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Samenvalling

Binnen de hogestromen groep wordt een computerprogramma ontwlkkeld

voor het berekenen van oversPannlngen na het onderbreken van klelne

Inductleve stromen In hoogsPannlngsclrcults. Een van de daarblJ nodige

karakterlstleken ls het chopgetal K; een andere ls de

doorslagkarakterlstlek U (t) van de schakelaar. Deze kan men doorgaans
d

opnemen d.m.v. een nullastmetlng met een zeer klelne stroom.

Het opnemen van de nullastkarakterlstlek van een olle-arme schakelaar

levert echter problemen op omdat deze schakelaar na een doorslag

bl1Jft nagelelden. Om de. doorslagkarakterlstlek van dl t type

schakelaar op te nemen ls daarom een synthetlsch clrcult gebouwd. In

dlt cIrcuIt moet een grotere doorgaande stroom door de testschakelaar

worden onderbroken. Hlerdoor ontstaat een betere bluswerklng en treedt

er geen nageleldlng meer op na een doors lag.

Een tweede deel van het onderzoek betrof de invloed van de verdeling

en de grootte van de capacltelten In het netwerk op de chopstroom. Van

twee types SF -schakelaars ziJn de basisparameters K en U (t) bepaald.
6 d

Dl t werk Is ui tgevoerd blJ de ICEMA In Arnhem. Voor een ul tgebreide

beschrlJvlng wordt verwezen naar het verslag onder de ti tel:

"Chopstroom-onderzoek aan 12 kV SF -vermogensschakelaars".
6

Op basis van bovengenoemde metingen zlJn een aantal verbeteringen

aangebracht in het computerprogramma. Vervolgens ziJn onderbrekingen

geslmuleerd voor drle types schakelaars: een SF -puffer-schakelaar.
6

een SF
6
-rotatlng arc schakelaar en een ol1e-arme schakelaar. De

berekende overspannlngen van de belde SF -schakelaars geven een
6

betrouwbaar beeld van de gemeten overspannlngen. Voor de olle-arme

schakelaar zlJn nog een aantal verschlllen tussen de slmulatles en de

gemeten waarden aan te wlJzen. Oorzaken daarvan en voorstellen voor

verbeterlng worden gegeven
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1. Inleiding

Een veel voorkomende schakelhandellng In de elektrlcl tel tsnetten ls

het afschakelen van klelne Inductleve stromen. Blj het afschakelen van

deze stromen kan current-chopplng optreden, d.w.z. dat de stroom voor

de natuurlljke stroomnuldoorgang wordt afgebroken. Op het moment van

stroombreklng ls In de 1nductleve belast1ng, b.v. een onbelaste

transformator of een compensatiespoel, magnetische energle aanwezlg.

Er ontstaat nu een osclllatle 1n het clrcult gevormd door de

Inductieve belasting en de (paras1talre) capac1tel t parallel aan de

belastlng. De overspannlng over deze belastlng zal bet grootste zljn

als de energle zlch volledlg,in de capacltelt bevlndt.

SOlver [1] heeft een eenvoudlge methode ultgewerkt om tot reallstlsche

schattingen van deze chopstromen en overspannlngen te komen. In dl t

model wordt voor elke schakelaar gebrulk gemaakt van twee

baslsparameters: het chopgetal K(t) en de dHHektrlsche

doorslagkarakterlstlek U (t).
d

Om de brulkbaarheld van dlt model te toetsen heeft Teng [4] een

computerprogramma geschreven waarmee de overspannlngen berekend

worden. In het kader van een stage zljn door Geerl1gs [5] nog een

aantal verbeterlngen In dlt model aangebracht.

Dlt verslag beschrljft een onderzoek naar de dlelektrlsche

doorslagkarakterlstlek van een olle-arme schake1aar, het verband

tussen de verdellng van de capacltelten In het clrcult en de grootte

van de chopstroom en de baslsparameters van twee verschillende types

SFs-schakelaars. Vervolgens zijn deze resultaten gebrulkt om een

aantal verbeterlngen In het computerprogramma aan te brengen.
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2. De doorslagkarakteristiek

In het door SOlver (1) voorgestelde model voor de berekening van

overspanningen biJ stroombreking wordt o. a. gebruik gemaakt van de

dielektrische doorslagkarakteristiek van een schakelaar. SOlver neemt

aan dat de dielektrlsche doorslagvastheid tussen de

schakelaarcontacten slechts afhangt van de contactafstand Wanneer de

contactafstand varleert als functle van de tlJd, dan kan de

dlelektrlsche doorslagsPanning uitgezet worden als functle van de

boogtiJd.

BiJ het opnemen van de nullastkarakteristlek van een olle-arme

schakelaar bleek echter dat na een doorslag biJ een aanzienllJke

contactafstand de schakelaar nog enlge tlJd bleef nageleiden. Figuur

B2.1 van de biJlage toont een voorbeeld van zulk een meting aan een

ol1e-arme schakelaar. De kleine doorgaande stroom (in de orde van

grootte van tientallen milliamperes) biJ de nullastmeting veroorzaakt

geen noemenswaardige verwarming en dus ook geen drukverhoging in de

contactbres. De bewegende contactstift veroorzaakt echter weI een

drukverlaging in de bluskamer waardoor een lagedruk gl1montlading

tussen de schakelaarcontacten kan bestaan.

Om nu ook de ol1e-arme schakelaar in het model op te kunnen nemen

wordt de dielektrische doorslagkarakteristiek bepaald met behulp van

een synthetisch circuit. De essentie van dit circuit ligt hierin dat

een grotere doorgaande stroom door de testschakelaar moet worden

onderbroken. Hierdoor ontstaat een grotere verwarming en dus een

grotere gasvorming en drukopbouw ten gevolge van de door de olie

lopende lichtboog.
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2.1. De .eetopstelling

2.1.1. Bet circuit

Het princ1peschema van het synthet lsch circul t ls gegeven in flguur

2.1. In dlt schema kunnen we rechts van de testschakelaar een stroom

en links van de testschakelaar een spanningszlJde onderschelden.

regel- hoogspannings
trafo trafo

spannings -;
meting

stroom
meting

spoelen
batterij

condensator
batterij

R 2,5 HQ S testschakelaar =
1 1 pool 1 olle-arme schakelaar

D dlode

C 0,96 IlF S pool 2 ol1e-arme schakelaar
2

R 3Mn S pool 3 olle-arme schakelaar
2 3

S BBC persluchtschakelaar S BBC persluchtschakelaar
hulp hoofd

C 1000 pF (zle tekst) Shunt 0,143 0
d

Figuur 2.1: Synthetisch proefclrcuit voor het bepalen van de

dielektrische doorslagkromme van een olle-arme schakelaar.

Aan de stroomzljde wordt een condensatorbank In serie met een

spoelenbank opgeladen tot een maxlmale waarde van 15 kV. Blj het

sluiten van de hoofdschakelaar SIevert deze serleschakellng van
hoofd

spoelen en condensatoren een 50 Hz wlsselstroom van bekende grootte.

Deze wisselstroom kan dan vervolgens door de drle polen van de

olie-arme schakelaar in serle worden onderbroken.
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Aan de spanningszijde wordt met een regeltransformator een

hoogspanningstransformator gevoed die een maximale spanning van 100 kV

kan leveren . Deze wisselspanning wordt vervolgens met een diode D

gelijkgericht. Met deze enkelfasig gelijkgerichtte gelijkspanning

wordt via een weerstand R de condensator C opgeladen tot de topwaarde
1

van de wisselspanning.

Voor het uitvoeren van een meting worden de condensatorbank en de

condensator C opgeladen. De polen 1,2 en 3 van de olie-arme schakelaar

zijn gesloten. Bij het sluiten van de hoofdschakelaar S zal de
hoofd

condensatorbank zich ontladen en vloeit er een wisselstroom door de

drie polen van de ol1e-arme schakelaar. Ais nu de contacten van de

ol1e-arme schakelaar ui teengaan wordt niet aIleen de stroom

onderbroken, maar wordt eveneens de stroom- van de spanningszijde

gescheiden.

Wanneer we nu de hulpschakelaar S sluiten zullen de capaciteiten
hulp

van de hoogspanningsdeler en de toegevoegde capaciteiten met een

totale waarde C via de weerstand R worden opgeladen totdat de
d 2

momentane dHHektrische doorslagspanning van pool 1 van de

testschakelaar bereikt wordt. De schakelaar slaat dan door en de

spanning over de contacten wordt dan vrijwel 0 V. De kleine

gelijkstroom die dan vloeit wordt weer meteen onderbroken en de

capaciteiten C worden weer opgeladen. Dit proces gaat door totdat de
d

houdspanning van de schakelaar groter is geworden dan de spanning over

de condensatoren. Een voorbeeld van zo'n meting is gegeven in bijlage

B2.2.

2.1.2. De dimensionering

De hoogspanningstransformator is een enkelfasige 100 kV/520 V

transformator met een nominaal vermogen van 500 kVA. Deze wordt gevoed

uit de bijbehorende regeltransformator. De maximaal beschikbare

topwaarde van de hoogspanning is dus 140 kV. In het gebouwde circuit

konden we echter slechts gaan tot een spanning van 75 kV daar bij

hogere spanningen overslagen plaatsvonden tussen de aansluitingen van
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de olle-arme schakelaar en aarde.

De grote condensator C bestaat ult acht In serie geschakelde

condensatoren van 7,71 ~, 18 kV. De totale capacltelt ls dus 0,96 ~

en ls geschlkt voor spannlngen tot 144 kV. De spannlngen over de

condensatoren worden gestuurd met weerstanden van 500 MD, 20 kV.

B1J het openen van de eel wordt In verband met de

vel 119heldsvoorschrlften de condensator C vla een weerstand van 17 kO

kortgesloten naar aarde.

De gellJkrlchter kan een spannlng van 300 kV sperren en de gemlddelde

stroom In de doorlaatrlchting mag 50 mA bedragen. Derhalve ls In

serle met de dlode een stroombegrenzende weerstand van 2,5 Mn

geplaatst.

De weerstand R dle de volledlge energle ul t de condensator C moet
2

kunnen verwerken ls een waterweerstand van clrca 3 MD.

De grootte van de capac1te 1t C wordt bepaald door de capac1te1t van
d

de gebrulkte spannlngsdeler en de toegevoegde capacltelten en

bedraagt, tenzlJ anders aangegeven, 1000 pF.

De hulpschakelaar S en de hoofdschakelaar S zlJn
hulp hoofd

BBC-druklucht-sne1schakelaars. B1J de hulpschakelaar zlJn de

overspanningsaflelders op het frame verwlJderd om de schakelaar voor

hogere gelljkspannlngen geschlkt te maken. De testschakelaar ls een

schakelaar van HAPAM. Meer gegevens over de gebrulkte schakelaars ziJn

opgenomen In blJlage B2.3.

In serie met de testschakelaar ls een stroomshunt Shunt opgenomen met

een waarde van 0,143 O.

De condensatorbank levert In comblnatle met de spoelenbank een stroom

van 2000 A per eenheld blJ een laadspanning van 15 kV.

2.1.3. De meetapparatuur

Voor het meten van de spannlng over de schakelaar ls een gemengde

capacltleve-reslstleve hoogspannlngsdeler gebrulkt met een

overzetverhoudlng van 1:10000. Parallel aan deze deler ls een

lmpedantleaanpasser aangesloten vanwaarult een lange 50 0 kabel naar
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de meetkoo1 gaat.

De stroom door de testschakelaar wordt met een shunt van 0,143 n
gemeten. Parallel aan deze shunt staat een gecombineerde 10-maal

verzwakker en 1mpedant1eaanpasser (= buffer). Deze buffer 1s met een

lange 50 n kabel aangesloten op de meetkoo1.

Het -3 dB-punt van de frequent1ekarakter1st1ek van de meetapParatuur

11gt b1j een frequent1e groter dan 5 MHz.

2.1.4. De dataverwerking

Voor de metingen 1s gebru1k gemaakt van het 1n het laborator1um

aanwez1ge CAMAC-systeem. In d1 t data-acqu1s1 t1esysteem 1s een

analoog-dig1taal-converter opgenomen. Door m1ddel van een analoge

mult1plexer kunnen op deze w1jze max1maal 8 kanalen bemonsterd worden.

Bij de doorslagkarakter1stiek-metingen z1jn voor de spann1ng- en de

stroommet1ng twee kanalen gebru1kt met een sample-frequent1e van 1 MHz

per kanaal.

De meetgegevens worden van de CAMAC doorgestuurd naar een personal

computer. Met behulp van de PC kunnen de meetgegevens bewerkt,

u1tgepr1nt en op 51/4 1nch d1skettes gezet worden. Het gehele

data-acqu1s1tie- en verwerk1ngssysteem staat 1n een volledig

afgeschermde meetkoo1.

2.1.5. De schakelc~clus

De met1ngen worden gestuurd door een eveneens 1n de meetkoo1 aanwez1ge

MCS-85 controller. Deze controller genereert schakelpulsen aan

versch11lende u1tgangen 1n de jU1ste volgorde en met de ju1ste

tijds1ntervallen 1nd1en de correcte 1nstruct1es z1jn 1ngevoerd. De

functies d1e de controller 1n de opste1l1ng bestuurt

z1jn:
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- het laten klinken van de claxon indien er met perslucht geschakeld

wordt,

- het triggeren van het CAHAC-systeem,

- het in- en uitschakelen van de hulpschakelaar,

- het inschakelen van de hoofdschakelaar,

- en het uitschakelen van de testschakelaar.

Bet laden van de condensatorbank, het op- en afregelen van de

regeltransformator, het inschakelen van de testschakelaar en het

uitschakelen van de hoofdschakelaar gebeurt met de hand.

Een overzicht van de gebruikte instructies en schakeltijden voor de

HCS-85 controller staat in bijlage B2.4.

2.2. De meetresultaten

Aan de schakelaar zijn tweemaal 10 doorslagmetingen gedaan. Bij een

serie metingen bedroeg de te onderbreken stroom 250 A. bij de andere

meetserie was de stroom 450 A. De tien metingen van elke meetserie

kwamen tot stand door het scheiden van de contacten telkens 1 ms

verder te verschuiven ten opzichte van de natuurlijke doorgang van de

stroom. Aangezien het tijdstip waarop het uitschakelcommando gegeven

wordt en de uitschakelvertraging bekend zijn kan de boogtijd berekend

worden. De spreiding in de uitschakelvertraging is echter oorzaak van

een onnauwkeurigheid in de waarde van de boogtijd. Een meetserie is

weergegeven in bijlage B2.5.

Uit deze metingen blijkt dat het schakelgedrag van de olie-arme

schakelaar is verbeterd doordat hij nu een grotere stroom moet

onderbreken. De schakelaar vertoont nu namelijk geen nageleiding meer

na een doorslag. De kleine gelijkstroom die na een doorslag door de

condensator geleverd wordt, wordt nu meteen onderbroken en houdt geen

lagedruk-gl1montlading meer in stand. Wat we bl1jven z1en b1j de

verschillende met1ngen 1s een glimontlad1ng gedurende de eerste 4 a 5

mil11seconden nadat de schakelaarcontacten sche1den. B11jkbaar kan de

schakelaar geen dlEHektr1sche houdspanning opbouwen direkt na

9



contactschelding.

Vervolgens ls voor elke meetserle het t ijdstip van contactscheidng

bepaald waarbij de boogtljd mlnlmaal ls, zodat zo min mogelljk

informatie over de doorslagkarakterlstiek verloren gaat. Daarna zijn

blj deze boogtijd twee meetseries van elk 20 metingen gedaan, een

meetserie blj een stroom van 250 A en een bij een stroom van 450 A.

Uit deze metlngen zljn voor elke doorslag het tljdstip van doorslag en

de doorslagspannlng bepaald. Deze meetpunten zljn vervolgens voor

belde meetseries weer In een graflek ultgezet. De belde grafleken zljn

weergegeven In de figuren B2.6 en B2.7 van de bijlage.

Bij de bepal1ng van de doorslagkarakteristiek uit deze grafleken is

ervoor gekozen deze ult drle delen samen te stellen:

- Bet eerste deel van de karakterlstiek wordt bepaald door het gedrag

van de glimontlading. Indien de polari tei tswisseling van de stroom

binnen dit gebled val t, zal er herontsteking optreden en kan de

schakelaar de boog pas bij de volgende nuldoorgang blussen.

- Bet tweede gebied van de karakteristlek wordt beschreven door een

rechte: U = a t + b. De spreiding in de meetpunten wordt tot
d

uitdrukking gebracht In een aan de parameter b toegekende spreiding

u
b

. Deze rechte ls met behulp van lineaire regressie ult de

meetpunten bepaald.

Bet derde gebied wordt beschreven door de benaderde

doorslagkarakterlstiek U = b. Ook hler wordt de spreidlng tot
d

ultdrukklng gebracht door een aan b toegekende spreldlng u
b

. Deze

rechte 15 bepaald door een bovengrens voor de doorslagspannlng te

bepalen en hler een bepaalde spreidlng aan toe te kennen.

In tabel 2.1 en 2.2 worden de benaderde doorslagkarakterlstieken

gegeven zoals dle voor de belde meetserles zljn bepaald.
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Tabel 2.1

Benaderde doorslagkarakterlstlek (1 = 250 A)

t (ms) a (kV/ms) b (kV) CTb (kV)

0,0 ~ 4,5 mogellJk herontsteklng
4,5 ~ 14,1 7,1 -31 5

14,1 ~ 0,0 70 5

Tabel 2.2

Benaderde doorslagkarakterlstiek (1 = 450 A)

t (ms) a (kV/ms) b (kV) CT
b

(kV)

0,0 ~ 4,0 moge11Jk herontsteking
4,0 ~ 12,8 7,3 -24 7

12,8 ~ . 0, a 70 5

De verschillen In de duur van de gllmontladlng en de helling a tussen

de beide karakterlstleken zljn gering. We mogen vanwege de vrij grote

spreidlng veronderstellen dat In het hler beschouwde gebied de

dlelektrlsche doorslagkarakterlstlek nagenoeg onafhankelljk Is van de

stroom die geschakeld wordt.

Oak Is er nog gekeken naar het herstel van de schakelaar bij lange

boogtljden en zeer stelle TRV (dlkwljls "thermlsch herstel" genoemd).

De extra capac1tel ten parallel aan de schakelaar zljn verwljderd om

een zo klein mogelljke RC-tijd voor de metlngen te krijgen. C wordt
d

nu gevormd door de capacltelten van de hoogspannlngsdeler en

parasltalre capacltelten, C = 14 pF.
d

Er Is een tlental metlngen ultgevoerd waarblj het moment van

contactscheldlng zo werd gelegd dat de boog ± 12 ms lang bleef staan.

Een voorbeeld van een dergelljke meting waarblj doorslagen optraden Is

weergegeven In bljlage B2.8, er waren echter ook metlngen waarblj geen

doorslagen optraden, zle flguur B2.9.

Voor de metlngen waarblj doorslag optrad Is van elke doorslag het

tljdstlp na stroomnuldoorgang en de doorslagspannlng genoteerd. Deze

meetpunten zljn In graflek B2.10 ultgezet. Voor de metlngen waarblj

geen doorslagen optraden moet de herstelkarakterlstlek bulten die van
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de wederkerende spann1ng 11ggen. Ter verge11jk1ng met de meetpunten 1s

de wederkerende sPann1ng ook 1n graf1ek B2.10 1ngetekend.

De spre1d1ng 1n de meetresultaten kan het gevolg z1jn van:

- verschillen 1n de chopstroom,

- spre1d1ng 1n het t1jdst1p van contactsche1d1ng,

- spre1d1ng 1n de contactafstand van de schake1aar ,

- spre1d1ng 1n de werke11jke s1tuat1e 1n de bluskamer van de

schakelaar.

Het 1s n1et verantwoord u1t dit beperkte aantal met1ngen conclusies te

trekken omtrent het therm1sche gedrag na een herontsteklng 1n het

algemeen.
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3. Het werk biJ de KEMA

Over het onderzoek b1J het De Zoete Onderzoekslaborator1um 1s b1J
de KEMA een afzonder11Jk verslag verschenen onder nummer 00880-DZO
88-05 met de t1tel:

"Chopstroom-onderzoek aan 12 kV SF -vermogensschakelaars".
B
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4. Bet computerprogramma

In het programma wordt bij elke berekeningsslag een onderbreking

gesimuleerd en de maximale overspanning bepaald. De resultaten van de

berekeningen worden uitgeprint en het verloop van stroom en spanning

tijdens een simulatie kunnen met een plotprogramma uitgeplot worden.

Het programma is geschreven in Fortran IV [2,3] en maakt gebruik van

subroutines die op de Burroughs B7900 computer beschikbaar waren. In

bijlage B4.1 is een listing gegeven van de source-teksten van het

programma. Aan het programma zoals dat door Teng is geschreven zijn

door Geerligs drie aspecten toegevoegd:

- de invloed van de 2e parallel-oscillatie.

- de invloed van de inductieve stroom op de nieuwe chopstroom

- en de invloed van de momentane netspanning.

Voor de eerste verfijning wordt gebruik gemaakt van een

evenredigheidsconstante cst. Deze constante wordt gebruikt om de duur
evan de 2 parallel-osclilatie na een doorslag te bepalen. Dit gebeurt

aan de hand van het verschil in energie tussen de capaciteiten aan de

voedende en de gevoede zijde. Deze constante cst wordt met behulp van

chopstroommetingen specifiek voor een schakelaar bepaald.

Ais zodanig wordt dus een nieuwe parameter aan het tweetal

basisparameters K en U (t) van de schakelaar toegevoegd.
d

In het programma zoals dat hier is gebruikt is geen gebruik gemaakt

van deze evenredigheidsfactor omdat deze constante niet uit de

metingen af te leiden was. Bovendien komen er bij de beide gebruikte

SF -schakelaars relatief weinig doorslagen voor zodat het weglaten van
6

de evenredigheidsfactor nauwelijks van invloed is op de overspanningen

die in het programma berekend worden.

De overige twee verbeteringen betekenen een verfijning van het gedrag

van het circuit en voegen geen nieuwe onbekende variabelen aan het

schake Iaarmode I toe.
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Er z1Jn dr1e n1euwe verbeter1ngen 1n het programma aangebracht, deze

hadden betrekk1ng op:

- De demp1ng d1e 1n het overspann1ngsosc1llat1ec1rcu1t aanwez1g 1s 1n

de vorm van een ser1eweerstand.

- De 1nvloed van de trans1enten 1n het onderbroken c1rcu1 t op de

stroom na een herontstek1ng. H1erblJ is de d1screte lntegraal voor

de bereken1ng van de translente stroom vervangen door een

u1tdrukk1ng d1e het verloop van de stroom cont1nu weergeeft.

- De relat1e tussen het chopgetal K en de capac1telt parallel aan de

schakelaarcontacten.

Nadat deze dr1e verbeter1ngen waren aangebracht z1Jn

en de d1elektr1sche herstelkromme UdCtl van de

schakelaars 1n het programma lngevoerd.

het chopgetal K

volgende dr1e

- de

- de

- en

SF -puffer-schakelaar,
6

SF -rotat1ng-arc-schakelaar
6

de o11e-arme-schakelaar.

Vervolgens ziJn de resultaten van de computerberekeningen vergeleken

met de resultaten die u1t de met1ngen z1Jn verkregen.

15



4.1. De demping in het overspanningsoscillatiecircuit

Na een onderbreklng treedt er een gedempte spannlngsoscillatle op In

het cIrcuIt van flguur 4.1.

c

R

L

itt) i(O)· I chop

Figuur 4.1: Overspannlngs-oscl11atle-clrcult.

Op het tljdstlp t = 0 bedraagt de spannIng over de condensator Uo en

de stroom door de Inductivitelt Is I . De weerstand R In serie met
chop

de Inductlvltelt zorgt voor demplng van de oscl11atle. Het verloop van

de spanning U (t) over de condensator wordt dan gegeven door de
over

volgende ultdrukking:

.; 2 2 -R/2L·tU ( t) = c + C • e . sIn(wt + q»
over 1 2

met

c = U
1 0

[ R Ua lebOP ]
c = ----- /W

2 2L C
en

q> = arctan(c Ic )
1 2

Voor de aflelding van deze vergelljklng wordt verwezen naar appendIx

A. In het computerprogramma wordt In de subroutIne overspannlng na

elke tljdstap 6t de overspannlng met de bovenstaande formule bepaald.

Voor de weerstand R In deze formule moet de waarde van de

16



hoogfrequent-weerstand In het cIrcuIt gesubstltueerd worden. Deze

dlent experlmenteel ult metlngen bepaald te worden.

"4.2. Bel verloop van de lransienle slroom.

De overgang van het systeem van de overspannlngssl tuatle naar de

statlonalre sltuatle ten gevolge van herontsteklng vlndt plaats vIa de

1e en de 2e paralleloscillatle. Indlen de stroom hlerna nlet opnleuw

breekt keert de stroom door de Inductleve last vIa de

maln-clrcui t-oscillatle terug naar de statlonalre toestand. Als de

stroom echter weI opnleuw chopt Is de nleuwe chopstroom gelljk aan de

stroom door de Inductleve belastlng dlrekt na de 2e

paralleloscillatle. Zle flguur 4.2.

interruption reignition

Figuur 4.2: Verloop van overspannlng en -stroom blj een herontsteklng.

In het computerprogramma werd de 2e paralleloscl11atle echter

verwaarloosd en er werd vanul t gegaan dat de stroom dlrekt na de

herontsteking opnleuw breekt. De nleuwe chopstroom Is dan gelljk aan

de stroom door de Inductlvltelt op het moment van herontsteklng.

17



De grootte van de stroom door de inductiviteit wordt op elk moment van

de overspanningsosc illati e en dus ook op het ti jdst i p van

herontsteking gegeven door de volgende uitdrukking:

Ht} ./c 2 +c
2 • C • -R/2L·t

= e
1 2

[ ~ sln(w1; + fl} - W • cos(wt + ~)]
2L

De afleiding van deze vergeliJking wordt gegeven in

subroutine overspanning wordt na een doors lag

bovenstaande formule de nieuwe chopstroom berekend.

4.3. De relatie tussen kappa en C

appendix A. In de

met behulp van

ua de resultaten van de metingen bij de KEMA bleek dat het verband

tussen de chopstroom en de capaciteit parallel aan de

schakelaarcontacten voor de getestte schakelaars optimaal beschreven

wordt door de vergelijking:

I Ie • C 0.57
chop

Deze relatie is in het computerprogramma geimplementeerd.

18



4.4. BiJzonderheden biJ de implementatie

De dielektrische doorslagkarakteristieken van de schakelaars zijn zeer

verschillend. De uitwerking hiervan in de subroutine doorslagspanning

is voor de puffer-schakelaar weergegeven in de programmal1sting van

bijlage B4.1. Voor de andere twee schakelaars is de uitwerking hiervan

gegeven in de bijlagen B4. 2a, b. Ais bijzonderheid kan het volgende

worden opgemerkt:

De dielektrische doorslasvastheid van de rotating arc schakelaar

vertoont bij een boogtijd van 2,5 ms een opvallende deuk in de

doorslagspanning. Om een eventuele doorslag van de schakelaar rond dit

tljdstlp niet over het hoofd te zien is er in het programma voor

gezorgd dat de berekeningen minstens doorgaan totdat de overspanning

deze deuk heeft gepasseerd.

Ret karakter van de dielektrische doorslagvastheid van de olie-arme

schakelaar wordt gedurende de eerste 4,3 ms bepaald door het gedrag

van de glimontlading. Dit heeft tot gevolg dat er gedurende deze 4,3

ms geen houdspanning opgebouwd kan worden en dus dat er geen

boogtijden < 4,3 ms voorkomen. Er komen weI boogtijden > 10 ms voor

voordat de stroom de eerste keer blust. Bij aanroep van de subroutine

boogtijd wordt bij de gevonden waarde voor t E [0 ms, 10 ms) 4,3 ms
a

opgeteld. Zodoende wordt er een waarde voor t bepaald uit een
a

uniforme kansverdeling op het interval [4,3 ms, 14,3 ms).

Voor gebruik in het model is voor de thermische doorslagvastheid van

de beide SF -schakelaars het verband gekozen dat ook door Teng is
6

gebruikt (U
d

in kV, t in ms):

U = 1350 t + 3
d

Voor de thermische doorslagvastheid van de olie-arme schakelaar is op

grond van de metingen die beschreven zijn op de pagina's 11 en 12 het

onderstaande verband bePaald (U in kV, t in ms):
d

U = 600 t +5
d
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Uitgaande van een inductieve belasting van D,S H en een faseverschil

tussen stroom en spanning van , = 65° is er bij de simulaties van de

ol1e-arme schakelaar voor de waarde van de dempingsweerstand 73,3 n
gesubstitueerd. Voor de twee SF -schakelaars is een waarde van 152,4 n

B
voor de dempingsweerstand gebruikt.

4.5. Resultaten

De parameters die in het programma ingevoerd zijn komen overeen met de

gemeten waarden en met de waarden van de componenten in de circuits.

Zodoende kunnen de resul taten van de berekeningen vergeleken worden

met de gemeten overspanningen.

Voor de SFB-puffer-schakelaar zijn twee series van elk vijftig

overspanningsberekeningen gedaan.

Van de RAS is slechts een meetserie beschikbaar, zodat ook maar een

serie van vijftig overspanningsberekeningen is uitgevoerd.

Voor de ol1e-arme schakelaar zijn twee series van twintig

overspanningsberekeningen uitgevoerd om met de meetresultaten van Teng

te verge 11 jken.

Tabel B4.3 geeft een overzicht van de gemiddelde waarde en spreiding

per serie van de gemeten en de berekende overspanningen. In de figuren

B4.4 tot en met B4.8 zijn bovendien de verdelingen van de

overspanningen van de verschi llende meet- en rekenseries in

staafdiagrammen weergegeven. In de figuren B4.9 tot en met B4.11 wordt

voor elke schakelaar een karakteristiek voorbeeld gegeven van het

verloop van stroom en spanning bij een simulatie.

Uit de tabel blijkt dat het verschil tussen de gemeten en de berekende

waarden van de beide SF -schakelaars zeer gering is. Het model geeft
B

een zeer betrouwbare schatting van de mogelijke overspanningen ondanks

het feit dat de thermische doorslagcurve niet uit experimenten bekend

was en dat er in het model geen rekening is gehouden met de 2e

paralleloscillatie.

De berekende gemiddelde overspanningen van de ol1e-arme schakelaar

hebben echter een enigszins grotere waarde dan de gemeten gemiddelde
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overspannlngen. Afgezlen van de verwaarloosde 2e parallel oscillatle

wordt dit waarschiJnl1Jk veroorzaakt door het felt dat de

dUHektrlsche herstelkromme van de schakelaar 15 opgenomen nadat de

schakelaar een stroom van 250 A heeft onderbroken terwlJl de

chopstroommetlngen zlJn ultgevoerd blJ een topwaarde van de stroom van

41.5 A. Zowe1 de groot te van het chopgetal als de vorm van de

doorslagkarakterlstlek zlJn echter afhankellJk van de geschakelde

stroom. De aldus verkregen waarden voor Ie en U (t) zlJn dus nlet
d

zonder meer volledlg van toepasslng op dezelfde sltuatie. BIJ een

lagere stroomsterkte is de gl1montladlng waarschiJnl1Jk vee 1 korter

van duur zodat door de gemlddeld lagere chopstromen de overspannlngen

ook maar een gemlddeld lagere waarde berelken. In felte betekent dlt

alles een vermlnderlng van de waarde van het model voor de olle-arme

schakelaar daar de gevonden waarden voor Ie en U (t) slechts op ~~n
d

stroomsterkte van toepasslng zlJn. Er kunnen dus met het model geen

overspannlngen berekend worden blJ andere waarden voor de geschakelde

stroom.

21



5. Conclusies en aanbevelingen

Door een synthetlsch testclrcult te gebrulken waarblj een grote

doorgaande stroom door de testschakelaar moet worden onderbroken

vormde het bepalen van de dlelektrlsche doorslagkarakterlstlek van de

olle-arme schakelaar geen enkel probleem meer.

Ul t de meetresultaten bl1jkt dat de eerste ml111seconden van deze

karakterlstlek worden gekenmerkt door een gllmontladlng. Het verdlent

aanbevellng verder onderzoek te doen naar het gedrag van deze

gllmontlading, b.v. als functie van de stroom.

Door de grote verschl11en qua vorm tussen de verschlllende

doorslagkarakterlstleken Is het onmogel1jk gebleken om deze op een

unlforme wljze te representeren. Zodoende dlent voor Implementatle In

het programma steeds een nleuwe subroutIne geschreven te worden.

Door de drle nleuwe verbeterlngen In het computerprogramma wordt voor

de beide 12 kV SF -schakelaars een zeer betrouwbare schattlng van de
6

overspannlngen verkregen.

Voor de olle-arme schakelaar komen de berekende overspanningen niet

he I emaal overeen met de gemeten waarden. Oi t verschil kan verklaard

worden ul t het felt dat het chopgetal en de dielektrlsche

doorslagkromme nlet blj dezelfde doorgaande stroom zljn bePaald. Omdat

zowel de bluswerklng als het dielektrisch herstel van de olie-arme

schakelaar a£hankel1jk Is van de grootte van de geschakelde stroom

zljn de gevonden waarden voor K en U (t) dus niet blj voorbaat op
d

dezelfde sltuatle toePaSbaar.

Het bleek blj de computerslmulaties dat de thermlsche doorslagcurve

van de verschillende schakelaars een zeer belangrljke rol speelt blj

de bepallng van de maxlmale optredende overspannlngen. Het Is daarom

sterk aan te raden deze curve als vaste derde parameter aan het model

toe te voegen. Hlertoe dienen dan weI betrouwbare (en liefst

eenvoudlge) meetmethoden ontwlkkeld te worden om deze curve voor de
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testschakelaars te bepalen. Hierbij moet dan worden bekeken in

hoeverre de thermische herstelkromme afhankel1jk is van de boogtijd.

de grootte van de onderbroken stroom en een eventuele voorafgaande

doorslag.

Er moet echter voor worden gewaakt dat er niet teveel parameters van

de schakelaar in het programma worden ingevoerd. Indien er namel1jk

teveel metingen nodig zijn om aIle schakelaarparameters te bepalen.

dan wordt het weer aantrekkel1jk om de maximaal optredende

overspanningen direkt met metingen te bepalen i.p.v. met

computersimulaties.

Tenslotte moet worden aanbevolen op grond van de hier bepaalde

parameters voorspellingen te doen voor andere, liefst sterk afwijkende

stromen en circuits. Vervolgens moet dan experimenteel worden

onderzocht of deze voorspellingen ui tkomen. m. a. w. of de gevonden

parameters algemeen geldig zijn.
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Bijlage B 2.2 Herstelkrommemeting met I = 450 A
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Bijlage B 2.3 Schakelaargegevens

Olie-arme-schakelaar

deom

HAPAM

OAS 12/6

12 kV

630 A

er zijn 10 metingen verricht
ui tschake1vertragl ng te meten:

At = 56,6 lIS, O"At = 0,2 lIS

de uitschakelspoel werd bekrachtigd met 60 V
gelijkspanning

bi jzonderheden:

merk:

type:

U
nom

I
nom

uitschakelvertraging:

Druklucht-snelschakelaar

merk:

type:

U
nom

I
nom

uitschakelvertraging:

BBC

DB

30 kV

1000 A

er zijn voor beide schakelaars 10 metingen
verricht om de uitschakelvertraging te meten.

S
hulp

S
hoofd

At = 56,4 ms, O"At = 0,2 ms

At = 85,S ms, O"At = 0,2 ms

bi jzonderheden: de overspanningsafleiders op het frame van de
hulpschakelaar zijn verwijderd.
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Bijlage B 2.4 Programma MCS-8S controller

2800 00 2828 08
21 na 1 s 23 na 10 lISSA claxon hoog 1B

S en S00 00 hulp hooi'd
01 OA in laag

2805 01 282D 09
21 na 1 s 22

na 10 lISSA 1B
00 claxon laag

00 HAPAM

01 OA in laag

280A 02 2832 OA
23 na 3 s 21 na 10 s1A S en S 5A claxon hoog00 hulp hooi'd 00
03 in hoog OA

280F 03 2837 DB
21 38 ms 21 na 2 s7B 5A
00 delay

00
claxon laag

26 02

2814 04 283C DC
21 na 0,9 ms 23 na 3 s7D delay reset OA S00 00 hulp
70 03 ui t hoog

2819 05 2841 OD
22 na 5 ms 23 na 100 ms1B

HAPAM DB S00 in hoog 00 hulp
05 64 ui t laag

281£ 06 2846 FF stop
21 na 63 ms4B
00

trigger hoog

3£

2823 07
21 na 5 ms
4B
00 trigger laag

05
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BiJlage 2.5 Herstelkrommemetingen als £unctie van het moment van
contactscheiding (1 = 450 A)

i i
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t=3 MS na stroomnuldoorgang,
boogtljd: 7 llJS.
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t=4 MS na stroomnuldoorgang,
boogtijd: 6 MS.

t=5 MS na stroomnuldoorgang,
boogtijd: 15 MS.
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t=6 ms na stroomnuldoorgang,
boogtijd: 14 ms.

t=7 ms na stroomnuldoorgang,
boogtljd: 13 IDS.
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f,

t=8 ms na stroomnuldoorgang,
boogtijd: 12 IDS.

t=9 ms na stroomnuldoorgang,
boogtijd: 11 IDS.
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BiJlage B 2.6 Doorslagkarakteristiek biJ I = 250 A
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Bijlage B 2.7 Doorslagkarakteristiek bij I = 450 A
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Bijlage B2.8 Herstelkrommemeting met doorslagen bij een boogtijd van
12 ms en een 1 van 450 A

Spanning

8n."te
ule II icrosec

.pl. : 71149.lIll88

dArts-pie: I
."set : • ~its

IClle : 1 ~it: 421.88il8
ri,ht: NIIlple: 16352 tiMe:

I

stors-,Ie : I£JI3
posttrin_ples :
NIlplinrperiod

8168. tlIlB II icrosec.
I

sule: X-ui~; lbac.M· Kirr-ose~,1i.i",

Stroom

I

I

~

8 Th<Jte
I. fiB "iC!'CMC

.pl.: fLlllililB

duu-ple: e
orEset : 127 .its
sc.ale : 1 ~it : 9.8218

ri,M: SiW'"'l'le: Ib3S2 tille:
'j

f

f/
I~---

t
I, !

ItopWIple : 1b3B3
,osttri'!eJ'$illIples :
s.¥'lpIiII!lper iod

8168.868 .icrosec.
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Bijlage B2.9 Herstelkrommemeting zonder doorslagen bij een boogtijd
van 12 IDS' en een I van 450 A

Spanning
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BiJlage 82.10 Herslelkrommekaraklerisliek
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BiJlage B 4.1 : prograuma voor het berekenen van overspanningen biJ
het optreden van current-chopping

FI LE 10 CKI ND=DI SK, TITLE= II PUFFER/OlIT. II , NEWFI LE=TRUE, PROTECTI ON=SAVE,
-FlLETVPE=O,HAXRECSlZE=14,BLOCKSlZE=420,AREASlZE=1080)

FILE 30CKIND=DISK, TITLE="pUFFERIPLOT/STROOM. ", NEWFILE=TRUE,
-PROTECTION=SAVE,FlLETVPE=O,MAXRECSIZE=14,BLOCKSIZE=420,
-AREASlZE=1080)

FILE 40CKIND=DISK, TITLE="PUFFER/PLOT/SPANNING. ". NEWFlLE=TRUE,
-PROTECTION=SAVE,FlLETVPE=O,HAXRECSlZE=14,BLOCKSlZE=420,
-AREASlZE=1080)

BLOCK GLOBALS
$ INCLUDE "STATFLIB/FORTRAN/DECLARATION ON APPL"

END
$ INCLUDE "STATFLIB/FORTRAN/NORMAL ON APPL"

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C SUBROlITINE BOOGTIJD C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

SUBROlITINE BGTIJDCTIJD.SEED)
REAL TIJD
I NTEGER SEED
TIJD=10.0-RANDOMCSEED)
RETURN
END

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C SUBROlITINE CHOPGETAL C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

SUBROlITINE CHPGTLCTIJD,KAPPAC,SEEDB)
REAL TIJD,KAPPAC,B.BGEM,BSIGMA
INTEGER SEEDB
BGEM=.150E6
BSIGMA=.220E5

100 B=BSIGMA-NORMALCSEEDB)+BGEM
KAPPAC=B
IF CKAPPAC.LE.O.O) GOTO 100
RETURN
END

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C SUBROlITINE OOORSLAGSPANNING C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

SUBROlITINE DRSLSPCTDIEL.TTHER,EERSTE.SEED.UD,EPSA)
REAL TDIEL.TTHER.UD,UDDIEL,UDTHER.EPSA,A(2),BC2),SIGMAAC2)
INTEGER SEED,INDEX
LOGICAL EERSTE

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C PARAMETER INITIALISATIE C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

A(l )=3. 21
A(2)=80.0
BC 1)=1. 97
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B(2)=0.0
SI GMAA (1)=0.12
SIGMAA(2)=5.0

CCCCCCCCCCCCCC
C PROGRAMMA C
CCCCCCCCCCCCCC

INDEX=2
IF (TDIEL.LT.3.3) INDEX=l
IF (.NOT.EERSTE) GOTO 200

100 EPSA=SIGMAA(INDEX)-NORMAL(SEED)
UDDIEL=(A(INDEX)+EPSA)-TDIEL--B(INDEX)
IF (UDDIEL. LT. 0) GOTO 100
EERSTE=. FALSE.

200 UDDIEL=(A(INDEX)+EPSA)-TDIEL--B(INDEX)
UDTHER=1350.0-TTHER+3
UD=AMINl (UDDIEL, UDTHER)
RETURN
END

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C SUBROlJTINE OVERSPANNING C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

SUBROlJTlNE OVERSP(ICHOP,TIJD,UNU,ITOP,L,COSC,R,SEED,UMAX,PHICH)
REAL ICHOP,TIJD,UNU,ITOP,UMAX,ICHINI,TSTAP,TC,TOVER,PHI,UOVER.

-L,COSC,R,PI,OMEGA,HULP,PHICH,Cl,C2,lJTOP
I NTEGER SEED
LOGICAL EERSTE
COMMON PI

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C PARAMETER INITIALISATIE C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

ICHINI=ICHOP
UMAX=O
OMEGA=SQRT(1/(L-COSC)-R--2/(4-L--2))
TSTAP=(PI/(20-0MEGA))-1.0E3
TC=O

CCCCCCCCCCCCC
C PROGRAMMA C
CCCCCCCCCCCCC

50 CONTINUE
WRITE(30,70)TC,ICHOP

70 FORMAT(Ell.4,F7.3)
WRITE(40,80)TC,UNU

80 FORMAT(Ell.4,F7.3)
EERSTE=. TRUE.
Cl=UNU
C2=(R-UNU/(2-L)-ICHOP-l.0E-3/COSC)/OMEGA
lJTOP=SQRT(Cl--2+C2--2)
IF (ICHOP.GT.O.O) GOTO 100
PHI=PI-ABS(ARSIN(CIIUTOP))
GOTO 200

100 PHI=ABS(ARSIN(CIIUTOP))
200 CONT I NUE

TOVER=O
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300 TOVER=TOVER+TSTAP
UNU=8.16-COS(2-PI-SO-(TC+TOVER)-1.0E-3+PHICH+0.908)
UOVER=-UTOP-EXP(-R-TOVER-l.0E-3/(2-L»-SIN(OMEGA-TOVER-l.0E-3+PHI)
CALL DRSLSP(TIJD+TC+TOVER,TOVER,EERSTE,SEED,UD,HULP)
IF (ABS( UOVER-UNU). GT. UD) GOTO 400
UMAX=AMAXl (UMAX, ABS(UOVER»
WRITE(30,360)TC+TOVER,O.0

360 FORMAT(Ell.4,F7.3)
WRITE(40,310)TC+TOVER,UOVER

310 FORMAT(El1.4,F7.3)
CCCCCCCC
C INDIEN ER EEN DOORSLAG OPTREEDT, WORDT NAAR LABEl.. 400 GESPRONGEN
CCCCCCCC

IF (TOVER-l.0E-3.LE. (3-PII2-PHI)/OHEGA) GOTO 300
CCCCCCCC
C ER IS NOG GEEN DOORSLAG OPGETREDEN, HERHAAL DE BEREKENING VOOR EEN
C PUNT DAT EEN TIJDSTAP VERDER OP DE OSCILLATIESPANNINGSKROMME LIGT.
C HEEFT DE OSCILLATIESPANNING ECHTER ZIJN GROOTSTE WAARDE TEN OPZICHTE
C VAN UNU BEREIKT, DAN KAN DE BEREKENING BEEINDIGD WORDEN.
CCCCCCCC

RETURN
CCCCCCCC
C ALS ER EEN DOORSLAG OPTREEDT, WORDT EEN NI EUWE WAARDE VOOR DE CHOP
C STROOM BEREKEND. DE BEREKENING WORDT MET DEZE NIEUWE WAARDE HER-
C HAALD, BEHALVE ALS DE STROOM INMIDDELS DOOR NUL GEGAAN IS EN EEN
C WAARDE BEREIKT HEEFT DIE (ABSOLWf) GROTER IS DAN DE WAARDE WAARBIJ
C DE STROOM AANVANKELIJK CHOPTE.
CCCCCCCC

400 CONT I NUE
UMAX=AMAX1(UMAX,UNU+SIGN(UO,UOVER-UNU»
WRITE(30,460)TC+TOVER,O.0

460 FORMAT(E11.4,F7.3)
WRITE(40,410)TC+TOVER,UNU+SIGN(UO,UOVER-UNU)

410 FORMAT(El1.4,F7.3)
TOVER=TOVER+TSTAP
ICHOP=OMEGA-COS(OMEGA-TOVER-l.0E-3+PHI)
ICHOP=ICHOP-Rl(2-L)-SIN(OMEGA-TOVER-l.0E-3+PHI)
ICHOP=ICHOP-UTOP-1.0E3-COSC-EXP(-R-TOVER-l.0E-3/(2-L»
TC=TC+TOVER
UNU=8.16-COS(2-PI-SO-TC-l.0E-3+PHICH+0.908)
IF ((-ICHOP.LT.ICHINI).AND. (TC.LT. 10.0» GOTO 50
RETURN
END

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C HOOFDPROC;RAMMA C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

REAL TA,KAPPAC,CPAR,COSC,L,R,ICH,UNUL,ITOP,UMAX,UMAXAR(SO),
-DUMMY1,DIF.DIFSOM,SPREI,GEM,GEMI.UNU,PHICH

INTEGER K, AANTAL, SEED(3) , DUMMY2, TEl..LER
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C PARAMETER INITIALISATIE C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CPAR=4.9E-9
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COSC=5.0E-9
L=0.41
R=152.4
UNUL=8.16
ITOP=30.0
AANTAL=l
COMMON PI
PI=4-ATAN( 1. 0)
DUMMY2=TIHE( 1)
00 10 TELLER=l, 3
DUMMY1=RANOOM(DUMMY2)
SEED (TELLER) =DUMMY2

10 CONTINUE
CCCCCCCCCCCCC
C PROGRAMMA C
CCCCCCCCCCCCC

00 100 K=l,AANTAL
CALL BGTIJD(TA,SEED(l»
CALL CHPGTL(TA,KAPPAC,SEED(2»
ICH=KAPPAC·CPAR··0.57
WRITE(10,75)K,TA,ICH

75 FORMAT(" NlEUWE BEREKENING"/," K=",12," TA=",F6.2, " ICH=",F6.2)
PHICH=ARCOS(ICHIITOP)
UNU=UNUL·COS(PHICH+0.908)
CALL OVERSP(ICH,TA,UNU,ITOP,L,COSC,R,SEED(3),UMAX,PHICH)
UMAXAR( K) =UMAX
WRITE(10,80)UMAXAR(K)

80 FORMAT ( " UMAX=", F1. 2/," ")
100 CONTINUE

WRITE(30, 160)999.0,999.0
WRITE(40,160)999.0,999.0

160 FORMAT(Ell.4,F1.3)
CLOSE(30,DISP=CRUNCH)
CLOSE(40,DISP=CRUNCH)
GEM=O
00 200 K=l, AANTAL
GEH=GEM+UMAXAR(K)

200 CONTI NUE
GEMI=GEMlAANTAL
DIFSOM=O
00 300 K=1, AANTAL
DIF=UMAXAR(K)-GEMI
DI FSOH=DI FSOM+ (DIF·DIF)

300 CONTINUE
SPREI=SQRT(DIFSOMlAANTAL)
WRITE(10,310)GEMI,SPREI

310 FORMAT(" GEMIDDELDE=" ,F6. 2," SPREIDI NG= ",F6. 2)
CLOSE(10,DISP=CRUNCH)
END

39



BiJlage B 4.2a: Subroutine doorslagspanning SFS-RAS

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
C SUBROtJrlNE IXX)RSLAGSPANNING C
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

SUBRDtJrlNE DRSLSP(TDIEL,TTHER,EERSTE,SEED,UD,EPS)
REAL TDIEL,TTHER,UD,UDDIEL,UDTHER,EPS,A(2),B(2),C(2),D(2),

-E(2),F(2),SIGHA(2)
INTEGER SEED, INDEX
LOGICAL EERSTE

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C PARAMETER INITIALISATIE C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

A(1)=-0.28
A(2)=0.0
B(1 )=1. 44
B(2)=0.0
C( 0=5. 63
C(2)=0.0
DO )=-40. 26
D(2)=0.0
E( 0=62. 66
E(2)=0.0
FO )=0. 0
F(2)=145.0
SIGHA(1)=0.6
SIGHA(2)=0.0

CCCCCCCCCCCCCC
C PROGRAMMA C
CCCCCCCCCCCCCC

INDEX=2
IF (TDIEL.LT.3.8) INDEX=!
IF (.NOT.EERSTE) GOTO 200

100 EPS=SIGHA(INDEX)-NORHAL(SEED)
UDDIEL=(A(INDEX)-TDIEL+B(INDEX»-TDIEL+C(INDEX)
UDDIEL=(UDDIEL-TDIEL+D(INDEX»-TDIEL+E(INDEX)+EPS
UDDIEL=UDDIEL-TDIEL+F(INDEX)
IF (UDDIEL.LT.O) GOTO 100
EERSTE=. FALSE.

200 UDDIEL=(A(INDEX)-TDIEL+B(INDEX»-TDIEL+C(INDEX)
UDDIEL=(UDDIEL-TDIEL+D(INDEX»-TDIEL+E(INDEX)+EPS
UDDIEL=UDDIEL-TDIEL+F(INDEX)
UDTHER=1350.0-TTHER+3
UD=AMINl(UDDIEL,UDTHER)
RETURN
END
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BiJlage B 4.2b: Subroutine doorslagspanning olie-arme-schakelaar

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
C SUBROUTI NE DOORSLAGSPANNI NG C
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

SUBROUTINE DRSLSP(TDIEL, TIHER, EERSTE, SEED, UD, EPSB)
REAL TDIEL,TIHER,UD,UDDIEL,UDTHER,EPS,A(3),B(3),SIGMA(3)
INTEGER SEED, INDEX
LOGI CAL EERSTE

ccccccccccccccccccccccccccc
C PARAMETER INITIALISATIE C
ccccccccccccccccccccccccccc

A( 1 )=0. 0
A(2)=7.1
A(3)=0.0
B( 1)=0. 0
B(2)=-31. 0
B(3)=70.0
SIGMA(l )=0. 0
SIGMA(2)=5.0
SIGMA(3)=5.0

cccccccccccccc
C PROGRAMMA C
CCCCCCCCCCCCCC

INDEX=3
IF (TDIEL.LT.13.2) INDEX=2
IF (TDIEL.LT.4.3) INDEX=l

CCCCCCCC
C BINNEN RET GEBIED WAT MET INDEX( 1) WORDT AANGEDUID WORDT RET GEDRAG
C VAN DE SCHAKELAAR BEPAALD DOOR DE GLlMONTLADING.
CCCCCCCC

IF (.NOT.EERSTE) GOTO 200
100 EPSB=SIGMA(INDEX)-NORMAL(SEED)

UDDIEL=A(INDEX)-TDIEL+B(INDEX)+EPSB
IF (UDDIEL.LT.O) GOTO 100
EERSTE=. FALSE.

200 UDDIEL=A(INDEX)-TDIEL+B(INDEX)+EPSB
UDTHER=600.0-TTHER+5
UD=AHIN1(UDDIEL,UDTHER)
RETURN
END
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Tabel B 4.3

V (kV) CTU
(kV)

max max

C = 5nF berekend 22,2 6,2

puffer- gemeten 22,7 6,5

schake1aar berekend 23,4 6,8
C = 20 nF gemeten 22,5 7,1

rotatlng-arc-
C = 20 nF

berekend 6,8 0,1
schakelaar gemeten 7,9 1,2

C = 10.5 nF
berekend 38,3 12,3

olle-arme- gemeten 30,5 18,4

schake1aar berekend 32,0 14,3
C = 25.1 nF gemeten 20,9 12,6

Gemiddelden en spreidingen van berekende en gemeten overspanningen
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Tabel B 4.4

SF
6
-puffer-schakelaar

C
1

: 5 nF
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Verdeling van de overspanningen
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Tabel B 4.5

SF
6
-puffer-schakelaar

C
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Tabel B 4.6

SF
6
-rotating arc schakelaar

C
1

: 20 nF

Gemeten
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Verdeling van de overspanningen
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Tabel B 4.7

Olle-arme-schakelaar
C

1
: 10,5 nF
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Verdeling van de overspanningen
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Tabel B 4.8

Olie-arme-schakelaar
C

1
: 25,1 nF
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u (kV) ~over

Verdeling van de overspanningen

47



84.9: Simulatie van het verloop van stroom en spanning bij een
onderbreking in een SFS-puffer-schakelaar .
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B4.10 Simulatie van bet verloop van .troom en spanning biJ een
onderbreking in een SFs-rotating-arc-schakelaar.
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B4.11: Simulatie van het verloop van stroom en spanning bij een
onderbreking in een olie-arme-schakelaar .
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Appendix A: Berekening van het verloop van overspanning en -stroom blj
een onderbreking.

R

L

1 (t) 1(0) s I
1 1 chop

Voor het overspannlngsoscl11atleclrcult zoals dat hlerboven Is

weergegeven kan de volgende dlfferentlaalvergellJklng voor de spannIng

worden opgesteld:

U = I, (R + pLl }
1 met 1 = -1 .. p~CU + pRCU + U = 0

c 1 c
U =

pC

mtDe algemene oplosslng hlervan Is U = e , dan geldt

Deze vergellJking heeft als wortels voor m:

m
1,2

= -R ± 1 ! 1

2L LC

-R

2L
± lw , met w

LC

Voor de spannIng U( t) over de serleschakel1ng van weerstand R en

inductivitelt L geldt gedurende de overspannlngsoscillatle:
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Invullen van de randvoorwaarden U(O)

c = U
1 0

en

c
2 = [R2:

0
_ Ie:,. ]

= U en dU(O)/dt = -1 /C
o chop

Vereenvoudigen van de gevonden uitdrukking voor U(t) geeft:

met

U(t) = / c 2
1

2
+ C

2
e-R/2L·t . sin(wt + ~)

~ = arctan(c /c )
1 2

De stroom door de inductiviteit L wordt op elk tiJdstip t gedurende de

overspanningsoscillatie gegeven door:

i (t) = - i (t) = - C dU(t)/dt
1 c

dus

i. (t) /c 2 2 • C • -R/2L·t= = + c e
1 1 2

[ ~ sln("t + ~) - " . cos("t + ~)]
2L
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