-gas mecha

nisme en of er bij de .te_onderzoeken scheider sprake is van enige hard-gas

werkL~g.

Dit rapport is een voortzetting van het door Martina (L5) verrichte inleiden

de werk. Martina heeft de boogweerstand en enkele mechanische eigenschappen
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gemeten. Tevens heeft hij een testcircuit voorgesteld. Tijdens daze afstudeer

periode is het testcircuit gebouwd, het onderbrekingsgedrag van de scheider

geanalyseerd, een uitgebreid literatuur onderzoek verricht naar de voor een

hard-ga.s scheider relevante aspecten (boogmodellen, invloed boog op contac

ten, ~issel~erking boog - kunststof). Tevena zUn een groot aantal experimen

ten verricht met verscp~llende materialen en afmetingen van de boogkamer.



- 8 -

Mechanisch en elektrisch gedrag van de scheider

1.1 InleidL~g

In dit hoofdstuk wordt eerst in het kort de constructie van de scheider be

schreven. Daarna worden resultaten van onderzoek naar de elektrische en me

chanische eigenschappen van de scheider gepresenteerd.

1.2 Constructie van de scheider

De 3-fasen-scheider van het type LSS 12/400 , fabrikant HAPM1, bezit drie

nylon boogkamers en heeft drie vaste en drie bewegende contacten, elk van

beide onder-verdeeld in hoofd- en hulpcontacten. In gesloten toest~~d be

vindt het bewegend deel van het hulpcontact zich in de boogkarner. Zie de

figuren 1.1 en 1.2 •

Fig. 1.1 : Scheider van

het type LSS 12/400.

De constructie van hoofd- en hulpcontacten is zodanig dat bU opening eerst de

hoofdcontacten scheiden, waarna de hulpcontacten openen. Voor de onderbreking

is dus vooral het hUlpcontact van belang. In figuur 1.3 is van dit hUlpcontact

in gesloten toestand een langsdoorsnede schernatisch getekend.
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Fi~ 1.2 : Sehematische weergave van

construetie hoofd- en hulpeontact.

bewegend deel hoofdeontaet

stilstaand deel hoofdeontaet

nylon boogkamer

stilstaand deel hulpeontaet

bewegend deel hulpeontaet

dr~fstang hoofdeontaet

dr~fstang voor hulpcontaet

,
1

Fig. 1.3 : Sehematisehe langsdoorsnede

hulpeontaet in boogkamer.

1- nylon boogkamer

2- stilstaand deel hulpeontaet

3- bewegend deel hulpeontact

Het zwarte puntje van het bewegend deel van het hulpeontaet is van elmet

( 80% wolfraam, 20% koper ). Het resterende gedeelte is van roestvr~ staal.

Het puntje van het stilstaande deel is ook van elmet. In het stilstaande deel

van het hulpeontaet is een veermeehanisme aangebracht om voor de benodigde

contaetdruk te zorgen.

1.3 De meehanisehe eigensehappen

De vertragingst~d, d.w.z. de tUd die verloopt tussen het geven van een signaal

tot openen en het daadwerkelijk openen van het hulpeontaet, zonder stroomgelei

ding, is reeds door Martina (L5) bepaald. Herhaling van deze experimenten geeft

een overeenkomstig beeld. De vertragingstUd bedraagt 675 ± 15 msee. De sprei

ding in de vertragingstijd blijkt dus erg groot te zUn.

Uit experimenten, waarbU zowel over het hoofdeontaet als over het hulpeontaet

een lage gel~~spanning wordt gezet en openen van de eontaeten dus een span

ningssprong veroorzaakt, blijkt dat de tUd die verstrUkt tussen het moment van

openen van het hoofdeontaet en het moment van openen van het hulpeontaet

35 ± 0.5 msee. bedraagt. Het goed gedefinieerd zUn van dit tUdsversehil is
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direct terug te voeren tot de co~structie. Door de spleet in de drijfstang voor

het hulpcontact fig. 2.2.') is het moment van openen van het hulpcontact di

rect bepaald door het moment van openen van het hoofdcontact en dus onafhan

kel~~ van het moment ~aarop het signaal tot openen gegeven ~ordt.

Hartina heeft m.b.v. de snelle beeldjescamera het S-t diagram van het hulpcon

tact opgenomen. Wij hebbeu- hiervoor een potentiometer op de as van het hulpcon

tact gezet. Het resultaat is in figuur 1.4 ~eergegeven. Het bovenste signaal

(~) is af'komstig van de potentiometer ter~U1 het onderste signaal ~. het mo

ment van openen vast legt. De sehaalverdeling voor het signaal van de poten

tiometer is dusdanig ingesteld dat in de geopende toestand dit signaal samen

valt met de x-as en het moment van veriaten van de boogkamer overeen komt met

het eerste schaaldeel.

Fig. 1.4 : Uitsehakel-be~eging

van het hulpeontact.

Men ziet in figuur 1.4 dat het hulpcontact een regelmatige be~eging uit·voert.

Uit de sprong in het onderste signaal k~~ men afleiden dat op tUdstip t 2 con

tactscheiding plaats vindt, ter~ijl het be~egend deel vfu~ het hulpcontact reeds

vanaf tijdstip t 1 in be~eging is. Op tUdstip t
3

' 33 msee. na contactscheiding

verlaat het be~egend contact de boogkamer, terwu~ nog eens 1~ msec. later \

( tUdstip t 4) de uiterste stand oereikt ~ordt. Hier treedt nog enige denderL~g

Ope De kar~~teristieke tijdstippen, moment van contactscheiding, moment van

verlaten van de boogkamer en net moment waarop de uiterste stand oereikt wordt,

komen exact overeen met de resultaten v~~ Martina.
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1.4 Elektrische eigenschappen

Volgens de IEC-voorschriften moet een scheider voor het middenspanningsnet de

nominale stroom ~ totaal 20 keer kunnen onderbreken. De voorgeschreven uUze

van beproeven evenals het gebruikte testcircuit uordt in hoofdstuk 5 beschre

Yen. De scheider is getest bU een spanning van 10 kV en stromen van 400 en

630 ampere.

Een voor deze experimenten typisch oscillogram is in figuur 1.5 ueergegeven.

~
/

ow

Fig. 1.5 : Typisch os

cillogram bU uitge

voerde beproevingen.

Het bovenste signaal geeft de stroom door de scheider ueer. De gevoeligheid

bedraagt 791 ampere per schaaldeel. Op het tUdstip t 1 onderbreekt de schake

laar 32 en uordt de stroam overgenomen door het circuit met de condensatoTen

C
1

en C2 (fig. 5.4). Het middelste signaal representeert de boogspanning en

heeft een gevoeligheid van 300 volt per schaaldeel. Na onderbreking commu

teert de stroom naar de weerstand en geeft dit signaal de uederkerende span

ning ueer, maar verdwUnt vanuege het beperkte bereik al spoedig uit het beeld.

Het onderste signaal legt het moment van contactscheiding vast.
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Als na contactscheiding de stroom tUdens de eerstvolgende nuldoorgang niet

onderbroken yordt spreekt men in de literatuur van een herontsteking. In dit

rapport maakt men onderscheid tussen directe herontsteking (d.h.o.) en ver

traagde herontsteking (v.h.o.; fig. 1.6).

I
"l1.Lt
dill.

v
j

Fig. 1.6 : Oscillogram

met vertraagde heront

steking (v.h.o.).

De signalen representeren v~ boven naar beneden respectievel~~ de stroom, de

boogspanr-dL~g en het moment van contactscheiding. Men ziet dat de stroom, na

contactscheiding, bU de eerstvolgende nuldoorgang een aantal msec. onderbroken

Yordt maar daarna weer gaat vloeien. Voor dit verschUnsel, het even duidelUK

waarneembaar onderbroken zi,jn van de stroom, gebruikt men in dit rapport de term

vertraagde herontsteking. Als de stroom continu blUft vloeien gebruikt men de

term directe herontsteking.

Het hierboven gesignaleerde fenomeen voert ons direct tot het grote bezwaar dat

aan het gebruikte testcircuit kleeft (fig. 1.7). De signalen representeren weer

de stroom door de scheider 3
3

' de spanning over 3
3

(wederkerende spanning na

onderbreking) en het moment v~~ contactscheiding. De spanning is nu gemeten met

een gevoeligheid van 3 kVolt per schaaldeel. Men ziet dat na contactscheiding

de stroom bU de eerstvolgende nUldoorgang een aantal msec. onderbroken wordt.

De wederkerende spanning stUgt tot 6 kV waarna de scheider weer in geleiding

komt. BU de daarop volgende nuldoorg~~g wordt de stroom weer onderbroken maar

men signaleert tevens dat de topwaarde van de wederkerende sp&~ing niet hoger

wordt dan 5 kV !1!



- 13 -

Fig. 1.7 : Oscillogram

met vertraagde heront

steking (v.h.o.).

De reden r~ervfu~ is dat in de Korte tUd na de eerste nuldoorgang ~aarin de

stroom onderbroken is, de ~eerstand waar de stroom naar commuteert en ~aarmee

de ~ederkerende spanning gerealiseerd ~ordt, een grote hoeveelheid energie

dissipeert. Na een vertraagde herontsteking kan men de scheider b~j de eerst

volgende nuldoorgang dus niet meer volgens de voorgeschreven beproeving testen;

In tabel 1.1 zUn de testresultaten bU een spanning van 10 kV en stromen v~~

400 en 630 ampere weergegeven. In de tweede kolom staat achter sommige getal

len een + teken. In deze gevallen heeft contactscheiding minder dan 1 msec.

voor een nuldocrgang plaats gevonden.£u stroomnuldoorgang is de afstand tussen

onderbroken onderbreking tUdens onderbreking,na onderbreking,na
stroom e

bU d.h. 0., t\jdens 2e ~1 nuldoorgang v.h.o., tijdens 2~

.... nuldoorgang bU nuldoorgang bijmel/lng nr.

meting nr. meting 1"..r.

1,2,3,4,6,7,8,9,10 +
15,165 ,14,20

400 A
11,12,13,17,18,19,21

1,2,3,4,5,8,9,12,14, 7,18+ 16+ ~9+
10,1 1 ,13,17 ,29,

1
630 •

,. , I

..."1-
15,23,24

opm: Vfu~ elke meting is aangegeven tUdens ~ielke nUldoorgeng de stroom onder
broken werd.

tabel 1.1



stil-staand en bewegend deel van het hulpcontact dan nog zo gering (3mm, zie

Martina (15) ) dat de T,iederkerende spanning, ook in het geval er geen boog zou

zUn, een dielektrische doorslag tussen de contacten tot gevolg kan hebben. Het

in deze situatie 1t pas lf onderbreken tijdens de tweede nuldoorga..'1g is dan nauwe

lijks toe te schrijven aan de bluseigenschappen maar louter een gevolg van de

mechanische eigenschappen. In tabel 1.2 T,iordt het aantal onderbrekingen tUdens

de eerste en tweede nuldoorgang uitgedrukt in percentages van het totale aan

tal onderbrekingen. Heert bij de in tabel 1.1 vermelde experimenten contactschei~

ding minder dan 1 msec. voor stroomnuldoorgang plaats gevonden dan zUn daze ex

perimenten, om reeds vermelde reden,niet meegeteld.

onderbroken onderbreking tijdens onderbreking, na onderbreking, na

stroom 1e nuldoorgang bU d.h.o.,tUdens 2e v.h.o., tUdens 2e
_.

I nuldoorgang nuldoorga..'1g;

L..OO A 80% 10% 10%

630 A 62% 5% 33%

tabel 1.2

Welke waarde tan men gezien het voorgaande aan deze testresultaten hechten ?

In die experimenten waarin geen herontsteking is opgetreden heeft de scheider

de voorgeschreven beproeving doorstaan. Welke nuldoorgang, na contactscheiding,

de stroom onderbroken wordt kan men als graadmeter voor de kwaliteit gebruiken.

Maar omdat na een vertraagde herontsteking de voorgeschreven beproeving niet

meer kan worden gerealiseerd, is men van dit gegeven in sommige situaties niet

zeker, d.w.z. er had, indien juist beproefd, nog een herontstekL'1g op kunnen

treden.

Uit tabel 1.1 voIgt dat bU stromen van 400 ampere na 15 onderbrekingen de eer

ste vertraagde herontsteking op treedt, terwUl bU stromen van 630 ampere dit

versch1jnsel reeds na 10 onderbrekingen vertoond \/'ordt. ITa die eerste vertraag

de herontsteking treedt dit verschUnsel regelmatig Ope Het testrapport van de

KE~A (125) geeft een overeenkomstig beeld.

Men kan in ieder geval concluderen dat de kwaliteit van de scheider met het
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aantal reeds verrichte onderbrekingen af·neemt. Verder kan men stellen dat

het aantal verrichte onderbrekingen totdat de eerste herontsteking op treedt

ook een graadmeter voor de kwaliteit kan zUn. AIleen indien geen enkele her

ontsteking zou ontstaan kan men met absolute zekerheid concluder€n dat de

scheider een KEV~-test zou kunnen doorstaan. Dit is voor een echte KEMA-test

echter weer een te zware.eis.

Nu r\jst de vraag ~aarom de kualiteit van de scheider af neemt met het aantal

reeds verrichte onderbrekingen. Vergelijkt men een maagdeltke boogkamer met

een gebruikte dan ziet men dat de gebruikte boogkamer met een zuarte l1aanslagll

is bedekt (fig. 1.9).

Fig. 1.9 langsdoorsnede

boogkamer met iT aanslagl:

Met een" gebru:L1de lt boogkamer is het volgende experiment verricht: Hen opent

de scheider stroomloos en biedt enige msec. na contactscheiding de wede~keren

de spanning aan. Het resultaat hiervan is in figuur 1.10 te zien.·
De signalen representeren van boven naar beneden de stroom door de scheider,

de uederkerende spanning en het moment van contactscheiding. Op het moment

van contactscheiding loopt er geen stroom door de scheider zodat er geen boog

ontstaat. De uederkerende sparilling komt in na contactscheiding. Er ontstaat

5 msec. na contactscheiding een l1 herontsteking!l,gezien de stroom die door de

scheider gaat vloeien. Dit versch\jnsel is zelfs nog 10 msec. na contactschei-

ding geconstateerd. Bl,j overeerJcomstige experimenten met een maagdelljke

boogkamer treedt dit fenomeen niet Ope Volgens het S-t diagram van Martina (15)
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Wdl
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Fig. 1.10 Experiment met II gebruikte" boogkamer.
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bedraagt de afsta."1d tussen stilstec...'l.d en be'tlegend deel van het hulpcontact

10 msec. na contactscheiding nog 3 em. Deze afstand is te groot om direct

een doorslag (door lucht) tussen de twee delen van het hulpcontact te bewerk

stelligen.

Met behulp van een stroom-spanningsmeting is geconstateerd dat deze aanslag

elektrisch geleidend is. 'Er is hierbU gebruik gemaakt van een puntcontactme

thode waarbU een klem aan het stilstaand contact wordt bevestigd en de andere

klem tegen de binnenwand van de boogkamer wordt gedrukt. De gemeten weerstands

waarde varieert, afhankelijk van bevestiging van de klem in de boogkamer, van

200 tot 600 kQ. EU een maagdelUke boogkamer is geen stroom meetbaar. Niet di

rect de grootte van deze weerstandswaarde is essentieel als wel het feit dat

deze aanslag geleidend is. Daardoor staat het op dezelfde potentiaal als het

stilstaande deel van het hulpcontact. Aangezien de boogkamer smal is (4mm)

en het bewegend deel van het hulpcontact een,breedte heeft van 3.3 mm, is de

afstand tussen aanslag en bewegend contact gering. De gesignaleerde heront

stekingen kU!L~en nu ontstaan doordat er eerst een doorslag (door lucht) op

treedt tussen aanslag en bewegend deel van hat hulpcontact en dat daarmee een

doorslag tussen bewegend en stilstaand deel van het hulpcontact ingeleid wordt.

Hiermee is tevens sen verklaring gegeven voor het fleit dat de vertraagde her

ontstekingen pas na een bepaald aantal onderbrekingen optreden; de aanslag

moet namel~jk eerst gevormd worden.

Waar komt daze aanslag vandaan ? Vooral het afbranden van het bewegend deel

van het hulpcontact is duidelUK waarneembaar. Het is dus mogel\~ dat dit con

tactmateriaal op de wand neer slaat. Een alternatief is dat de door de boog

uit het nylon vrij gemaakte gassen ( zie hoofdstuk 4 ) t.g.v. de warmte van de

boog ontleden en de koolstof delen ervan in vaste vorrn op de wand neer slaan.

Een combinatie van beide behoort ook tot de mogelUkheden.

Allereerst is nagegaan hoeveel massa de beide delen van het hulpcontact t.g.v.

de boog verliezen. Hiertoe is het massaverlies na 4 onderbrekingen van stromen

ter grootte van 630 ampere bepaald. TUdens dit experiment verloor het bewegend

deel 16.8 mg en het stilstaand deel 4.4 mg elrnet. De totale energie die nodig

is om een m3 elmet van 300 K tot verdamping te brengen bedraagt 7.34 1do 1m3 •
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De soortelUke massa van elmet is 15.5 gjcm3 (126). De energie die nodig is

om 21.2 mg elmet te verd~~pen bedraagt dus:

-I
21.2 . /0

IS,S

/0

X JPI . 10 = J~ 1 J

Tijdens dit experiment bedroeg de totale boogenergie 2762 J. (oscillogrammen

op pagina 103 en 104 van het logboek). Slechts 3,6% van de totale boogenergie

is nodig om deze hoeveelheid materie te verdampen.

Er is nagegaan of er een relatie bestaat tussen het afbranden en het anode of

kathode zUn. Voor dit doel is na elke onderbreking het massaverlies bepaald

en gekeken welk deel van het hulpcontact anode of kathode was. De resultaten

zijn in tabel 1.3 geregistreerd.

experi- boogenergie als kathode fun- massa toenarne massa toename

ment nr. (Joule) geerde bewegend deel stilstaand

(mg) deel(mg)

1 71.5 stilstaand deel
-4~5 :1.6

284 bewegend deel

2 442 stilstaand deel -4.1 1.5

3 11 If - -5.2 -4.8

4
79 bewegend deel -1.8 3

236 stilsta&'1d deel

5 417 bewegend deel -1.3 _2.5

6 319 bewegend deel -0.8 -2.8

7 861 stilstaand deel -2 -0.9

8 88 bewegend deel -0.3 1.5

tabel1.3

Uit bovenstaande resultaten kan men geen verband herleiden tussen het afbran

den en het anode of kathode zijn. Bij de meeste experimenten verliezen zowel de

anode als de kathode massa. OpmerkelUk is dat in drie gevallen de massa van

het stilstaande deel toe neemt. Er moet dus materie van het bewegende op het

stilstaande deel terecht zUn gekomen. Ook ziet men dat het grootste massaver

lies is opgetreden (exp. nr. 3 ) bU een, in verhouding tot de andere experi-
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menten, lage boogenergie.

1.5 Analyse van de aanslag op de boogkamerYand

De aan~lag op de yand is "m.b.v. een rontgendiffractie methode geanalyseerd. BU

deze methode \Jordt de te a.."1alyseren stof met energier~jke elektronen beschoten.

Door botsing yorden dan elektronen uit de K,L of M schil verYUderd (128). Daar

een plaats in de binnenste schil energetisch gunstiger is dan een plaats in

een der buitenste schillen yordt deze vrij gekomen plaats ingenomen door sen

elektron afkomstig uit een der buitenste schillen. De overtollige energie staat

het elektron in de vorm van straling af. De frequentie (of energie

~ hf) van de geemitteerde straling is karakteristiek voor een bepaald element

(127 ,L28).

In figuur 1.11 is het resultaat van een rontgendiffractie analyse van de aan

slag op de boogkamerwand weergegeven. ?er abuis staat l1 z<la.rt op teflon!! in de

figuur vermeld, dit moet l1 zyart op nylonll zUn. In deze figuur is horizontaal

de energie (in keV, en verticaal het aantal gededecteerde quanten uitgezet. Zr

is tevens aangegeven met welk element een bepaalde piek correspondeert.

Fig. 2.11 : rontgendif

fractie analyse aanslag

Uit de figuur blJkt dat deze aanslag Yolfraam, koper, ni~<el, molybdeen, zilver

en ijzer bevat. Al deze elementen z(n afkomstig van de contacten.of van de roest-
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vr~ stalen delen.

Men kan duidelUk zien dat verschillende pieken bU hetzelfde element horen. De

reden hiervan is dat alle elektronen in de bir~enste schillen door botsing ver

Ytuerd kunnen yorden teryUl deze open plaats weer door verschillende elektronen

uit omringende schillen opgevuld kan worden. Al deze mogel~jke overgangen worden

g~karakteriseerd door eerr bepaalde hoeveelheid, in de vorm van straling vrU ko-

mende,energie.

De verhouding van de hoogte van de pieken is slechts globaal als graadmeter

voor de verhouding van de hoeveelheden aanY8zige elementen te gebruiken. De

oorzaak hiervan ligt enerzUds in l1et gegeven dat botsingskansen een rol spelen,

terwUl men anderzUds te maken heeft met het verschUnsel dat sommige door element

A geemitteerde quanten door element B gemakkelUk geabsorbeerd worden terwUl dat

voor andere frequenties niet of in mindere mate geldt. ~il men nauwkeurige uit

spraken doen over de samenstelling dan k~~ dit slechts met behulp van uiterst

ingewikkelde iteratieve procedures (128).

Aangezien het onderliggende nylon een grote hoeveelheid koolstof bevat (L12)

heeft het geen zin de mogel~jke aanYezigheid van koolstof te onderzoeken. Hier

toe is een gedeelte van de aanslag van de wand geschraapt en op een messing

plaatje aangebracnt. Een rontgendiffractie analyse van dit preperaat toonde

ook sen hoeveelheid koolstof aan. Omdat men door het afschrapen niet meer over

een gell~matig opgedampt laagje beschL~t kan men volgens specialisten geen

uitspraken meer doen over de verhouding van de hoeveelheden van de aanwezige

elementen (123). Oak is net niet uitgesloten dat door het afschrapen Kleine

stukjes nylon op het messing plaatje terecht gekomen zUn.

De vlamemissiespectrometrie is een andere methode tot analyse. Deze methode is

gebaseerd op de wisselwerking tussen elektromagnetische straling en materie.

Een in oplossing gebrachte stof wordt in een kleurloze vlam verstoven. Door de

hoge temperatuur kunnen elektronen in een aangeslagen toestand geraken. Bli de

terugkeer van het elektron van deze niet-stabiele oangeslagen toestand naar de

grondtoestand wordt een voor een element karakteristieke straling geemitteerd,

(L29,L30). Men kan aantonen(L30, pag. 94) dat de emissie-intensiteit evenredig

is met de concentratie van het element in aplossing. In het werk van de Galan

(L30, hfdst 6) is een beschrUving van de meetmethode te vinden. Deze methode

heeft t.o.v. de rontgendiffractie methode als voordeel det men eenvoudiger

quantitatieve analyses kan uitvoeren. Len nadeel is dat de te analyseren staf

in aplossing gebracht moet worden. Men weegt een bcpaalde hoeveelheid staf af

en brengt deze, indien mogelUk, in oplossing. Tevens beschikt men over een
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standaard, d.u.z. sen oplossing van bekende sa.menstelling waarmee men de in

stallatie ~~t.

Met behulp van deze methode is getracht te achterhalen welke percentages van de

totale massa uit Koper en uolfraam bestaan. Voor de Koper ~~alyse is een bepaal

de hoeveelheid van de aanslag (15.4 mg) opgelost in 100 ml salpeterzuur. Uit de

analyse bluxt dat 20,2% van de totale massa uit Koper bestaat. Voor de wolfraam

analyse is 27,6 mg van de aanslag bU 100 ml natronloog gevoegd. Voor een deugde

lUke analyse moet de neerslag afgefiltreerd worden (Men krUgt op zUn minst een

neerslag van koperhydroxide). Met deze analyse konden zelfs geen sporen wolfraam

aangetoond worden. Dit is in tegenspraak met de resultaten uit de rontgendiffrac

tie analyse. Het is meer dan waarschijnluk dat het wolfraam niet in het natronloog

is opgelost.

Uit het bovensta&~de kan men concluderen dat'de aanslag opgebou'~ is uit neerge

slagen verdampt contactmateriaal en koolstof, waarschUnlUk afkomstig van de door

de boog uit hat nylon vrU gemaakte koolmonoxide en kooldioxide (hoofdstuk 4). Het

koolmonoxide en kooldioxide ontleden t.g.v. de hoge boogtemperatuur.De koolstof

atomen slaan op de boogkamerwand neer.

Dat deze aanslag voor 20 massaprocenten uit koper bestaat is een ander gegeven

waar men vrU zeker van is. Het aandeel van de andere aanwezige elementen is nog

onbekend. Uit figuur 1.11 kan men echter met grote waarschUnlUkheid concluderen

dat de aanslag tevens voor een groot gedeelte uit wolfraam bestaat. Verder is

het nog onbekend in welke vorm, metallisch of geoxydeerd, de metalen op de wand

aanuezig zUn. In het laatste geval wordt door de geringe geleidbaarheid van de

meeste oxyden (L31) de geleidbaarheid van de aanslag hoofdz~~eli)c veroorzaakt

door het aanwezige koolstof.
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2 1ichtbogen, gegevens uit de literatuur

2.1 Inleiding

Tijdens een onderbreking ontstec.t in de smalle nylon boogkamer (breedte

4 mm) een boog. In dit hoofdstuk wordt met behulp van gegevens uit de

literatuur getracht een antwoord te geven op de vraag of en eventueel

hoe het gedr2.g van een boog beinvloed word t doer de nauwe boogkamer.

Tot slot worden resultaten van in de literatuur verschenen ex;erimenten

met hard-gas schakelaars vermeld.

2.2 Boogmodellen

Een gas dat 20 sterk geioniseerd is dat de geladen deeltjes zijn eigenschap

pen wezenlijk beinvloed wordt in de fysica een plasma genoemd. Een licht

boog is een plasma dat in stand gehouden wordt door elektrische energietoe-

voer (11). In de lichtboc;g ken men onderscheid maken tussen de elektroden

effecten en het plasma. De elektrodeneffecten vinden pla:ts aan de anode

(het anode-valgebied) en de kathode (kethode-valgebied). De overige ruimte

wordt gevuld met de boogzuil. Voor de fysische processen die a&~ de elektro

den en in de boogzuil optreden zij verwezen naar de literatuur (115, L1).

Omdat voor de intere.ctie boog-kunststof vO'Jral de boogzuil van beLmg is

concentreren we ons verder o~ modellen voor de boogzuil.

'Us uitggngspunt voer het 2_fleiden yen de boogkara.1<:teristie~zenneemt wen de

energiebalans van de boog; d(J
IV = P -t dJ{ (21)

met: I U
?

Q

door de boog opgenomen vermogen

afgevoerde vermogen = koeling

inwendige energie van de boog

Het afgevoerde vermo~en bestact uit geemitteerde straling, warmtegeleiding

en convectie. Sen beschrijving van de verschillende Koelmechanismen evenals

een formulering van de energiebalans is bv. te vinden in het ,Jerk V2.n Pietsch

(115). Het is nog niet gelukt dle koelmechanismen in e~n wadel tot in alle

details onder te brengen. De verschillen tussen de moclellan zijn dan ook

vaal< toe te schrijven '''".n de gemaakte veronderstellingen met betrelc1<:ing tot

het overheersende koelmechanisme. Bekend zijn in dit verband de ~lassieke

modellen van ~'isyr (koeling door w\rmtegelei6ing) en CaS3ie (koeling door

convectie) •
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Bij zijn studie van stationaire,~and-gest~biliseerde bogen (koeling door

warmtegeleiding) maakte ~~cker (L16) gebruik van een warmtefunctie S die

is gedefinieerd als de int~rQal v~n de thermische geleidbaarheid over het

temperatuurtrajekt: S=zj 5r ciT Hierin is TO de temperatuur in het centrum

van de boog en Tr de ternper~tuur Q~~ de wand. Hij veronderstelde een lineair

verband tussen deze warmtefunctie en de elektrische geleidbaarheid en was

op deze wijze in staat een relatief eenvoudige stroom-spsnnings-karakteris

tiek af te leiden (fig 2.1). De ~and-gestabiliseerde bocg is ook door Edels

en Fenlon (L17) bestudeerd.

A e

-

fig. 2.1: V-I KD.rakteristiek voor een stationaire ',;and-gestabiliseerde

boog.

Bovenstaande karakteristiek kan in drie gebieden worden verdeeld:

gebied A : De spanning daalt bU toenemende stroom. Dit is te wUten aan de

toenemende ionisatie in het boog pl~E~a.

•

; .

gebied B

gebied C

In dit gebied vindt een overgang plaats van een gedeeltelUK naar

een volledig geioniseerd boogplasma. De boogspanning is vrUwel

constant en onafh~~elU~ van de stroom ( Edels-Cassie ).

Het plasma is volledig geioniseerd en de spanning neemt bU grote

re stromen toe t.g.v. een toename in de elektron-ion interacties.

M~cker leidt af dat voor een vOlledig geIoniseerd plasma geldt
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dat de elektrische veldsterkte E evenredig is met rO. 4 :

Vr\j recent ( Niemeyer 1978 ( L18 ) en Kovitya 1978 (L19) ) zijn er publicaties

verschenen over stationaire wand-gestabiliseerde bogen waarvan men kan aanto

nen dat, i.t.t. Hacker en Edels, slechts een fractie van de boogenergie door

warmtegeleiding via de wand kan worden afgevoerd. Het merendeel van de boog

energie wordt gebruikt om het wand-materiaal te verwarmen, te smelten en te

verdampen.Dit type bogen dat bestaat uit een cylindrische boogz6ne omringd

door een lldamp-laag tl vapor layer; Niemeyer ) wordt gekarakteriseerd door

twee effecten:

1- axiale convectie t.g.v. -door de boog verdampt wand materiaal,

2- straling als dominant radiaal energie transport mechanisme.

Uit het model van Niemeyer voigt dat:
I d (

F"-' 771<

P '" {j]
7T R.1

met E als elektrische

veldsterkte, ? de druk in de damplaa~ in het midden van de lengte-as van het

kanaal, R de straal van het kanaal, /1 het massaverlies per seconde en 7; de

temperatuur van de boogz6ne

Amft (L20) toont aan dat, indien men een boog trekt in een nauwe spleet van

isolatie-materiaal, de spleetbreedte invloed heeft op de boogspanning (fig. 2.2).

Uit de figuur blUkt dat een nauwere spleet een hogere boogspanning tot ge-

volg heeft. Het afnemen van de boogspanning bij geluke spleetbreedte maar lan

gere boogduur wordt verklaard door het afbranden van het isolatiemateriaal

waardoor de spleetbreedte in feite weer toe neemt. Uit het model van Niemeyer

voigt ook dat een smaller k~~aal (kleinere R ) een hogere boogspanning tot

gevolg heeft ( form. 2.1 ).

Tslaf (L21) toont aan dat een vermindering van de spleetbreedte de boogtem

peratuur doet stijgen.
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Fig. 2.2: Uit het werk

van Amft (L20) .

<
2oms

1

I
<Jomsjooo,smm

-40ms

IObis20ms\
,30bis4Qm~ o-2,omm

I
,tLC <Jf)I1/Si00 3,0/1//1/

'IL8~Jf)m:sirJ·5.0mm
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BUd 1. Lichtbogenspannung in .-\.bhangigkeit yom Strom (stillstehender
Bogen; Material KER 520; Spalthohe 20 mm: Elektrodenabstand 22mm)
(Einwirkzeit des Lichtbogens tLB

-0 tLB ~ 10 rns

9 lO~tLB:;20111'

0- 20 ~ tLB ~ 30 m.
b 30 ~ tLB ~ 40 rns

2.3 Experimenten met hard-gas scheiders c.q. schakelaars

Reeds in de dertiger jaren was men bekend met het verschUnsel dat bepaalde

stoffen onder invloed v~~ een lichtboog grote hoeveelheden gas kunnen produ

ceren en trachtte men hiervan gebruik te maken bU de blussing van bogen. Men

realiseerde zich dat bU het ontwerpen van een schakelaQr volgens het hard-gas

principe de volgende punten de aandacht vragen:

het vinden van een materiaal dat onder invloed van de boog vol

doende gas genereert dat tevens geschikt is om de boog te doyen.

het materiaal moet voldoende dicht bij de boog geplaatst worden

am ook in geval v~~ lage stromen voldoende gas te genereren. ED

hoge stromen mag er echter geen overmatige erosie van het mate

riaal plaats vinden.

conta.cten en boogkamer moeten dusdanig geconstrueerd worden dat

een gedeelte van het gas !lopgeslagenn .....ordt van het moment van
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maximale gasproduktie ( in de buurt van het stroam-maximum ) tot het moment

van stroom nuldoorgang, net enige moment dat het gas effectief gebruikt kan

worden om de boog te doven.

In de rapporten van de Britisch Electrical and ~~ied Industries Research

association (122, L2J, L24) is een uitgebreide bes~~rUving van de verrichte

experimenten te vinden en kwam men onder andere tot de volgende empirische

resultaten:

- neemt men fiber ((6~oOr) als wandmateriaal dan ontstaat per gram

verdampt fiber 1.4 liter gas, hoofdz~~el~K CO en H2 •

- bij een bepaalde constructie van de schakelaar geldt:

I z
/

2

mlV
])3

met ] de stroom

I de lengte van het boogkanaal

lJ de diameter

m de massa van de hoeveelheid geerodeerd materiaal.

De hoeveelheid verdampt materiaal bll~t echter sterk a~~aP~elUK te

zUn van de constr~ctie van de boogkamer.

In L24 worden experimenten beschreven met een prototype van een hard-gas scha

kelaar. De invloed van verschillende constructieve aspecten op de onderbre

kingscapaciteit wordt bekeken. Men slaagde er echter niet in het gestelde doel

( het consequent onderbreken van stromen ter grootte van 250 en 500 ampere

effectief ) te bereiken.
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3 Contacten en contactmaterialen

3.1 Inleiding

Na een aantal onderbreki.ngen van stromen groter dan 400 ampere is het hulp

contact behoorlijk afgebrand. In dit hoofdstuk wordt getracht om een aantal

eisen voor het hulpcontact te formuleren en indien mogelijk deze te vertalen

in een ander contactmateriaal.

3.2 Eisen voor contacten.

Een scheider moet niet al~een in staat zijn om zonder aantasting van de

contacten de in normale bedrijfsomstandigheden vloeiende stroom oneindig

lang te voeren, maar oak veilig kunnen opereren tijdens abnormale of sto

ringsomstandigheden. Bij doorgQande kortsluitingen zal de scheider zawel

de initiele piekstroom als de gehele kortsluitstroom moe ten kunnen voeren.

Bezi t de scheider gescheiden hoofd- en hulpcontacten dan ',.Jorden deze eisen

over de contacten verdeeld. In de gesloten toestand voert hoofdzakelijk

het hoofdcontact de stroom. Onder de voorwaarde dat de hoofdcontacten niet

san de onderbreking zelf deelnemen zijn een lage contactweerstand en een

hoge thermische geleidbaarheid de voornaamste eisen die men ae.n de hoofd

contacten stelt (L7).

De hulpcontacten spelen een voorname ral bij het uitschakelen.

Deze hulpcontacten moeten de destructieve gevolgen van bogen weerstaan,

mogen niet vast lassen en moeten tevens een lage contactweerstand houden,

la8.g genoeg om direkte stroomovername te verzekeren als de hoofdcontacten

openen. Voor de hulpcontacten zijn dus materialen met een grote bestendig

heid tegen contacterosie noodzakelijk.

3.3 Gegevens uit de literatuur

Holm (L8) definieert de term "material transfer" als elke ver\Jijdering van

materie v~~ een van de contacten. Alhoewel Holm 4 typen onderscheidt is

voor de hulpcontacten va..~ de scheider enkel de Itare transfer" van belang.

Deze verwijdering van contactmateriaal wordt hoofdzakelijk veroorzaa..<t

door verdamping van materiaal door de boog. Bij gratere stromen worden ook

druppels van het vloeibare metaal door de met geweld geproduceerde damp

weggeblazen (druppelerosie).
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Voor de kathode stelt Holm een model op ~aarmee men, onder verwaarlozing

van druppelerosie, een bovengrens voor het volume van het verdwenen ma

teriaal kan berekenen. HU rnaakt de veronderstelling dat voor de verdarnping

hoofdzakelijk de energie v&~ het kathodevalgebied verantwoordelijk is. De

hoeveelheid per seconde verdampt materiaal Y bedraagt dan:

y = 1
r '{1 (5.1 )

Hierin is ] de boogstroom, ~ de kathodeva~ en r de totale energie die nodig

is om een m3 van een bepaald materiaal vanaf 300 K tot verdamping te brengen.

Neemt men aan dat Holm IS veronderstell'ingen juist zjjn dan zal een ma teriaal

met een lage waarde voor r de minste hoeveelheid massa verliezen. In tabel 3.1

is voor een aantal metalen de waarde van r gegeven.

materiaal P (L8) 'A (18) r (L8)
-8 J /m3.. 10 Slm Watt/ m j( 10

W 5.5 180 8.1

Mo 5.8 140 5.6

Ag 1.65 418 2.5

Ni 8 70 5.7

Fe 10 60 4.9

eu 1.8 380 4.3

Pb 21 35 1.0

AI 2.9 210 2.8

elmet (80% Iii, 5.3 250 7

20% eu )

tabe13.1

Holm (L8) geeft ook een overzicht van in de literatuur verschenen experimen

tele resultaten (fig. 3.1) • Hieruit blijkt dat de hoeveelheid verdwenen mate

riaal soms sterk afhankelUk is van het medium waarin de boog en elektroden

zich bevinden. Bij grote stromen (::>1000A) wordt de discrepantie tU8sen

theoretische en gemeten wa~-de toegeschreven aan druppelerosie.
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Ko, Sw, Fr, Hr, enz.

zijn afkortingen

van gerefereerde

auteurs.

Merl (111) onderzocht o.a. het afbranden van elmet contacten. Hij ontdel~te
-/2 "1

dat per coulomb lading 70 10 m elmet verdampt waarvan 60% Heer op hetzelfde

contact neerslaat. Tijdens het in hoofdstuk I beschreven experiment verdween

16,3 mg van het bewegend elmet contact bij een totale lading van 27,2 coulomb.

Rekent men met de waarde van Merl dan zou 29 mg verdampen en is dus 58% van

het verdampte elmet weer op het contact neergeslagen.

Rieder (110) heeft bij bogen in lucht de aan de elektroden toegevoerde energie

bepaald en deze hoeveelheid energie vergeleken met de totale boogenergie. Uit

zijn werk blijkt dat bij constante booglengte de aan de elektroden toegevoerde

energie evenredig is met de stroom. Bij constante stroomsterkte en stijgende

booglengte neemt de door de elektroden opgenomen energie toe tot een boog-

lengte van 12 mm waarna de opgenomen energie constant, blijft fig. 3.2 en 3.3).

Vergelijkt men de totale boogenergie met de d.:)or de elektroden opgenomen

energie dan ziet men dat tot een booglengte van 4 mm het grootste deel van

de boogenergie aan de elektroden toe iomt. Bij toenemende booglengte neemt

de verhouding tussen de3.an de ele:,::trJden toegevoerde energie en de totale

boogenergie af ( fig. 3.4).

Rieder toont verder '.lan ds. t voar la.ngere Dagen '::> 1 cm) 2/3 tot 3/4 deel van

de aan de ele~-:troci.en toegevoerde energie door w2.rmtegeleiding van de Doogzuil

an:omstig is.
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Extrapoleert men de in fig. 3.2 en 3.3 gegeven resultaten van Rieder

dan zou bij een stroom van 600 A aan de anode en kathode per seconde

een energie van respectievelijk 10,8 kJ en 9 kJ toegevoerd worden.

Veronderstelt men een gemiddelde boogduur van 10 msec. dan betekent

dit voor de anode een energie van 108 J en voor de kathode een energie

van 90 J. Onder venl8arlozing van druppelerosie zijn deze hoeveelheden

energie toereikend om 22,8 mg elmet van de anode en 17,8 mg elmet van

de kafhode te verdampen. Opgemerkt dient nog te worden dat de resul

taten van Rieder verkregen zijn door bogen met constante booglengte

2 tot 10 sec. te laten branden.

Een nog niet besproken aspect is de druppelerosie. ~erl (111) ontdekte
- IJ.

dat bij zilver contacten per coulomb 900 10 m zilver van de contacten

verdween, terwijl bij contacten van een mengsel bestaande uit 80% wolfraam
-I]

en 20% zilver per coulomb 110 10 m contactmateriaal verdween. Volgens

Holm (18) is dit verschil te groot om volledig te worden toegeschreven aan

het verschil in energie die nodig is om de verschillende materialen te ver-
10 1 J /0 J ~

dampen. (Ag: 2,5 10 /m , 1tl-20~~ Ag 7 101m ). Hen geeft als verkla-

ring dat bij Ag-contacten veel meer druppelerosie op treedt dan bij een

wolfraam-zilver mengsel.

3.4 conclusie

Het bij de scheider optredende massaverlies is vergeleken met experimentele

resultaten uit publicaties niet uitzonderlijk. liit het voorga~~de voigt ver

der dat qua contactmateriaal nauwelijks een beter materiaal te vinden zal

zijn. Fabrikanten van contactmaterialen adviseren voor dit soort toepassingen

wOlfraam-koper of molybdeen-zilver mengsels (17).
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3estendigheid van kunststoffen

TUdens een onderbreking komt de lichtboog, die hoge temperaturen bereikt en

een dosis ioniserende straling emitteert, in nauw contact met de uand van de

boogkamer. Deze boo~amer is vervaardigd van nylon, een element van de verza

meling van kunststoffen of synthetische polymeren.

Een 3ynthetisch polymeer is een m~cromolecuul opgebouud uit reneterend2 klei-

in~/lendige sarn.erL~ang va..Yl het materiaal, z~jn kunststoffen ond.er te ve::,ie18~ ill

thermople.sten, therr.J.ohe.rders en elastome:-en. T'f'...ercoDla.sten ~c::-d.en zacht ti~den3

~lerhitting ter';"j~Ul thermoh,~.rders Dermanent st~.]f en hB.rd bl~,]ven.ElaJt:Jme~en Z:,)1

In dit hoofdstuk wordt de bestendigheid van kunststoffen tegen ioniserende

straling en thermische belasting bekeken

4.2 38stendig~9id tegen wa.rDte.

Toevoer van lIc;.rr:rte heef-c zouel'9sn fysisc~~ 8.13 cte~:1iSClle i:l'vlced.?~l3ische

effecten van H2.rmte uiten zicrl in ~ev8rsibele verG.n.cleringen '1'~_n eige~3c:;.a?~'Jen.

='8 che~lli3Chs "..Terking ui t zich in \rerbr8l-cins van checisc:'18 oindi:c.gen ~'ir;.3.:,,"G.'Jor

irrev8:csioele ilere.nderin:?;en V~~ eigenscha;r?en o.:.:,.treien. In (J,::.nue zigheid V9J.1

zt~:"Lrstof treedt ther:nisch-oxid2.tieve c.fbT~~a':{ otJ .. die met eel'1 ;rer?ndering VG...rl

chemische 3ame~stelling verbonden is.

.. . ~ ~ .. ..
:S8..Le l ::.C8.:?'T ne.:...ct.

:Jl.r1.Clnge n
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Bepalend voor de mate van bestendigheid van een bepaald kunst

stof is de temperatuur uaarbij de thermisch zw~~e bindingen

breken en de verhouding van het aantal zual~~e bindingen tot

het totale aantal bindingen.

3: Decompositie. Het merendeel van de bindingen verbreekt en het

polymeer ontleedt. Tijdens dit proces kunnen behalve een achter

blijvend residu ook brandbare en onbrandbare gassen, vloeistof

fen en losgeraakte stukjes polymeer die zich uiten als rook,

ontstaan.

Men kan alleen onderscheid maken tussen degradatie en decompositie als de tem

peratuur uaarbij de zuakste bindingen verbreken duidelijk lager is dan de tempe

ratuur uaarbij het merendeel van de bindingen los laat.

4.3 Bestendigheid tegen ioniserende straling.

Bij het bestralen van een stof met ioniserende straling kan ionisatie of exci

t2tie van de atomen of moleculen van de desbetreffende stof optreden. Hierbij

verliest de ioniserende straling haar energie. Elektromagnetische straling kan

volgens een der volgende mechanismen geabsorbeerd worden:
-Fotoelektrisch effect: De geabsorbeerde stra.ling draagt haar

energie over aan de bindingselektronen die uit de schil ver

uijderd worden en verdere ionisaties kunnen veroorzaken.

-Compton-effect: Een foton draagt een gedeelte van zijn ener

gie over aan slektronen en zet zijn ueg ( in een andere rich

ting }Toort .

Aangeslagen moleculen ontstaan als de energie v/d geabsorbeerde straling klei

ner is dan de ionisatie energie van het molecuul. T.g.v. straling kur~en er

dus chemische bindingen verbroken worden ~aardoor irreversibele ver~~deringen

van eigenschappen tot de mogelijkheden behoort.

Bij het bestralen van kunststoffen met ioniserende straling treden naast el

kaar verschillende real(ties op '"raarvan de snelheid afhanl-\:elijk is van cie sa

menstelling van het kunststof en de bestralingscondities (L14). De belang

rijkste reakties die op kunnen treden zijn vernetting, afbr8.ak en oxydatie.
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Bij vernetting gaan naast elkaar liggende ketens een verbinding met elkaar

vormen. Bij radiochemische afbrao.k V8.n polymeren worden bindingen in het

macromolecuul gesplitst.

Ret aantal verbroken bindingen is evenredig met de energie van de opgenomen

straling. Tevens worden er gasvormige produkten afgeseheiden. Bij kunststof

fen waar hoofdzakelijk een afbra~kproces op treedt wordt vooral koolmonoxide,

kooldioxide en methaan afgesplitst. Komt een kunststof tijdens bestraling

in contact met zuurstof dan kan het reaktieverloop sterk beinvloed worden (L14).

4.4 Conclusie.

De in 4.2 genoemde stadia, die een kunststof bij verhitting doorloopt, zijn

geconstateerd bij het geleidelijk opvoeren van de temperatuur. Of een kunst

stof, indien het blootgesteld '..rordt aan een lichtboog en dus in een korte tijd

een enorme ver~ogensflux te verwerken krijgt, ook deze stadia doorloopt is on

bekend. Ten gevolge van het simultaan blootstellen van een kunststof aan warmte

en ioniserende straling zijn er theoretisch nag een aantal andere reakties

derucbaar (L14). Hierover zijn eehter geen experimentele resultaten bekend.

Uit het voorgaande kan men weI concluderen dat in principe uit ieder kunst

stof een gas vrij kan '..rarden gemaeJd. !-!il een kunststof met succes toepasbaar

zijn ala boogkamer van een hard-gas scheider dan zal dit verder nan de volgen

de eisen moeten voldoen:

-De reakties die optreden tijdens de interactie boog-kunststof

moe ten endotherm zijn. De benodi~de energie uordt dan aan de

boog onttroLcen.

-Eventueel vrij komend gas mag niet exotherm reageren. Is dit wel

het geval dan zou weer energie vrij komen.

-Ret overblijvende residu mag Diet elektrisch geleidend zijn.

-Het kunststof moet zijn mechanische eigenschappen behouden.

iloeilijk te beant\.Joorden is de vraag of er veel of 1..Jeinig gas :;ewenst is. Veel

gag doet de druk toenemen (122) en kan eventueel voor een convectieve koeling

zorgen. Ook de \wrmtegeleidingscoefficient is een functie v/d druk (L31).

Een hogere druk ~eeft echter ook een hogere boogsyanning en dus een hogere

boogenergie tot gevolg.
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Het zou te ver voeren am een overzicht van aIle kunststoffen met hun besten

digheid tegen warmte en straling te geven. In appendix 1 zijn voor de kunst

stoffen waarmee experimenten uitgevoerd zijn de eigenschappen sumrnier aange

geven.
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5 Het testcircuit

5.1 Inleiding

Door het gebrek aan kennis over de fundamentele processen die plaats 'linden bU

het onderbreken van scha~elaar-lichtbogen is voor het verrichten van onderzoek

eel". beproevingscircuit onontbeerlUK. In dit hoofdstuk wordt allereerst summier

ingegaan op de verschillende testmethoden. Het uiteindelUke beproevingscircuit

~ordt uitvoeriger toegelicht.

5.2 Testrnethoden

Voor het beproeven van scheiders en schakelaars worden drie principieel ver

schillende testmethoden toegepast:

1- rechtstreekse beproeving in het openbare net,

2- direkte beproeving met kortsluitgeneratoren,

3- synthetisch beproeven.

Van~ege de geringe toegankelUkheid van het net en het ontbreken v~~ geschikte

kortslui tgener.s.toren in het ter beschikking staance laboratorium behoort in de

vakgroep ERO enkel het synthetisch beproeven tot de mogelijkheden.

BU deze methode maakt men gebruik van het feit dat de hoge stroomwaarde en de

hoge wederkerende spar~ing niet gelUKtUdig optreden. Dit biedt de mogelUKheid

de stroom te onttrekken uit een bron met een t.o.v. de wederkerende spanning

relatief lage bronspanning. In de omgeving vfu~ de nuldoorgeng wordt een ander

circuit ingeschakeld dat de vereiste ~ederkerende spanning levert.

Anderson (L2,L3) geeft niet alleen eel". Qverzicht van synthetisehe circuits

maar rapporteert teyens over een uitgebreid onderzoek naar de betrouwbaarheid

van testresultaten verkregen m.b.v. synthetische methoden. Generaliserend kan

men stellen dat vergeleken met de directe methode de synthetische methode als

nadeel heeft dat de verhouding tussen boogspanning en drijvende sparming groter

is. Dit heeft als consequentie dat vl~~ voor a8 nuldoorgang de o.a. door v d

Heuvel (L1) beschreven interactie tussen sehakels.ar en circuit bU cis syntheti-

sehe circuits een grotere invloed heeft. Zen anGer nadeel is dat men in cie

buurt van de nuldoorgang, waar de schakelaar juist het meest gevoelig is voor
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de interactie ontlading-circuit, de opbcuw van het circuit wUzigt (L1). Ben

van de conclusies van lJnderson is dat vooral m.b.v. de parallel-stroom-injec

tie methode (L4) betrouwbare resultaten verkregen kunnen worden. Voor onder

zoeksdoeleinden hebben synthetische circuits hun waarde al lang bewezen.

5.3 Het ceproevingscircuit

Volgens lEG-norm 265 (L6) moet een scheider voor het middenspanningsnet met

het in figuur 5.1 weergegeven circuit beproefd worden. De cos f van de belas

ting bedraagt 0.7 ± 0.05 •

L

z roo
--e::::=r--/-----.

Fig. 5.1 Beproevingcircuit volgens IEC-~65

Na het onderbreken van de stroom staat over de scheider een spanning die gelijk

is aan het verschil tussen de bronspanning en de exponentieel dalende spanning

van de belasting. Deze wederkerende spanning is door Martina berekend(L5).ln

dien men een driefasen 10 kV-scheider eenfasig wil testen is het vereiste ver

loop van de wederkerende spanning overeenkomstig figuur 5.2, IUn 1.

De beproevingen z~jn met het in figuur 5.4 weergegeven circuit uitgevoerd. Over

ee~~omstig de meeste synthetische circuits bestaat ook dit circuit uit een ge

deelte (transformator, spoel L, gesloten schakelaar 82 , scheider 8
3

) dat e~~el

de stroom door de scheider verzorgt en een gedeelte (de condensatoren C
3

en C4~

de spoelen L
3

en L
4

, de vonkbrug 1m2 en weerstand R) dat na onderbreking veor

de IJederkerende spanning over de scheider verantwoordelLik is. AfwiJ"kend is ech

ter dat dit circuit over een gedeelte beschL~t (de condensatoren C
1

en C2, de

spoelen L1 en h2 en de parallelschakeling van de scheider 8
3

en weerstana R )

dat zowel gedurende 1 periode de stroom deor de scheider verzorgt als een bU-



Fig. 5.2

- 38 -

1 Hederkerende spanning volgens voorschriften (IEC-265)

2 Gemeten verloop wederkerende spanning overeenkomstig fig. 5.5

drage levert tot de ....ederkerende spanning. Het op elkaar afstemmen van de ver

schillende (sub-) circuits gebeurt d.m.v. het openen en sluiten van de scha

kelaar 82 en het ontsteken v~~ de vonkbruggen VB1 en VB2 •

In tegenstelling tot de meeste synthetische circuits heeft dit circuit dus in

feite drie verschillende brannen. De stroam ....ordt reeds een hele periode v6er

onderbreking door C1 en C2 overgenomen omdat we slechts een transf~rmator met

een secundaire spanning va~ 380 Volt ter beschikking hadden. Ten gevalge van

de opgebou\olde boogspanning (± 100 Volt) treedt er dan in de laatste halve pe

riode van de stroam onder andere een versnelde nuldoorgang Ope P~s het ver

schUnsel versnelde nuldoorgang op treedt is het moment van onderbreking niet

meer voldoende nauwkeurig te bepalen om een goede triggering te realiseren.

De condensatoren C1 en C2 hebben een spanning (afhankelijk van de gewenste

stroam) van minimaal 10 kV. Ook is de vereiste steilheid van de ....ederkerende

span.~ing (3 kV/msec.) relatief zo la.ag, dat de gebruilcelijke ....Uze van stroom

overname, de stroom-injectie-methode (12,L3,L4), met de in net laboratorium
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aan~ezige elementen Diet mogellk is. Men is daarom genoodzaakt de stroomover

name in een eerder stadium te doen plaats vinden.en dus niet vlak voor onder

breking van de stroom. Omdat op het moment van onderbreking van de stroom de

(rest-) spanning over de condensatoren C
1

en C2 te laag is om de topwaarde

Van de wederkerende spanning te realiseren zUn de condensatoren C3 en C4 aan

het circuit toegevoegd. Met de vier condensatoren wordt de vereiste wederke

rende spanning gerealiseerd. ZU ontladen zich aperiodisch over de weerstand

R die parallel aan de te beproeven scheider staat.

In detail ziet een beproevingscyclus er als voIgt uit:

Door zo~el S1' S2-als S3 te sluiten gaat er in het circuit bestaande uit trans

formator, spoel L,schakelaar S2 en scheider S3 een stroom lopeno Met de spoel

L is de gewenste stroomsterkte ingesteld. ~n periode voordat de scheider on

derbreekt, tUdstip t 1 in fig. 5.3 , opent men schakelaar S2 en ontsteekt men

vonkbrug VB1• De geladen condensatoren C1 en C2 ontladen zich nu periodisch

over de scheider S3 en meetshunt Rs en verzorgen op deze Wuze de gewenste

stroom. Op tijdstip t 2 (fig. 5.3), opent de scheider. op het moment dat de

scheider onderbreekt (t~jdstip t
3

) triggert men vonkbrug VB2• De vier conden

satoren ontladen zich nu aperiodisch over de parallelweerstand R en genereren

op deze wUze de ver~iste wederkerende spanning.

De stroom is gemeten met de meetshunt Rs (SS 22), de spanning m.b.v. de span

ningsdeler S.D. (fig. 5.4).
Er dient nog opgemerkt te worden dat de hier toegepaste methode van stroomover

name enkel mogelUk is door de lage boogweerstand (15) van de scheider. Met de

gegeven waarden voor C1 en C2 (111.2;UF) en L1 en 1:2 (91.12 mH) treedt er al

leen een periodieke trilling op indien de totale circuirweerstand kleiner is

dan 28.6 Ohm .

Op de toevoeging van C
3

, C
4

, L
3

, L4 en VB2 na komt dit circuit overeen met het

voorstel van Martina (L5). Het door Martina voorgestelde circuit heeft als be

perking dat het slechts bU een stroom v~~ 1000 A. en een spanning van 10 kV

aan de rEG-normen voldoet. De oorzaak ligt in het feit dat men slechts 2 para

meters (spanning over C1 en C2 en de waarde van de parallelweerstand R) k~~

varieren terwUI men drie eisen (juiste stroomwaarde door de scheider geduren

de de laatste ha~ve periode, juiste vorm van de vederkerende spanning en juist

m&~imum van de wederkerende spanning) aan het circuit stelt. De amplitude 1ran

de stroom door de scheider in de laatste halve periode voor onderbreking is

afhaP~el~~ van de SPanning over de condensatoren. De vereiste wederkerende
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I --.-.;tfJ

Fig. 5.3 Schematische weergave van stroom door en spanning over

de scheider.

spanning is echter onafhankelUk van de te onderbreken stroom. Dit vereist dus

een voor elke stroomsterkte gelUKe condensatorspanning. Snkel bU een stroom van

1000 A. en een nominale spanning van 10 kV. leidt dit tot dezelfde waarde voor

de condensatorspaD_~ing (L5). (De vereiste condensatorsp~~ngals funktie v~

de ge1,.;enste teonderbreken stroom c. q. 'loorgeschreven 1,.Jederkerende spanning is

te berekenen met formule 1.1 respectievelijk 1.3 van di t r8pport.) Door toe'loe

ging van L
3

, L
4

,C
3

en C
4

verkrUgt men dus een grotere flexibiliteit.
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Gedurende de laatste periode va.n de stroom heeft men dus sen gedempt periodiek

RLC - circuit. In figuur 5.5 is het hiervoor verantwoordelUke gedeelte van het

circuit samen met z~jn verve.ngingsschema nag eens apart weergegeven. De in het

S3 HAPAM

Rs=2,56 mD

s
HAPAM

Rv=O,96f'l,

1,.

Fig. 5.5 : RLC - circuit met vervangingsschema.

laboratorium aanwezige LC-units zUn zodanig gedimensioneerd dat bU kortslui

ting van zo'n unit per halve periode een demping van 10% op treedt. De hier

voor aanwezige weerstand (1.9212 per unit) is in R verdisconteerd.v

Voor het vervangingsschema kan men de volgende differentiaalvergel~~ingop-

stellen:

met be~invoorwa8rden: -1"(0) 0: 0

Vfo)=E,

ill) = ()

IlT
Men krijgt dus een periodieke trilling indien R<" 2 Fe (=

lossing bedraagt dan: ~

i(l) == -==- exp (-d!) sin 0 0 1
f..Ji) !.

28.652) is en de; op-

( 5.1)
met

en

d=

f...:) =
o

In tabel 5.1 is de vereiste, m.b.v. bovenstaande formule berek0nde, condensa

torspanning geregistreerd indien men in de laatste halve periods voor onder-
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brekin~een stroom van 400 c.q. 630 ampere ~enst.

I (A) VC1' VC2 (kV)
eff.

400 9.5

630 14.9

Tabel 5.1 : Condensatorspanning VC1 en

VC2 als functie van de gewenste stroom.

Na onderbreking commuteert de stroom naar de parallelweerstand en wordt het cir

cuit aperiodisch. Het hierbij betrokken. gedeelte van het circuit is in fig. 5.6,

samen met zijn vervangingsschema, nog eens apart ~eergegeven.

R=20,1S1

t

--1 LIt ='1
L

! 78 rr~H, " ", '

E--1 Cv=444,S;UF
'--------l_-----.J"-'

L1 =LZ=L3 =L4=91,12 mH
C1=C2=C3=[4= 111,2}JF

R=20,1J1

Fig. 5.6 Aperiodisch circuit met vervangingsschema.

Voor het vervangingsschema kan men de volgende differentiaalvergel~%ingopstel-

len:
+ 1? d~{fJ.

v dt
1'/1) == Q

met beginvoorwaarden: 1."(0)=0

1/(0)=[,

Men kri.Jgt een aperiodieke trilling indien R> 2 vr
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De oplossing is dan:

1=
( 5".2)

met 1<
0(= Jl
~-

7

(3=
'/{2

~!< I.e

De spanning over de ~eerst8nd R (VR) bedraagt nu:

ex'p (-d.I) / Sin), 1j3!)J

De spanning op de condensatoren C1 en C2 ~ordt bepaald door de ge~enste te on

derbreken stroom (zie tabel 5.1). Op het moment van ontsteken Van VB2 is deze

spanning 20% gedaald. Deze ~aarde stemt in het algemeen niet overeen met de waar

de voor E die bU een bepaalde wederkerende spanning uit formule 5.3 voIgt. Uit

het superpositie beginsel voIgt echter dat voor het realiseren van de juiste

~ederkerende spanning slechts de som van de spanningen over de~condensatoren

van belang is. Men hoeft er dus enkel voor te zorgen dat op het moment van ont

steken van vonkbrug VB2 geldt: VC1 + VC2 +VC3 +V
C4

= 4E ,mits aIle C's even groot

Tot ~eIke waarde de condensatoren C
3

en C
4

opgeladen moeten worden om de vereis

te ~ederkerende spanning te realiseren is in tabel 5.2 geregistreerd.

zijn.

~ 400 630
spa". (tV

10 14.4 10

12 18.9 14.4

Tabel 5.2 : Condensatorspanning V
C3

en

VC4 om bU bepaalde nominale stroom en

nominale spanning de vereiste top~aar

de van de ~ederkerende spanning te

halen.

In figuur 5.5 is een door het circuit gegenereerde wederkerende speJmQng (V )
lJ

weergegeven. In figuur 5.2 wordt dit signaal vergeleken met de vereiste weder-

kerende spanning. Hen ziet d2.t tot 1.6 msec. beide signalen samen vallen, van

1.6 msec. tot 4.3 msec. de gegenereerde wederkerende spar~ing iets lager en na
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Fig. 5.5 \·Iederkerende Spa...'1Iung.

4.3 msec hager ligt dan de voargeschreven wederkerende spanning. Beide signalen

bereiken hun maximum na 3.3 msec•• Door de condensatoren tot een hogere span_

ning op te laden kan men beide maxima aan elkaar gelUk maken. De consequentie

hiervan is dat de aanvangssteilheid iets grater wordt dan de voorgeschreven

steilheid. Cancluderend kan men echter stellen dat met het opgebauwde test

circuit de vereiste wederkerende sp~~ing vrU goed benaderd kan worden.
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6. In"doed boogkEtillerillateria2.l en -af:rretingen.

6.1 Inleiding.

Resu~erend voIgt uit de vorige hoofdstu£~en dat:

de scheider b;j grotere stremen eerder ·rertr,::,.agde herontsteking

vertoont,

de oorzaak van deze vertraagde herontsteking de aanslag op de

boogkamerwand is,

deze e.anslag is sameng'este:.d ui t verdampt contCictmaterie.e.I en

koolstof, waarschUnI;jk afkomstig uit het wandmateriaaI,

er nog onzekerheid bestae. t over het exacte aandeel (b;~v. in

me.ssaprocenten) van het koolstof in cleze aanslag,

het nag onzeker is of het koolatof of net neergeslagen con-

tactmateriaal of beide hoofdze.kel';k verantl,roordel'.'k z',.;n voor

de geleiding van . "o.eze aans.l.ag,

dat er nauwel~~s betere contact~&teria_len ~n de reeds gebruik-

te -vQO!: ~'1anden z:.in en 7l1en de hoeveelhei6. verd-e.J1)t contactmate-

ri~al dus niet k~n ver8inderen,

bekend is.

Als I:1sn bec1er.J{t aat:

- er een hiaat

staffen,

in ke~~~is is over invIoed. V8.n Gagen ;J...c:uns ;,.,-

men de constructie on fabrikage-technische rsc.911er.. ,..Til hand-

haven,

een gedeelte van de 8.8.nSl,2.g op 0.8 boogl~8..I:"ier~lG.n6. van net,

G·3.D ligt 2en ond8rZOe~{ nz:.e,r de invloed var.. tet [ebrui}:te 00 ',-; c·~.......,~ v



- 47 -

6.2 Uitvoering van de exnerimenten

Om de invloed van het wandmateriaal en de afmetingen van de boogkamer op de

eigenschappen v~~ de scheider te onderzoeken is een boogkamerhouder ontworpen.

(fig. 6.1 en 6.2). De houder bestaat uit twee gedeelten die, op de opening voor

het stilstaande deel van het hulpcontact na, elkaars spiegelbeeld zijn en m.b.v.

bouten tegen elkaar geklemd worden. In deze houder wordt de feitelUke boogkamer

opgeborgen (fig. 6.2).

ee

o
e

A

G
1

,..,/1_---. t

A

opm fig. 6.1 en fig 6.2 zijn niet op

schaal getekend

Fig. 6.1 ZUaanzicht boogkamerhouder Fig. 6.2 : Dwarsdoorsnede

boogkamerhouder.

1,2 : delen boogkamerhouder

3,4,5,6 : delen boogkamer

Deze boogkamer bestaat uit 4 plaatjes die met borgpennen op hun plaats worden

gehouden (fig. 6.3). De afmetingen en de vorm van de plaatjes z~~ zodanig ge

kozen dat, op de materiaalsoort na, de boogkfu~er identiek is a~~ de oorspron

kel~%e boogkamer. Door plaatjes met andere diktes te nemen kan men het volume

van de boogkamer varieren.
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I •

o

Fig. 6.3 Boogkamerplaatjes, afzonderl~~ en in samengestelde tekening

6.3 Invloed boogkamermateriaal

Teneinde de invloed van het boogkamermateriaal op het onderbrekingsgedrag van

de scheider te onderzoeken zDn van verschillende materialen, met afrnetingen

overgenkomstig het origineel, boogkamers vervaardigd. Met elke boogkamer zUn

bV een stroom van 630 amp~re een aantal onderbrekingen verricht. Van elk oscil

logram is geregistreerd:

- de boogs~anning,·

- de tijd tussen contactscheiding en eerstvolgende nuldoorgang,

- het aantal nuldoorgangen tot aan de onderbreking,

- of vertraagde herontsteking heeft plaats gevonden.

In tabel 6.1 is het aantal onderbrekingen tUdens de eerste en tveede nuldoorgang

in percentages van het totale a~~tal onderbrekingen uitgedrukt. De onderbrekin

gen tijdens de tweede nuldoorgang zUn weer onder verdeeld in de categorieen di

recte en vertraagde herontsteking (zie hoofdstuk 1). Het totale aantalonderbre

kingen per materiaal varieerde v~n 22 tot 25.

Herhaling van deze experimenten , nadat eerst de wand van de boogkamer gerei

nigd is, geeft een vrUwel identiek beeld.De onnauwkeurigheid in de gegeven per

centag9s bedraagt maximaal 5%. BU de materialen pyrex en lexaan werd de stroom

pas tUdens de derde of vierde nuldoorgang onderbroken.

In tabel 6.2 en grafiek 6.3 is de boogspanning weergegeven. ED elke onderbreking

is de waarde van de boogspanning 5 en 10 msec. na contactscheiding bepaald. Dit

betekent Qat men de boogspanning vergel~jkt op momenten dat de afstand tussen de

beide delen van het hulpcontact gel~~ is maar hoeft, gezien de ruimte in de

boogkamer, niet in te houden dat de booglengte ook hetzelfde is.
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materiaaJ. onderbreking bij onderbreking bij onderbreking bij
e e e

1 nuldoorgang 2 nuldoorgang 2 nuldoorgang

na d.h.o. na v.h.o.

perspex 65% 30% 5%

resopal 36% 32% 32%

teflon 36% 53% 11 %
akulon 65% 9% 26%

nylon (o~~§l-) 62% 5% 33%

pyrex 0% 0% 0%

lexaan 0% 0% 0%

tabel 6.1

Omdat de boogspanning niet alleen een functie is van de contactafstand maar

ook van de momentane waarde van de boogstroom (vooral voor kleine stroom

waarden), is er in tabel 6.2 onderscheid gemaakt naar moment Van contact

scheiding.Voor elk materiaal ligt de gemeten waarde voor de boogspanning

binnen het in de tabel opgegeven interval.

rnateriaal boogspan....'1ing (in V) na 5 msec. boogspaT'..ning (in V) na 10 msee.

scheider opent scheider opent scheider opent I scheider opent

I

1.5 tot 8.5 ms. ± 1.5 msee. 1.5 tot 8.5 ms. ± 1.5 msec rond

na nuldoorgang rond nuldoorg. na nuldoorgang nuldoorgang

nylon 50 - 65 80 - 110 80 - 90 135 - 165

teflon 30 - 60 30 - 40 50 - 90 85 - 95

akulon 80 - 100 90 - 110 135- 165 135 - 165

perspex

I

80 - 100 55 - 85 130 - 150 110 - 130

resopal 55 - 75 60 - 90 120 - 150 105 - 135

pyrex 60 - 80 60 - 80 100 - 120 100 - 12G

lexaan 80 - 100 80 - 100 120 - 150 120 - 150

tabel 6.2 Boogspar..nins als functie V&'1 het materiaal en moment

van contactscheiding.

In tabel 6.4 is de toe stand van het binnenoppervla.lc van de boogkamer-s schets

matig weergegeven. Tavens is van elk materiaal de mate van geleiding van het
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pyrex

temon

lexanl1

resopal

akulon

perspex

Toestand wandoppervlak

Over het gehele oppervlak roodkleurig, waarschijnl\jk koper
verbindingen. Pyrex niet bestand tegen de boog, bladdert af,
d.w.z. vaste stukjes glas laten los van de wand.

Het gearceerde deel is bedekt met z\.mrte aansla~£,: dio gemak
kelUk afuisbnar is. OpmerkeJ.ijk is dat op de plaats waar de
boog heefit gestaan geen aanslag is. Het witte teflon ver
toont een lichte verkleuring.

Hot totale oppervluk is zwart. Hoewel er slechts vier onder
brekingen zijn verri.cht is het totale oppervlak duidelijk l1an
getast.

Het zwarte gedeelte is bedekt met afwisbare zwarte aanslag.
Het gearceerde deel is roodkleurig. Hier bla.ddert het reso
pal duidelijk af. E:r is geen geleidbaarheid 1\2 meetbaar om
dat afgebladderde stukjes resopal met de daarop liggende
aanslag naar buiten geblazen worden.

Het gehele oppervlak is bedekt met een gemakkel\jk afwisbare
aanslHg. Er is duidelijk zichtbaar dat het materiaal t.g.v.
de boog enigzins verweekt is en heeft gevloeid.

Het gehele oppervlak is bedekt met een gemakkelijk afwisbare
aanslag. Eij iedern onderbreking k\-JaJll een enorme steekvlam
uit de boogkamer t.g.v. vr\j gekomen brandend methaan en
1,Jaterstofgas.

TABEL 6.4

1C;r:C )
I 'tC/Yl e
R1== niet meetbaar

H,2== niet meetbaar

R1 = 100 k.a

R2
:::: 240 kn.

H 1.5 k.n.
\Jl

= ~

R1
== 4 kn..2

I

R
1

:::: 280 k.ll

R2
:::: niet

meetbaar

R1
:::: 280 kn

R
2 = 315 kJl

H
1 = 500 k Jl

R
2 = 1.2 M5L
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binnenoppervlak geregistreerd. In de derde kolom is aangegeven tussen welke

punten deze weerstandsiJaarde is gemeten. Op deze punten zijn krokodillenklemmen

bevestigd en met behulp van een stroom-spanningsrneting is deze weerstandswaarde

bepaald.

Het gebruik van pyrex-gla~ als boogkamer-materiaal had een tweeledig doel. Ten

aerate is pyrex een glas-soQrt waaruit geen gassen vrU kunnen·woraen gemaaK~.

Het onderbrekingsgedrag van dit materiaal is dan als referentie te gebruiken

t.o.v. de kunststoffen, d.w.z. of er uit de kunststoffen gassen vrij worden ge

maakt en of deze gassen invloed hebben op de blussing. Ten tweede zou, als de

bU de originele boogkarner ontstane aanslag hoofdzakel~jk van het contactmateri

aal afkomstig is, deze aanslag ook hier weer moeten ontstaan. Door het ontbre

ken van koolstof in de eventueel op het pyrex gevormde aanslag zou kunnen wor

den vastgesteld of het contactmateriaal of het koolstof of eventueel beide

verantwoordelUK kunnen worden gesteld voor de geleidbaarheid van de in de ori

ginele boogkamer ontstane aanslag.

Als criterium voor de onderbrekingskwaliteit wordt gabruikt bU welke nuldoor

gang na contactscheiding de stroom onderbroken t,wrdt. Bier 1.Jordt nog eens bij

opgemerkt dat bU hat onderbreken tUdens de tweede nuldoorgang na een vertraagde

herontsteking, de scheider niet meer de voorgeschreven wederkerende spanning

aangeboden heeft gekregen (hoofdstuk 1).

Vergel~~t men de onderbrekingskwaliteit van pyrex met die van de kunststoffen

dan blUkt pyrex veel slechter te onderbreken. (De enige negatieve uitzondering

bij de kunststoffen is lexaan dat helemaal niet bestendig tegen bogen blijkt te

zUn en reeds na. 4 onderbrekingen duidelijk is aangetast (tabel 6.4). )

Hat is dus zeer waarschijnlijk dat uit de kunststoffen gassen worden vrij gemaakt

die de blussing ~~stig beInvloeden. Ook het ontstaan van een enorme steekvlam,

waarschijnlljk t.g.v. brandend methaan en waterstofgas, bij een perspex boogkamer

(appendix 1) toont aan dat er gassen uit de wand vrij worden gemaakt.

Na de eXDerimenten is het pyrex-glas roodkleurig, waarschijnlUk t.g.v. koperver

bindingen. Hst is dUidelUK zichtbaar dat het pyrex-glas niet tegen de boog be

stand is. Dit uit zich in het ':afbladderen': Van. de \.land, d.w.z. vaste stukjes

van het pyrex-glas laten los van de ~and en worden bij opening door het be\.legend

deel van het hulpcontact uit de boogkamer (eventueel met de daaroD liggende

aanslag ) verwUderd. Er kan dan ook geen geleidbaarheid vastgesteld \.Torden. In

dit oDzicht heeft cit experiment tot onverwachte resultaten geleid.
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VergelUKt men de kunststoffen onderling dan komen perspex en akulon ( ook een

polyamide of nylon maar van een andere fabrikant) het beste uit de bus. BD aku

lon treden onderbrekingen t~jdens de tweede nuldoorgang hoofclzakelijk op na een

vertraagde herontsteking. Bij perspex is dit niet het geval. Men kan hieruit

concluderen dat akulon het beste blust maar de aanslag voor een vertraagde her

ontsteking zorgt. Had men.deze aanslag(kunnen)voorkomen dan zou in deze geval

len reeds tUdens de eerste nuldoorgang de stroom onderbroken zUn.

Uit tabel 6.1 blijkt dat teflon het vaakst (53%) tUdens de tW'eede nuldoorgang

(zonder herontsteking na de eerste) onderbreekt. Uit tabel 6.2 volgt dat tef

lon de laagste boogspanning heeft,(opmerkell~ is dat alle materialen een t.o.v.

de drijvende spanning lage boogspanning.hebben). Uit appendix 1 kan men afleiden

dat teflon van de~gebruikte materialen verreweg het bestendigst is. Verder

treedt bij teflon nog het merblaardige verschljnsel op dat op de plaats .Jaar de

boog heeft gestaan geen aanslag ontstaat.

Ben mogel~jke verklaring voor dit'alles zou kunnen zUn dat door de relatief gro

te bestendigheid van teflon, in verhouding tot de andere kunststoffen weinig

gassen uit het teflon vrij worden gemaakt. Hierdoor is de blussing slechter en

blUft de druk relatief laag, hetgeen de verklaring voor de lagere boogsp~~ing

kan zijn. Daar er weinig gas sen vrj worden gemaa.kt bestaat de aanslag hoofdza

kelijk uit contactmateriaal dat niet op de plaa.ts met de hoogste druk, dus de

plaats '..mar de boag staat, neer slaat maar er omheen.

Het behuln van ne rontgendiffractie analyse is zoW'el de aanslag van akulon als

de aanslag van teflon onderzocht. In beide is koolstof aang8toond. In de aanslag

van akulon bl\%t 5 keer zo veel koolstof te zitten als in de aa.~slag van teflon.

Uit het bovenstaande gsdrag zou W'ellicht kunnen volgen nat voor nog hogere stro

men teflon het meest geschikt is.

6.4 Invloed breedte boogkamer

Voor de materialen teflon,resopal en akulon is de invloed v~~ de breedte van de

boogkamer op het onderbrekingsgedrag bU een stroom van 630 ampere onderzocht. In

tabel 6.5 is ,.reer het aantal onderbrekingen tijdens de eerste en V~'eede nuldoor

gang in percenta.ges van net totale aantal onderbrekingen uitgedrukt. Ook hier

bedraagt de onnauwkeurigheid in de gegeven percentages m~ximaal 5%. Als bU een

bepaald materia.al bij eoom bepa~lde afmeting de som van degegeven percentages niet

gelUk aan 100 is, d8.n betekent:H t dat bij een aantal experirnenten de stroom pas

tUdens de derde of vierde nuldoorgang onderbroken is.
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materiaal onderbreking bij onderbreking bij onderbreking bij

en breedte (mm) 1e nuldoorgang 2e nuldoorgang 2e nuldoorgang

akulon 3.3 57% 5% 38%
akulon 4 65% 9% 26%
akulon 6 52% 5% 43%
akulon 10 23% 65% 12%

teflon 3.3 60% 25% 15%
teflon 4 36% 53% 11 %
teflon / 27% 45% 28%0

teflon 10 0% 20% 20%

resopal 3.3 16% 45% 39%
resopal 4 36% 32% 32%
resopal 6 0% 47% 47.%
resopal 10 0% 0%

I
0;10

tabel 6.5

In tabel 6.6 en grafiek 6.7 zUn de bijbehorende boogspanning gegeven. Omdat de

breedte van de boogkamer nauwelUKs van invloed is op de toestand van het w~~d

oppervlak na de experimenten wordt hiervoor verwezen naar tabel 6.4. Bij teflon

is het enige verschil dat de gesignaleerde "witte vlek!! bii toenemende breedte

van de boogkamer groter wordt. Bjj resopal treedt het omgekeerde effect op. Bij

toenemende breedte van de boogkamer neemt het oppervlak van het roodkleurige

gedeelte af. Bij akulon is tussen de oppervlakken geen verschil 'w'aarneembaar•.

De indruk bestaat dat de hoeveelheid aanslag bij een bepaald materiaal vrjjwel

gel~jk blijft b\j toenemende breedte van de boogkamer.

Uit tabel 6.5 voIgt dat bij akulon door vergroten of verkleinen van de boogka

mer het onderbrekingsgedrag verslechterd 'w'ordt. Vooral t.o.v. een breedte van

10 mm is dit verschil dUidelfjk. Verder valt op dat bij een breedte van 3.3 J 4
en 6 mm onderbreking tUdens de tweede nuldoorgang hoofdzakelUk op treedt na

een vertraagde herontsteking tijdens de eerste. Bij een breedte van 10 mm is dit

niet meet het geval. BO een breedte van 10 mm is de blussing dus een stuk min

der doordet of t.g.v de relatief grote breedte minder gas vr;j 'w'ordt gemaakt

en/of het volume te groot 'w'ordt (dus de drux: te klein) am een efficiente blus-
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sing te bewerkstelligen.

materiaal boogspanning (in V) na 5 msec. boogspanning ( V ) na 10 msec.

breedte scheider opent scheider opent scheider opent scheider opent

(in mm) 1.5 tot 8.5 ms. ± 1.5 msec. 1.5 tot 8.5 ms. ± 1.5 msec. rond

na nuldoorgang romi nuldoorg. na nuldoorgang nuldoorgang

akulon 3.3 70 - 80 70 - 80 70 - 90 130 - 150

akulon 4 80 - 100 90 - 110 135 - 165 135 - 165

a..lculon '6 55 - 65 55 - 75 100 - 120 90 - 120

akulon 10 60 - 75 30 -. 40 85 - 100 80 - 100

teflon 3.3 40 - 50 45 - 65 55 - 75 80 - 110

teflon 4 30 - 60 30 - 40 50 - 90 85 - 95
teflon 6 45 - 65 25 - 35 40 - 60 50 - 70

I

teflon 10 50 - 70 50 - 70 65 - 85 65 - 85

resopal 3.3 55 - 65 30 - 50 95 - 125 90 - 120

resopal i+ 55 - 75 60 - 90 120 - 150 105 - 135

resopal 6 55 - 75 .30 - 40 70 - 90 80 - iOO

reso:pal 10 50 - 70 50 - 70 80 - 100 80 - 100

Tabel 6.6 BoogsproL~ng als functie van hat materiaal en moment van

contactscheiding.

Oak bU reso:pal blijkt bU de oorspronkelij1ce afmetingen van de boogkamer (breedte

4 mrn) het onderbrekingsgedrag het beste te z~jn. Reeds bij een geringe toename

van de breedte van de boogkamer is een duidel~%e verslechtering waarneembaar.

Oomerkel:,jk is dat zowel bV akulon als bij resopal bij een breedte van 4 mm (ver

geleken met andere afmetingen van hetzelfde materiaal) de boogspanning het

hoogste is.

BD teflon heeft verkleining van het volume een positieve invloed op het onder

brekingsgedrag. Dit bevestigt het reeds in de Yorige paragraaf vermelde ver

moeden dat uit teflon relatief minder gas vrU wordt gemaakt en dat verkleining

van het volume een betere blussing mogelUk ma~~t. 3ij toenemende breedte neemt

de bluskwaliwi t dus af hetgeen in houdt dat de boog langer bl\jft staan en de

gemiddelde baaglengte dus grater wordt. Het toenemen van de :: '..Ii tte vlek': bij

toenemende breedte van de boogk&~er versterkt de hypothese dat de aanslag
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hoofdzakelijk afkomstig is van het contactmateriaal en in de boogkamer neer

slaat, niet op de plaats met de hoogste druk (dus waar de boog staat), maar

er "Ot1lheen lt
•

OpmerkelUk is het grote verschil in gedrag tussen teflon en resopal enerzUds

en akulon anderzijds bU een breedte van 10 mm. Akulon onderbreekt nog redelijk

terwijl teflon en vooral resopal vrijwel niet meer in staat zUn om stromen van

630 ampere te onderbreken. Vooral bij deze afmetingen is het duidel~~ dat de

keuze van het materiaal van de boogkamer van invloed is 0P 'het onderbrekings

gedrag van de scheider. Uit tabel 6.5 voIgt dat in de bestaande uitvoering

van de boogkamer akulon met een breedte van 4 mm en teflon met een breedte

van 3.3 mm het beste onderbrekingsgedrag vertonen. Net deze boogkamers zijn

nog een aantal experimenten verricht.

6.5 Invloed gleuven en opening

Ui t tabel 6. 5 bl~jkt dat bij akulon (breedte 4 mm) in 26% ,van de onderbrekingen

een vertraagde herontsteking op treedt. De oorzaak hiervan ligt in de geleiden

de aanslag op de boogkamerwand. ~len kan Ben verbetering-van het onderbrekings

gedrag verwachten, d.w.z. vertraagde herontstekingen voorkomen, indien men de

vorming van deze aa..1'"J.slag kan voorkomen c.q. vertragen of indien m~n deze aanslag

kan onderbreken. Met dit gegeven in het achterhoofd is de invloed van Kleine

op de wand aangebrachte gleuven onderzocht (fig. 6.4).

Fig. 6.4 : Schetsmatige weer

gave aangebrachte gleuven

De originele boogkamer heeft aan de bovenzUde een opep~ng (fig. 6.5).

Fig. 6.5 : Bovenaanzicht boog

Kamer met opening.
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Teneinde de invloed van deze opening op het onderbrekingsgedrag te aehterhalen

zUn zowel bij akulon als bjj teflon experimenten met een afgesloten, half afge

sloten (lengte 1 em) en een vergrote opening (lengte 3 em) uitgevoerdo De re

sultaten zUn in tabel 6.8 en 6.9 geregistreerd.

akulon onderbreking bU onderbreking bij onderbreking bij

breedte 4 mm 1e nuldoorgang 2e nuldoorgang 2e nuldoorga....'1g

na doh.o. na VohoOo

zonder gleuven 65% 9% 26%
originele opening

met gleuven 79% 4% 17%
originele opening

met gleuven I 65% 15% 20%
afgesloten opening

met gleuven 78% 5% , 17~~

half afg. opening (1 em)

met gleuven 77% 5% 18%
vergrote opening (J em)

tabel 6.8

teflon onderbreking bjj onderbreking bij onderbreking bij

Ibreedte 3.3 mm 1e nuldoorgang 2e nuldoorgang 2e nuldoorgang

na d.h.o. na v.hoo.

zander gleuven 60% 25/~ 15%
originele opening

met gleuven 66% 5% 29/b
afgesloten opening

met gleuven 77% 0"1 23%/0

half afg. opening (1 em)

met gleuven 77% 5~ 18%/0

vergrote opening (J em)

tabel 6.9
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Het aanbrengen van gleuven en vergroten c.q. verkleinen van de opening heeft

geen invloed op de boogspanning. Hiervoor ~ordt ver~ezen near tabel 6.6 • Ook

de toestand van het binnenoppervlak verandert niet 1oI'ezenli.jk t. o. v. de in tabel

6.4 omschreven toestand.

Uit de tabellen 6.8 en 6.9 volgt dat het aanbrengen van gleuven een positieve

en 'het afsluiten van de opening een negatieve invloed heeft op het onderbrekings

gedrag van de scheider. In het onderzochte gebied(lengte van 1 tot 3 em) blUkt

de grote van de opening geen invloed te hebben.

Men ziet vooral bij teflon (tabel 6.9) dat door het aanbrengen van gleuvcn en

het afsluiten van de opening Z01ol'el het aantal enderbrekingen tUdens de eerste

nuldoorgang als het aantal vertraagde herontstekingen toe neemt. EnerzUds ver

betert de blussing maar e~derzUds neemt de hoeveelheid aanslag op de wand toe.

Het is dus zeer waarschUnl\~ dat tUdens een onderbreking een gedeelte van de

gevormde aanslag doer OA o~"ning wordt afgevoerd.

EU akulon wordt de verbetering die op treedt t.g.v. het aanbrengen van gleuven

teniet gedaan door het afsluiten van de opening. Het afsluiten van de opening

heeft bU ~~ulon geen (merkbaar) verbeterde bluswerking tot gevolg.

6.6 Experimenten met een nlL~el contact

In hoofdstuk 3 werd reeds geconcludeerd dat er voor scheiders en sch~~elaars

geen betere contactmaterialen voor handen zijn dan wolfraam-koper en zilver

molybdeen mengsels. Het is echter interessant ook de bruikbaarheid van andere

materiBlen te onderzoeken als men het verschil in kostprUs in ogenschou1oI' neemt.

Op basis van welke criteria (behalve kostprUs) kEn men een ander contactmate

riaal kiezen ? In hoofdstuk 3 is vermeld dat r (de totale energie die nodig is

om een m3 van een bepaald materiaal van 300 K tot volledige verdampfng te bren

gen) in sommige modellen voor contacterosie als een belangr!jke parameter wordt

gezien. Na wolfraam blDKt nikkel de hoogste waarde voer r te bezitten (tabel

5.1).

Op het bewegend deel van het hulpcontact is een nik~el puntje, met afmetingen

overeenkomstig het originele elmet puntje, gesoldeerd. Er zUn experimenten uit

gevoerd met een originele nylon boogkamer en stromen ter grootte van 630

ampere.
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Met dit contact zvn 6 onderbrekingen uitgevoerd, uaarna het niL~el puntje vrU
uel volledig afgebrand was. Alleen al om deze reden is nikkel niet toepasbaar

als contactmateriaal. OpmerkelUk is dat reeds bU het t~eede en vierde experi

ment een vertraagde herontsteking op trad. Met elmet contacten werd dit pas

tUdens de tiende onderbreking geconstateerd.(hoofdstuk 1). BU de andere vier

onderbrekingen werd de stroom reeds tUdens de eerste nuldoorgang onderbroken.
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Conclusies

Met het testcircuit kan de voorgeschreven stroom en yederkerende spanning

goed benaderd vorden. Echter na een vertraagde herontsteking vordt bU de

eerstvolgende nuldoorgang niet meer de vereiste topYaarde van de Yeredkeren

de spanning bereikt.

- Bij de originele scheider treedt na een bepaald aantal onderbrekingen regel

matig een vertraagde herontsteking op, omdat zich een geleidende aanslag op

de vand heeft gevormd.

- Bij toenemende stroomsterkte vordt de eerste vertraagde herontsteking na een

geringer aantal reeds verrichte onderbrekingen gesignaleerd.

- De I'lanslag op de boogkamer is samengesteld uit neergeslagen verdampt contact

materiaal en koolstof, afkomstig uit het nylon.

- De contacterosie kon niet yorden verminderd.

Het materiaal van de boogkamer is van invloed op het onderbrekingsgedrag

van de scheider. Er is dus een visselYerking boog-kunststof.

- Van de invloed van bogen op kunststoffen is weinig bekend.

Wat betreft het onderbrekingsgedrag-heeft, bU variatie van de breedte van de

boogkamer, elk materiaal qua breedte een optimum.

~ B~i alle onderzochte kunsts toffen ontstaat na een aantal onderbrekingen

een geleidende aanslag op de boogkamer\land. Deze aanslag is samengesteld

uit koolstof en neergeslagen verdampt contact-materiaal.

- Aangezien bJ akulon en teflon de blussing voldoende is en men yaarschUnlUk

de hoeveelheid potentiele aanslag niet kan verminderen moe ten de rnogelUkhe

den om de scheider geschikt te maken voor hogere nominale spanningen en

stromen gezocht vorden in:
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a het voorkomen dat gevormde vaste deeltjes op de

boogkamerwand neer-slaan,

b het onderbreken van de aanslag,

c het regelrnatig reinigen van de wand.

ad b: B~erbij kan men denken aan het aanbrengen van speciale configuraties

in de boogkamerwand, zoals de in 6.4 vermelde gleuven.

ad c: Dit kan eventueel door het aanbrengen van speciale constructies, of

op het bewegend deel v/~ hulpcontact, of in de boogkamer, die langs

de wand schuren.
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Appendix 1.

Gegevens over e~~ele ~unst3toffen.

De hieronder veroelde gegevens zUn overgenomen uit het werk Vlli~ Dolezel (L14).
Voor verdere informatie over de hier verr.;elde en overige kunststoffen is het

werk v&~ Dolozel een goed uitgangspunt.

TA1~lon ('-'Ol'/J-e-+-.,..",.<'l'lOrA+reen)·Dl"J- 1;'l~J-eri",~l is erG' rr00ri 'oe·~tonr1ic: toe-en J-hoY'___ _ ':-, ~"v v_,-,,~.l.._· .... _"-'''''''''..1. .... • v ..~-="-lJ __ ~~c,,_ _ ..... b (:) ........'- u ...................-0 UoJo'" \,,;,l.J. ....,._

mische e.fbr8.a..~. BU tempere.turen boven 350"C treedt

enige af1?raal'C op.Noemens',ia2crdige e.fbra.Ci.k treedt

eerst op bij temperaturen rond de 600 a 700

Ten gevolge van ioniserende straling wordt tef-

lon hoofdzakeL)c ::,fgebroken.De gasvormige af-

bra~cproducten bevatten o.a. F2 en c:
4

.

LeX8.en (polyc.'3rbonaat)

BD temperaturen boven 250°C wordt een polya~ide

thermisch afgebroken.B~ dit proces ontstaan

boofd '7",1oel ::1... :ru , n o'a ('n... "-lc..r.. --..r'" .Ll.1.i3, ' v? ....... .)V.

Ten gevolge van ioniserende s~T~ling treedt

g~svormi6e prodillcten ~fgescheiden worden.

Zonder toevoeging v~n 0 be2int de afbra~{ bo
~ -

':lLf""\ On b·· . ~ "'1 .L. I.J..'len ./ ,u u waar \j gasvormlge proauxe,en on-vse,cs.n

( CO
2

, CO

reeds bIj

('!~ J ~,!:-o~,-..Il.J.1.. I. j,",,-, v

130 "C.

zuuTstof begin.t

?erspex (']olymethylne- ?erspex , ~.Lneere, een bestendigheid tegen

thacryla.2.t) :e.fbraak door straling. T;..:dens het c.fbrae.k.~roces

'-'rarden vooral

per",turen van

tem-

reeels

:1esopal ( " .\ me J...S:.:'1l:1.8-

in hat monomeer.

Dit ~ateri~al is goed bestendig segen ioni3eren-

r'" t"""·.....L.J...6·
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