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Samenvatting

In dit rapport wordt een model ontwikkeld voor de temperatuur

op het porselein van een hoogspanningspatroon onder stationaire

belasting. Vergelijking met praktische resultaten toonde goede

overeenkomst.

Naast dit stationaire geval zijn ook een aantal dynamische

eigenschappen onderzocht.

De energie die nodig is om de notch (=bandvernauwing) te doen

smelten is gemeten en m.b.v. een computersimulatie berekend.

Beide kwamen voor grote stroomdichtheden onderling goed

overeen. De initiele spanningspiek, bestaande uit een ontsteek

spanning en een top-spanning, is gemeten en vergeleken met een

model uit de literatuur. Dit model gaf een goede voorspelling

van de gemeten top-spanning. De gemeten ontsteek-spanning bleek

recht evenredig met de stroom tot de macht 0,4. Verder is de

afbrandsnelheid van de smeltbanden gemeten en vergeleken met

een model uit de literatuur. Tevens is m.b.v. een computer-·

programma deze afbrandsnelheid gesimuleerd. De gevonden

afbrandsnelheid was, zowel in het model als in de simulatie,

hoger dan in de metingen.

Summary

In this repo~t a model has been developed to calculate the

temperature on the porselain of a high voltage fuse under

steady state conditions and has been compared with practical

measurements. The calculated results were very similar to those

of the measurements.

Besides this stationary situation, also some dynamic processes

have been studied. The energy, required to melt the notch, has

been measured and calculated by a computer simulation program.

Both results were almost equal for high current densities. The

initial voltage, consisting of a ignition voltage and a top

voltage, has been measured and compared with a model from

literature. This model gave a good prediction of the top

voltage. The measured ignition voltage was directly

proportional to the current to the power of 0.4. Also the

burn-back rate has been measured and compared with a model from

literature as well as with a computer simulation program. The

burn-back rates calculated from the model and by the computer

program are both higher than the measured burn-back rates.
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Voorwoord

Hoogspanningspatronen zijn beveiligingsmiddelen die al meer dan

honderd jaar gebruikt worden. Zij combineren een aantal attrac

tieve eigenschappen. zoals simpele constructie. betrouwbare en

veilige werking. snelle onderbreking en stroombegrenzing. met

een lage prijs. Hierdoor zijn hoogspanningspatronen van wezen

lijk belang in de elektriciteitsvoorziening.

De Nederlandse onderneming Holec heeft een nieuw type hoog

spanningspatroon aan haar produktenpakket toegevoegd. Deze

stroombegrenzende hoogspanningspatroon is in staat aIle stromen

die tot doorsmelten leiden te onderbreken. Dit in tegenstelling

tot de "back-up" en "general-purpose" patronen. die -dit niet

altijd kunnen.

Langs deze weg bedank ik de heren D. van der Scheer en

H. Schaeffer voor hun hulp en inzet vanuit Holec.
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Lijst van gebruikte symbolen

b breedte em];

C soortelijke warmte [J/kgK];

d dikte em];

soortelijke massa 3[kg/m ];
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inwendige energie per volume eenheid [J/m3
];

stroom [A];

grootte van de gelijkstroompuls [A];

stroomdichtheid [A/m2 ];

stroomdichtheid in de notch [A/m2 ];

5troomdichtheid in de smeltband [A/m2
];

lengte em];

smeltwarmte [J/kg];

verdampingswarmte [J/kg];

warmtegeleidingscoefficient [W/mK];

vermogen [W];

weerstand [0];

soortelijke weerstand [Om];

tijd [s];

tijdsduur van de gelijkstroompuls [s];

tijdsduur van het begin van de gelijkstroompuls tot het

moment van doorbranden van de notch [s];

tijdsduur van de elektrische boogontlading [s];

tijdconstante [s];

temperatuur [K];

sme 1 tpun t [K];

verdampingspunt [K];

vermogensverlies per ampere [V];

afbrandsnelheid [m/s];

spanning [V];

anode/kathode spanning [V];

ontsteekspanning [V];

topspanning [V];

spanning over de elektrische boogontlading aan het eind

van de gelijkstroompuls [V];

Spanning over de elektrische boogontlading op het moment

dat twee boogontladingen samensmelten [V].
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Inleiding

In de vakgroep Elektrische Energiesystemen wordt al jaren onder

zoek verricht aan hoogspanningspatronen (smeltveiligheden).

Gedurende de laatste jaren is er meer en meer belangstelling

voor modellen die de werking van hoogspanningspatronen bij

stroomonderbreking beschrijven. Een goed model is een belang

rijk instrument in het onderzoek naar nieuwe ontwerpen voor

deze patronen.

Het elektrotechnische bedrijf Holec is enige tijd geleden op de

markt verschenen met een nieuw type patroon. De constructie en

functie van deze patroon wordt in het eerste hoofdstuk bespro

ken.

Het afstudeerwerk omvat ruwweg twee aspekten. Ten eerste de

warmtehuishouding en ten tweede het initiele afbrand gedrag van

de notch en de smeltband i~ de patronen.

Met de warmtehuishouding in de patronen wordt bedoeld het mecha

nisme dat verantwoordelijk is voor de warmteafvoer ten gevolge

van de verliezen. Het doel van dit onderwerp is het opstellen

van een model, dat de relatie aangeeft tussen de temperatuur

van de pat~oon en de doorgaande stroom. In hoofdstuk 2 worden

een aantal temperatuurmetingen op het porselein en de eind

kappen beschreven. Vervolgens wordt een model opgesteld,

waarmee de stiiptemperatuur en de temperatuur op het porselein

worden berekend. Beide resultaten worden met elkaar vergeleken.

De volgende hoofdstukken betreffen het tweede onderwerp, het

initiele afbrand gedrag van de notch en de smeltband (strip =
smeltband + notch(es». Het bepalen van de integraal

(f I 2 .dt)smelt. de initiele spanningspiek en de afbrandsnelheid

vormen hierbij het doel.

"De integraal (f I 2 .dt)smelt is een maat voor de energie welke

nodig is om de patroon te doen smelten" (Holec. 1985). Nadat de

patroon is gesmolten. zal er een elektrische boogontlading

ontstaan. Deze ontlading is het begin van de onderbreking. De

integraal wordt berekend en gemeten. Voor de berekening is een
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computerprogramma opgesteld. Bij de metingen is gebruik gemaakt

van een testpatroon. Voor de constructie van de testpatroon

wordt verwezen naar hoofdstuk 3. De gebruikte meetopstelling

wordt in het hierna volgende hoofdstuk beschreven.

De initiele spanningspiek ontstaat na het doorsmelten van de

notch (versmalling in de strip). Deze is experimenteel bepaald

en vergeleken met bestaande modellen (Dolegowski. 1976 en

Gnanalingam. 1979).

Met de afbrandsnelheid wordt bedoeld de snelheid waarmee de

smeltband afbrandt. Hierdoor wordt de elektrische boogontlading

langer. Deze snelheid is experimenteel bepaald en vergeleken

met een bestaand model (Daalder. 1983). Vervolgens is voor de

berekening een computerprogramma opgesteld.
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1. De Fullran hoogspanningspatronen

Inleiding

Het bijzondere van de Fullran hoogspanningspatronen is dat de

drager van de zilverstrips uit een kwarts glazen buis i.p.v.

een stervormige isolator bestaat. Deze patronen worden in dit

hoofdstuk globaal besproken.

1.1 Toepassingsgebied

Een speciaal toepassingsgebied voor hoogspanningspatronen is

het beveiligen van transformatoren tegen overbelastings- en

kortsluitstromen. In de meeste gevallen doet de patroon aIleen

dienst als kortsluitbeveiliging aangezien het bij konventionele

patronen niet zeker is dat de kleine overbelastingsstromen na

doorsmelten onderbroken kunnen worden. De Fullran patronen

kunnen dit echter weI.

In figuur 1 is een voorbeeld getekend van een 10 kV ringnet met

daarin een aftakking naar een transformator.

\
~-~
I

Fig. 1. Ringnet 10 kV.
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Opgelet moet worden dat de geplaatste patroon selectief onder

breekt. Dit betekent dat de hoogspanningspatroon aIleen moet

onderbreken als er in of net achter de transformator een kort

sluiting optreedt. Dus voor de laagspanningspatroon.

1.2 Afschakelgebied

Het afschakelgebied is het gebied waarin de patroon in aIle

gevallen de stroom kan onderbreken. Er zijn verschillende typen

patronen op de markt. Deze zijn in te delen in drie groepen, de

"Back-Up", de "General-Purpose" en de "Full Range" patronen

(zie figuur 2).

~ backup

~ general purpose

I! full range
L.ir---------
'~L L.- I 11'1 L-I3

I
lIIllC

In

Fig. 2. De drie typen hoogspanningspatronen.

Met
~ = Het gebied waarin het niet zeker is dat de

patroon na doorsmelten de stroom kan onderbreken;

I = de nominaalstroom;n

I = de minimumsmeltstroom;mmc

l 1h = de 1 uur smeltstroom;

l k = de nominale kortsluitstroom;

l 3 = de minimum onderbrekingsstroom;

Zoals in figuur 2 te zien is, kunnen aIle typen de kortsluit

stromen aan. Het verschil zit in het overstromen gebied (de

stromen die net groter dan de nominaalstroom zijn).
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De "Back-Up" patroon kan aIleen stromen groter dan de minimum

onderbrekingsstroom onderbreken. De "General-Purpose" patroon

is in staat stromen groter dan de stroom. die de patroon in

1 uur doet doorsmelten. af te schakelen. Het laatste type. de

"Full Range" patroon is in staat aIle stromen. waarbij door

smelten optreedt. te onderbreken. De Fullran patroon behoort

tot de laatste kategorie.

1.3 Constructie

f<tIIQ41C'" ;K:::,
FUHIUN ,,.. .ll'. _,..... ....~~ ..~_.- _..- _.-

1

Fig. 3. "Exploded view" Fullran patroon.

In figuur 3 is een "exploded view" van een Fullran patroon

weergegeven. Zoals in de inleiding al is opgemerkt. zijn de

strips op een kwarts glazen buis (2) aangebracht. De voordelen

hiervan zijn:

a) Veel dunne strips kunnen parallel aangebracht worden. Hier

door is de patroon beter in staat overstromen af te schake

len.

b) De strips worden geheel door de kwarts glazen buis (drager)

ondersteund. De patroon is daardoor uitstekend bestand tegen

schokken. stoten en trillen.

De kwarts glazen buis (2) zit met een aantal hulp onderdelen in

een porseleinen cylinder (1). die aan beide zijden afgesloten

is met een verzilverde messing eindkap (3). Het geheel is ge

vuld met zeer fijn zand.

1.4 De werking bij kortsluitstromen

In figuur 4 is de stroom door en de spanning over de patroon

bij stroomonderbreking weergeven. Allereerst zal de stroom door
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de patroon sterk toenemen. Ret gevolg is dat de strippen sterk

verwarmd worden.

1 ,·-'~te verwachten kortsluitstroom, ,
Ik-...' \

I~~~--~\~--optredende kortsluitstroom
\

~onderbreking

rbltlppiek
I

I
I
I

over de smeltpatroon

Fig. 4. Oscillogrammen van de stroom door en de spanning over

de patroon bij stroomonderbreking.

Daar de stroomdichtheid in de notches groter is dan in de

smeltbanden, zullen deze sterker verwarmd worden. Zij zullen

doorsmelten en de elektrische boogontlading (in het vervolg

boog genoemd) inleiden. Rierna smelten de banden snel af en

bouwen een boogspanning op die hoger is dan de voedende span

ning. De stroom wordt hierdoor naar nul gedrukt. Begrenzen en

onderbreken van de kortsluitstroom vindt plaats binnen enkele

milliseconden.
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2. De warmtehuishouding in de Fullran hoogspanningspatronen

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het samenspel tussen de wattverliezen en

de warmteafvoer van de patroon behandeld. De drie mechanismen

die voor deze warmteafvoer zorgen zijn straling. convectie en

warmtegeleiding.

2.1 Meetopstelling

De meetopstelling is in twee stukken te verdelen. Ten eerste de

meting van de wattverliezen in de patroon en ten tweede de

meting van de verschillende temperaturen op het oppervlak van

de patroon. Ret testcircuit is in figuur 5 weergegeven. De

gebruikte apparatuur is in bijlage 1 terug te vinden. (De meet

opstelling is aan de hand van de IEC 282-1 normen opgebouwd).

------ ---,
T I

I
I
I
I
I
I
I
I

I Y..lli :
~------------------------~

Fig. 5; Ret testcircuit.

De serieweerstand R heeft bij het opwarmen een tijdconstante
s

van ongeveer 1 minuten. Gedurende de eerste 20 minuten wordt
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daarom de stroom door de scheider (SC) geleid. Nadat de weer

stand op zijn eindtemperatuur is, wordt de scheider geopend. De

stroom zal nu door de patroon (P) vloeien. De serieweerstand is

minimaal een factor 20 groter dan de weerstand van de patroon.

Dit om de stroom door de patroon constant te houden.

Afhankelijk van de nominaalstroom (I ) van de patroon staat in
n

tabel 1 de gebruikte serieweerstand. In tabel 2 staan de 5

verschillende instellingen van de stroom, waarbij gemeten is.

tabel 1

I [AJ R [OJn s

16 1,9

25 1,2

40 0,7

63 0,5

tabel 2

I [AJ I 1[AJ I 2 [AJ I 3 [AJ I 4 [AJ I 5 [AJn

16 8 10 12 14 16

25 12 15 19 22 25-
40 20 25 30 35 40

63 31 39 47 55 63

De wattverliezen worden gemeten door de patroon als een pure

weerstand te beschouwen en de spanning over en de stroom door

de patroon te meten. De omgevingstemperatuur werd gemeten met

een kwikthermometer. Op 6 plaatsen op het oppervlak van de

horizontaal geplaatste patroon werd de temperatuur gemeten als

functie van de doorgaande stroom (zie figuur 6). Op nog drie

6

!
2

1
I- -- - - - - • -~Qi.1C ittIKi":' ....\ (B)(A) I (u"lI--- f- -

'---_.__ . --- --r--'- _. -- ---

--9
f-- - -- --

I ~ULL,q...
IL _________

1
3

07lder:zyde

Fig. 6. Temperatuur meetpunten op de patroon.

andere plaatsen is de temperatuur gemeten (zie figuur 7). Het
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principe van de meetmethode was gebaseerd op de temperatuur

afhankelijkheid van de diodekarakteristiek.

,
f-- -~-"'-~--~

I

I
I

9 I

1l

r- 
I,.

oJ

(A)

...,
I
I
'---

Fig. 7. Overige temperatuur meetpunten.

Zoals reeds vermeld, ging het bij deze metingen om de statio

naire toestand. Dit hield in dat de verwarming ten gevolge van

de wattverliezen in evenwicht was met de warrnteafvoer. Om dit

te kunnen bepalen is een schrijver gebruikt, die de temperatuur

in het midden van de patroon (meetpunt 2, zie figuur 6) als

functie van de tijd uitzette. De stationaire toestand trad in

als AT/At < 1K/h.

2.2 Resultaten

De eis dat de stationaire toestand is bereikt als AT/At < 1K/h

wordt vervangen door de eis dat 99% van de stationaire eind

temperatuur bereikt moet zijn. Deze laatste eis is zwaarder dan

de eerste officiele eis (IEC 282-1). Om dit te kunnen bepalen,

moet de tijdconstante T van de opwarmtijd van de patroon

gemeten worden. Zoals vermeld in de vorige paragraaf, is dit

gemeten m.b.v. een schrijver. Voordat de stroom is ingeschakeld

is de temperatuur T(O) genoteerd. Na het inschakelen is de

temperatuur na 1 en 3 uur genoteerd (T(l) resp. T(2)). Uit deze

gegevens is de tijdconstante en de stationaire eindtemperatuur

berekend (zie bijlage 2). In vergelijking (1) staat de relatie
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tussen de begin. momentane en stationaire temperatuur gegeven.

T(t) = (T(O) - T(oo)).e- t / T
+ T(oo) ( 1 )

Uit deze vergeIijking wordt de tijdsduur berekend wanneer 99%

van de stationaire eindtemperatuur is bereikt (substitutie

T(t) = 0.99.T(00)).

[
T ( 00 ) - T ( 0 ) ]

t 99 = T.In 0.01 T(oo) (2)

In tabel 3 staan de berekende waarden voor de verschiIIende

patronen. Hierbij moet opgemerkt worden dat steeds het gemid

deide is genomen van de drie patronen met dezeIfde nominaal

stroom (zie bijiage 2).

tabel 3

I [A] TO[OC] T1 [OC] T2 [OC] Too[OC] T [uren] t 99 [uren]n

16 18.4 53.6 61,4 61,6 0.60 2.55

25 19.9 66.2 75.9 76.3 0.58 2.50

40 19.9 75.8 89.4 90.1 0.63 2.74

63 21, 1 69.5 91,5 94.4 0.93 4.05

Uit deze tabel voIgt dat de kleine patroon (I = 16/25/40A) na
n

± 3 uur en de grote patroon (I = 63A) na ± 4.5 uur de statio
n

naire temperatuur heeft bereikt.

OJL---__[]]~.:.

'".......

~.....o-- -=-29::':2=--- _

Fig. 8. De twee typen FuIIran patronen.
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In het voorgaande is al naar voren gekomen dat er twee typen

patronen in het spel zijn. De buiten afmetingen van beide

patronen zijn in figuur 8 aangegeven.

In bijlage 3a t/m d zijn de meetresultaten te vinden. betref

fende de metingen van de wattverliezen. de weerstand en de

temperatuur van de patroon als functie van de doorgaande

stroom. De hier gegeven tabellen zijn gecorrigeerd naar een

omgevingstemperatuur van 20oC. De werkelijke omgevings

temperatuur tijdens de meting is vermeld.

3

f
6 5 h 2 11'1 1H 1 n 8ov~"z~J~ffi ----- -- J: -_-:_':u~

,1='U&.U~'"
L. _

r

(A)
, I

f---~-~--.!", - --- ,
I

c:*=!*=~\~\~=L!...-L_--lL__

Kop.,.... stu! Nelli.", pl_t

KL ....",....

Herhaling van figuur 6 en 7.

Om de samenhang tussen de verschillende temperatuurstijgingen

t.o.v. 200C te bekijken, worden een aantal gemeten temperaturen

met elkaar vergeleken. De temperaturen zijn twee aan twee bij

elkaar gevoegd. Dit om de nauwkeurigheid te vergroten. De

temperatuur stijging t.o.v. 200C van elk van deze punten wordt

in tabel 4 met de waarde (T2 + T3 )/2 - 200C vergeleken en uit

gedrukt in procenten. Opgemerkt moet worden dat wederom het

gemiddelde van de drie patronen met dezelfde nominaalstroom is

genomen. De in de tabel vermeldde waarden zijn het gemiddelde

van de 5 ingestelde stromen. De berekening is gedaan m.b.v. de

meetwaarden in bijlage 3.

Tabel 4 laat dUidelijk zien dat de samenhang tussen de verschil

lende punten constant is voor hetzelfde type patroon. De

temperatuur stijging zal voor de kleine patroon gemiddeld

100%/81%/49%/29%/19% zijn. Daar de spreiding bij de metingen

van de kleine patroon klein is. kan er vanuit gegaan worden dat



18

de temperatuur stijging in geval van de grote patroon gemiddeld

100%/74%/54%/34%/25% zal zijn.

tabel 4
T +T T +T T5 +T6 T +T

I [A] 2 3 200C 1 4 200C 2 200C 7 8 200C T9-20 oCn 2 2 2

16 100% 81% 50% 30% 19%

25 100% 81% 49% 28% 19%

40 100% 81% 49% 28% 20%

63 100% 74% 54% 34% 25%

,",0 __ 60
IUl

20

40

0~:::J..._""'-------'-_....L-_'-- ..........--J

o 20 1,0~ 60
I [II]

1.0

1,0 __ 60
I (111

l.0
O'-..........--'-----'---'--'--..........--J

o

"to

120

~r
IJo

ABC

Fig. 9. Weerstand, wattverlies en temperatuur als functie van

de doorgaande stroom.

Nadere beschouwing van de drie plaatjes in figuur 9 levert op:

a) de absolute verandering van de weerstand tussen 0 en de

nominaalstroom is het grootst voor de patronen met als

nominaalstroom 16A. De absolute stijging is voor

I =16/25/40/63A : 17,8/12,9/7,7/4,5mQ.n .

b} de relatieve verandering van de weerstand is echter het

grootst voor de patronen met als nominaalstroom 63A. De

relatieve stijging is voor I =16/25/40/63A : 20/27/32/37%.
n

c} het wattverlies stijgt sneller dan lineair met het kwadraat

van de doorgaande stroom. Dit komt doordat de weerstand als

functie van de doorgaande stroom groter wordt.
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In figuur 10 is het wattverlies als functie van de temperatuur

weergegeven.

90....----.,---,...----r---r---.---.....--,----.,---,...--,

[:)1
60

20

OL..__....L..._.....L.._---"__..L...-_...I-_~--L..--..,L_---L-----J

o 20 'to to 80

Fig. 10. Wattverlies als functie van de temperatuur.

met I : de grote patroon

II: de kleine patroon

Uit figuur 10 voIgt dat er een Iineair verband tussen de

wattverliezen en de temperatuur van het porselein bestaat. De

krommen zullen echter voor kleine wattverliezen naar het punt

P=O Watt, T=20oC buigen. Dit is al te zien aan kromme II. Voor

het rechte stuk geIdt:

P = a. (T - b)p

met a = 1,05W/K en b = 25,7K (grote patroon)

a = 0,80W/K en b = 24,6K (kleine patroon)

Voor de totale warmteweerstand van de lucht geldt:

(3)
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(4)

met T I = 200C (omgevingstemperatuur)

RI = O,95K/W (grote patroon)

RI = l,25K/W (kleine patroon)

2.3 Theoretisch model

Voordat van start gegaan kan worden, moeten eerst een aantal

veronderstellingen worden gedaan:

-) Er is geen axiale warmtestroom. Dien ten gevolge is ver

ondersteld dat de temperatuur overal op het porselein gelijk

is.

-) Het deel van het gedissipeerde vermogen (wattverlies) dat

door het porselein wordt afgevoerd is:

lengte van het porselein oppervlak
lengte van de kwarts glazen buis

237mm
voor de kleine patroon (I n =16/25/40A) is dit: 320mm = 0,74

voor de grote patroon (I =63A) is dit
n

237mm
282mm = 0,84

-) Er is geen temperatuurval over de contactvlakken (smeltband/

zand; zand/porselein en porselein/lucht)

-) De omgevingstemperatuur is 20oC.

Zoals uit bovenstaande blijkt, wordt aIleen een model opgesteld

voor het porselein. De eindkappen, klemmen en aansluitstaven

worden niet behandeld. In het begin van dit hoofastuk zijn drie

mechanismen (straling, convectie en warmtegeleiding) genoemd.

Deze spelen aIle drie een rol bij de afvoer van de warmte uit

de patroon. De warmte is ontstaan door de wattverliezen in de

patroon.

Allereerst wordt de temperatuur op het porselein bepaald. De

warmteafvoer van het buiten oppervlak van de patroon vindt

plaats d.m.v. straling (q ) en convectie (q ). De twee opgetelds c
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(qT = q + q ) moeten gelijk zijn aan 74% resp. 84% van het
s c

gedissipeerde vermogen.

Voor het stralingsmechanisme geldt (Levenspiel. 1984):

4 4= G.C .A .(T - Tl )p.p p (5)

stralingsconstante (5.67 -8 2 4 1984))met G = 10 W/m K {Levenspiel.

c = emissie coefficient {porselein: 0.93 (Kreith. 1980))p
10-3m2A = oppervlak porselein (kleine patroon: 40.2p
10-3m2 )grote patroon : 57.3

T = temperatuur op de buitenkant van het porselein [K]p
T l = omgevingstemperatuur (293K)

Voor het convectiemechanisme geldt (Levenspiel. 1984):

= 1.3.A .(2r )-0.25.{T - T
l
)1.25

p p p

met r = buitenstraal porselein (kleine patroon: 27.0mmp
grote patroon : 38.5mm)

Voor het totale vermogenstransport geldt:

A { (T4 T4) 1.3.{2r )-0.25.{T _T
l
)1.25}qT=q +q = . G.C. - 1 +s c p p p p p

(6)

(7)

Gebruik makend van deze vergelijking kan de temperatuur op het

porselein berekend worden. Het vermogenstransport is gelijk aan

74% resp. 84% van het wattverlies (zie bijlage 3). In tabel 5

staan de berekende temperaturen op het porselein. De omgevings

temperatuur T l is 20oC. (Opmerking: qs en qc zijn ongeveer even

groot).

In figuur 11 is het totaal vermogenstransport als functie van

de temperatuur op het porselein weergegeven (getrokken lijnen).

Opvallend is dat de getrokken lijnen bepaald met vergelijking

(7) praktisch recht zijn op het onderzochte gebied.



Fig. 11. Het vermogenstransport

met I : grote patroon

II: kleine patroon
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tabel 5

I = 16 A I = 25 A
n n

I [A] qT[W] Tp[OC] I [A] qT[W] T roC]p

8 4.5 30.7 12 5.4 32.4

10 7.2 36.1 15 8.7 38.9

12 10.7 42.4 19 14.6 49.2

14 15.1 49.9 22 20.5 58.7

16 20.4 58.5 25 27.8 69.5

I = 40 A I = 63 A
n n

I [A] qT[W] Tp{OC] I [A] qT[W] Tp[OC]

20 7.5 36.6 31 10.6 37.1

25 12.2 45.1 39 17.6 46.3

30 18.6 55.6 47 27.2 57.8

35 26.7 67.9 55 39.4 71,1

40 37.3 82.5 63 56.0 87.4

6or---,....--,....---r--.,......--r--~--,---r---r::/~-

oL.-_..I....-_.....::;;....:L....L...-_""---_-'--_-'-_-l--_-:- .....

o 2.0 lto to c90 ~ 100

T;.P'C]

als functie van de temperatuur.

Omdat de krommen praktisch recht zijn. kunnen deze door een

rechte worden benaderd (gestreepte lijnen). De relatie tussen
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het vermogenstransport en de temperatuur wordt nu:

qT = a. (Tp - b)

met a = 0.90W/K en b = 26.6K (grote patroon)

a = 0.62W/K en b = 24.9K (kleine patroon)

Voor de warmteweerstand van de lucht geldt (aIleen van het

porselein):

(8)

Tp 1 [K/W]
a

(9)

met T I = 200C

RI = 1.11K/W (grote patroon)

RI = 1;61K/W (kle1ne patroon)

Op dit moment is de temperatuur op het oppervlak berekend. Met

deze kennis wordt de temperatuur van de zilverstrips berekend.

Hier speelt het warmtegeleidingsmechanisme de hoofdrol. Dit

houdt in dat het vermogenstransport d.m.v. geleiding gel1jk is

aan 74% resp. 84% van het gedissipeerde vermogen.

Voor het geleidingsmechanisme geldt:

dT
qg = -A.Ao dr

met A = gele1dingscoefficient [W/mK]
2A = oppervlak waar de warmtestroom doorheen gaat [m ]

(10)

Vergelijking (10) wordt herschreven naar het geval vari een

cylinder met binnenstraal r a . buitenstraal r b en lengte L. Het

warmtetransport is radiaal en voor het oppervlak wordt nu ge

nomen A = 2vrL. Invullen en integreren levert:

(11 )
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In het geval van de patroon gaat het niet om een zo'n cylinder.

maar om twee in elkaar geschoven cylinders. De buitenste is van

porselein en de binnenste van zand. Met deze wetenschap en ver

gelijking (11) wordt een nieuwe vergelijking opgesteld. Deze

geeft het verband tussen de temperatuur op het porselein en in

de zilverstrip.

T
s

- Tp (12)

met L =

A. =z
A. =p

lengte van de cylinder (237mm)

geleidingscoefficient zand (0.58W/mK (Kreith. 1980»

geleidingscoefficient porselein (2.6W/mK (opgave

Holec»

r = buitenste straal porselein (kleine patroon: 27.0mmp
grote patroon: 38.5mm)

r = buitenste straal zand (kleine patroon: 20.0mmz
grote patroon 28.5mm)

r k = buitenste straal kwarts buis (kleine patroon: 15.0mm

grote patroon: 21,5mm)

lo

I Z II 2.0 2'1
)

Fig. 12. qT als functie van T -T .s p

met I : grote patroon

II: kleine patroon
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Gebruik makend van tabel 5, vergelijking (12) en de veronder

stelling dat het vermogenstransport 74% resp. 84% van het

gedissipeerde vermogen (zie bijlage 3) is de temperatuur van de

strips berekend (zie tabel 6). In figuur 12 is het vermogens

transport als functie van het temperatuurverschil tussen de

strip en de buitenkant van de patroon weergegeven.

De relatie tussen qT en Ts-Tp is:

= a.(T - T )
5 P

met a = 2,48W/K (grote patroon)

a = 2,44W/K (kleine patroon)

(13)

De warmteweerstand van het zand in serie met het porselein is:

T - T 1R 5 P [K/W] (14)= =zp qT a

met R = O,40K/W (grote patroon)zp
R = O,41K/W (kleine patroon)zp

In het komende deel van deze paragraaf wordt de temperatuur van

de zilverstrips berekend uit de gemeten weerstand. Yoor de weer

stand als functie van de temperatuur geldt:

(15)

met a -3 -1= temperatuurcoefficient van zilver (4,08 10 K (Tslaf,

1981»

M.b.v. bijlage 3 en deze vergelijking kan de temperatuur van de

zilverstrips berekend worden. In tabel 6 staan de waarden be

rekend met vergelijking (12) (T ) en berekend met vergelijking
5

(15) (T'). Tevens is de temperatuur op het porselein (T ) en
5 p

de weerstand (R) vermeld.
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tabel 6

I = 16A I = 25An n

l[A] R[mO] T [oC] T [oC] T'[oC] l[A] R[mO] T [oC] T [oC] T' [oC]
p s s p s s

0 89,9 20,0 20,0 20,0 0 47,1 20,0 20,0 20,0

8 94,6 30,7 32,5 32,8 12 50,2 32,4 34,6 36,1

10 97,5 36,1 39,1 40,7 15 52,2 38,9 42,4 46,5

12 100,1 42,4 46,8 47,8 19 54,6 49,2 55,2 59,0

14 103,7 49,9 56,1 57,6 22 57,2 58,7 67,1 72,6

16 107,7 58,5 66,9 68,5 25 60,0 69,5 80,9 87,1

I = 40A I = 63An n

l[A] R[mO] T [oC] T [oC] T' [oC] leA] R[mO] T [oC] T [oC] T'[oC]p s s p s s-
0 23,8 20,0 20,0 20,0 0 12,3 20,0 20,0 20,0

20 25,3 36,6 39,7 35.4 31 13,1 37,1 41,4 35,9

25 26,4 45,1 50,1 46,8 39 13,7 46,3 53,4 47,9

30 27,8 55,6 63,2 61,2 47 14,6 57,8 68,8 65,8

35 29,4 67,9 78,8 77,7 55 15.5 71,1 87,0 83,8

40 31,5 82.5 97,8 99,3 . 63 16.8 87,4 110,0 109.7

Worden de twee berekeningen met elkaar vergeleken, dan is te

zien dat het grootste verschil 6,2K is. Om te laten zien dat

deze "fout" binnen de meetnauwkeurigheid ligt, wordt vergelij

king (15) getest op de gevoeligheid voor een fout in de gemeten

weerstand.

Stel er is een fout van x% in de meting van de weerstand. Dit

zal een absolute fout AT in de berekende temperatuur geven.

lnvullen van deze gegevens levert:

[

R(T ). (1 + ~) ]
T + AT = 293K + l. s 100 - 1

s a R293K

Vergelijking (15) hierin invullen geeft:

(16)

(17)
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Uit tabel 6 voIgt dat de weerstand groter wordt bij een hogere

temperatuur. Vergelijking (17) wordt vereenvoudigd door te

stellen R(T s ) ~ R293K .

.AT 1 x
= a-- 100 (18)

-3 -1Invullen van .AT = 6.2K en a = 4.08.10 K geeft een relatieve

fout van x = 2.5% in de gemeten weerstand.

Op gelijke wijze zal een fout in de gemeten weerstand R293K tot

een soort gelijk resultaat leiden.

Uit bovenstaande voIgt dat de verschillen tussen de beide bere

keningen een gevolg kunnen zijn van meetfouten (bijv. onnauw

keurigheid van de meters. afleesfout. enz.).

2.4 Discussie

M.b.v. de warmteweerstand worden de berekende en gemeten temp

eraturen vergeleken. In tabel 7 is een overzicht gegeven van

deze waarden. De berekende warmteweerstand is aIleen de weer

stand van de lucht vanaf het porselein. M.b.v. vergelijking

(19) worden de waarden gecorrigeerd om de totale warmteweer

standen te kunnen vergelijken.

Rl.gec = a.R I b. • er (19)

met a = 0.84 (grote patroon)

a = 0.74 (kleine patroon)

tabel 7

grote patroon kleine patroon

RI [K/W] RI ~K/W] I.ARII [K/W] RI [K/W] RI ~K/W] I.ARII [K/W].g c .g c

0.95 0.93 2% 1.25 1, 19 5%

De berekende en gemeten waarden verschillen maximaal 5%. Dit

houdt in dat de berekende waarden goed overeenkomen met de

gemeten waarden.
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2.5 Conclusie

De warmtehuishouding van de patroon bij constante stroom

(stationaire toestand) is te beschrijven met:

-) Radiale warmtestroom door het porselein:

q = 0.74.P (kleine patroon)

q = 0.84.P (grote patroon)

met P = wattverliezen in de patroon

-) Temperatuur op het porselein:

T = R1 . q + TOp

met R1 = 1.61K/W en TO = 24.9K (kleine patroon)

R1 = 1.11K/W en TO = 26.6K (grote patrooIi)

-) Gemiddelde temperatuur van de strippen:

T = R .q + Ts zp p

met R = 0.41K/W (kleine patroon)zp
R = 0.40K/W (grote patroon)zp
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3. De testpatroon

Inleiding

Voor de metingen. die besproken worden in de hierna volgende

hoofdstukken waren vereenvoudigde patronen nodig met slechts

enkele notches. Uitgangspunt was een demontabele patroon met

een verwisselbare kwarts glazen buis. Verder moesten de strips

in deze patroon per stuk beproefd kunnen worden. In dit

hoofdstuk wordt de constructie van de patroon besproken en

worden de afmetingen van de strips (= smeltband + notch(es))

bepaald.

3.1 Constructie

-o..C',. (~;;:,
'vu...... 'ta - JlI. _ I...... .... _~--- _.- _.-

Fig. 3. "Exploded view" Fullran patroon.

met 1 = porselein

2 = kwarts glazen buis

3 = eindkap

De constructie van de demontabele patroon is in wezen identiek

aan die van de normale patroon (zie figuur 3). Een van de

verschillen is dat elke eindkap op 4 plaatsen (symmetrisch) in

de lengterichting ±2.5cm ingezaagd was. zodat de eindkap niet

op het porselein gefelst moest worden. Deze kon nu m.b.v. een

klemring vast gezet worden. De pijlen in figuur 13 geven de

plaats van de klemringen aan.

Tevens waren aansluitdraden door het midden van een van de

eindkappen aangebracht. waardoor elke strip afzonderlijk

beproefd kon worden.
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~_·~-__·__-__-t_~U:_L~_~.-_.~~_WQl._I(-_~~_~~~:.--- --
CO[ L----------3IlJ

r I
Fig. 13. De plaats van de klemringen.

Een demontabele patroon houdt in dat deze ook steeds na

demontage en montage met zand gevuld moet worden. Van belang

bij het vullen met zand is de vulgraad ofwel de dichtheid van

het zand. De dichtheid na aantrillen van het zand in de patroon
3 3was ~ = 1,66.10 kg/mz

De technische gegevens van het zand zijn (opgave Rolec):

-) Korrelgrootte: 0,63 -O,315mm = 1%

0,315-0,2 mm = 48%

0,2 -0,1 mm = 50%

<0, 1 mm = 1%

gemiddelde korrelgrootte: O,2mm

-) Samenstelling: Si0
2

: 99,5 %

A1 20 3 : 0,25%

Fe2~3: 0,03%

3.2 Afmetingen van de notches en de smeltbanden

Voor de metingen zijn vier typen zilverstrips gebruikt. De

eerste drie typen strips hadden elk 1 notch en zaten twee aan

twee parallel op een kwarts buis (zie bijlage 4a). De lengte

van de notch in deze drie typen strips was 1 =O,4/0,8/1,2mm.
n

Ret vierde type strip had twee notches (1 =O,8mm) en zat met
n

zes strips parallel op een kwarts buis (zie bijlage 4b).

Allereerst worden de afmetingen van de notches gemeten. Foto 1

laat zo'n notch zien (200x vergroot). DUidelijk is het onregel

matige oppervlak te zien.
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Foto 1. Een notch (1 =O,4mm).
n

In tabel 8 staan de met de microscoop gemeten gemiddelde lengte

1 , breedte b en dikte d van de notches.n n n

tabel 8

type 1 [mm] b [mm] d [~m]n n n

1 0,4 0,29 8

2 0,8 0,29 9

3 1,2 0,29 10

D~ lange notches zijn dikker. Dit komt waarschijnlijk door het

produktieproces. De korte notches worden bij het elektrolitisch

opdikken afgeschermd door de smeltbanden, waardoor zij minder

dik worden.

In bijlage 5 zijn twee doorsneden van een notch (1 =O,4mm)
n

gegeven. Ook hier valt het onregelmatige oppervlak op.
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Vervolgens worden de afmetingen van de smeltbanden bepaald.

Foto 2, gemaakt met een elektronenmicroscoop, Iaat een

smeltband schuin van boven zien (2000x vergroot). Het

oplichtende wit is de kwarts buis. Daarboven bevindt zich de

opstaande rand (±9~m) en de bovenkant van de band.

Foto 2. Een smeltband (schuin van boven gefotografeerd).

De breedte is bepaaid met de microscoop (bb=2,Omm). De Iengte

is niet gemeten. maar overgenomen uit bijiage 4 (lb=520mm-I n ).

De dikte van de smeltbanden is op twee manieren gemeten.

AIIereerst met een oppervlakteruwheidsmeter. Deze meter gaf

aIleen een indicatie van de gemiddeide maximale dikte, maar

zegt niks over de gemiddeide dikte. Deze meting leverde een

dikte van db=12,7~m op (minimale waarde: lO~m; maximale waarde:

15~m). De tweede methode is de meting m.b.v. de microscoop. Het

gemiddelde hiervan is ongeveer lO~m. Bijlage 6 laat een

doorsnede van een smeltband zien. Uit deze meting is ook de

gemiddeide maximale dikte te bepalen. ni. 12,3~m (minimale
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waarde: 10~m; maximale waarde: 15~m). Dit komt goed overeen met

de eerste meting.

De voorzichtige conclusie is dat de dikte van de smeltbanden

ongeveer 10~m is.

3.3 Controle van de bepaalde afmetingen

Worden de gevonden waarden ingevuld in vergelijking (20). dan

voIgt daar de weerstand van 1 smeltband uit. In tabel 9 staan

de berekende waarden.

Rstrip = p. [d ~~
n n

(20)

met p = 1.62.10-8 0m (soortelijke weerstand van zilver)

tabel 9

I [mm] Rstrip [mO]n

0.4 424 (Rl)

0.8 426 (R2)

1.2 427 (R3)

De gemiddeld gemeten weerstand van de parallelle strips op de

kwarts buis is 72.9mO. De m.b.v. tabel 9 berekende waarde is:

1 RIR2R3
Rbuis = 2·RIR2 + RIR3 + R2R3 = 70.9mO (21)

De berekende weerstand is lager dan de gemeten weerstand. Dit

betekent dat de dikte van de strips in ieder geval niet dikker

is dan de gemeten dikte.

Over de zilverstrips van het type 4 kan gezegd worden dat. naar

aanleiding van bovenstaande. de dikte van de smeltbanden 12~m

zal zijn (Opgegeven dikte door Holec was 2~m dikker dan van de

voorgaande typen). Wat betreft de notches kan gezegd worden dat

deze II~m dik zullen zijn.
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3.4 Conclusie

De in dit hoofdstuk uitgevoerde metingen kostten bijzonder veel

tijd. Dit had tot gevolg dat het maar om een relatief klein

aantal metingen ging. Besloten is om de volgende afmetingen

voor de notches en de smeltbanden in de volgende hoofdstukken

te gebruiken:

smeltband (typen 1 tim 3):

smeltband (type 4)

notch

notch

(typen 1 tim 3):

(type 4)

b =O.29mm; d =9~m; 1 =O.4/0.8/1.2mmn n n

bb=2.0mm; db=lO~m; lb=520mm-l n

b =O.29mm; d =ll~m; 1 =O.8mm (2x)n n n

bb=2.0mm; db=12~m; lb=500mm-2l n
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4. De meetopstelling

Inleiding

Voor de metingen zijn de spanning en de stroom van belang. Om

de interpretatie van de metingen te vereenvoudigen, is gebruik

gemaakt van een opgedrukte "gelijkstroom", zodat aIleen de

spanning varieerde.

Dit hoofdstuk beschrijft de gebruikte meetopstelling.

4.1 Principe schema

('g)t,

S.1R

(A)

L

c+

(c)
-25

19

15

29

35

5

er:

w 39
V1
::l
u.

ge 4 8 12 16 211 24 28 32 36 411 44
T [1"15]

Fig. 14. a) Principe schema.

b) Gewenste gelijkstroompuls.

c) Gemeten gelijkstroompuls.

met C = condensator (Opgeladen tot maximaal 15kV)

L = spoel

R = weerstand

F = testpatroon

5 = schakelaar (51 sluit op t=O; 52 opent op t=t l en sluit

op t=t 2 )
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Alvorens begonnen kan worden met de berekening van de elementen

in het circuit. moeten eerst de eisen. waaraan dit circuit moet

voldoen. geformuleerd worden.

De opgestelde eisen zijn:

1) De maximaal toegestane afwijking in de gelijkstroompuls is

5% t.o.V. de topstroom (zie figuur 14b).

2) De lengte van de gelijkstroompuls moet maximaal 20ms kunnen

zijn.

3) De maximale gelijkstroom moet. bij een condensatorlaad

spanning van 15kV. ongeveer 500A zijn.

4) De demping in de serie-resonantiekring moet minimaal

kritisch zijn (mag dus overkritisch zijn).

In figuur 14 staat het principe schema van het gebruikte

meetcircuit (De schakelaars zijn ideaal verondersteld).

Hieruit blijkt dat vanaf t 1 tot t 2 de stroom door de testpa

troon loopt (Dit is de gelijkstroompuls).

M.b.v. de opgestelde eisen kunnen de elementen in het circuit

berekend worden.

De stroom bij kritische demping wordt beschreven door:

i{t)
vo t -t/2T

= ~·T·e (22)

L 1
met T = R = 4· RC

De berekening van deze stroom is in bijlage 7 uitgevoerd.

De stroom is maximaal op t = 2T. De grootte van deze stroom is:

~ Vo
I = O.736.~

Nu de topstroom bepaald is. worden de tijdstippen berekend

waarvoor geldt dat de stroom 5% lager is dan de topwaarde.

Invullen van

(23)
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(24)

in vergelijking (22) geeft

t 1 = 1.43.T

t 2 = 2.71.T
(25)

Het verschil tussen t 1 en t 2 moet 20ms zijn. Hieruit voIgt:

T = 15.6ms (26)

Op dit moment is voldaan aan de eerste twee eisen. M~b.v. de

derde eis wordt de weerstand bepaald:

VoR = 0.736.~

I

15.103 V= 0.736. 500 'X = 22.10 (27)

Om de grootte van de spoel en de condensator te bepalen. wordt

gebruik gemaakt van de laatste eis (Kritische demping).

L R.T -3 H 345mH= = 22.1.15.6.10 =
4.T -3

C
4.15.6.10 F 2.82mF= Ir = 22.1 =

(28)

(29)

De verschillende elementen in het principe schema zijn nu

bekend. zodat overgegaan kan worden naar het werkelijke

meetcircuit.

4.2 De opbouw van de meetopstelling

Om de in de vorige paragraaf bepaalde elementen op te bouwen.

wordt gebruik gemaakt van condensatorblokken. spoelen en

weerstanden. Een condensatorblok bestaat uit een serie

schakeling van een condensator (112~F) en een spoel (94mH). Om

de berekende waatde van 2.82mF te krijgen. moeten 25 van deze
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blokken parallel geschakeld worden. Het vervangingsschema is in

figuur 15 gegeven.

A 3 B ~~
~,i,.,.F l,,'_H

Fig. 15. Parallel schakeling van condensatorblokken.

De berekende spoel van 345mH wordt opgebouwd uit een serie /

parallel schakeling van spoelen van 94mH. Het vervangingsschema

is in figuur 16 gegeven.

c.

Fig. 16. Serie/parallel schakeling van spoelen.

Het laatste element is de weerstand van 22,10. De gebruikte

weerstanden waren van het type Morganite. Deze konden 32kJ

dissiperen. De maximale energie die deze weerstanden moeten

dissiperen is:

1 2 1 -3 3 2
2.C.V = 2·2,8.10 .(15.10) J = 315kJ (30)

Hieruit voIgt dat minimaal 10 weerstanden gebruikt· moeten

worden. De gebruikte weerstand bestaat uit 3 parallelle takken

welke elk uit 3 weerstanden van 150 en 1 weerstand van 6,80

bestaan. De totale weerstandswaarde is 22,30.
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Het circuit is nu geschikt voor stromen met een gelijkstroom

puIs van 50 tot 500A (minimale/maximale condensatorlaadspanning

is 1.5/15kV). Er is echter gemeten met gelijkstroompulsen van

30 tot 180A. Om dit mogelijk te maken is de weerstand vergroot

tot 600.

Vergelijking (22) moet in dit geval vervangen worden door:

i(t) = (31)

JR2 i

At
-R + - 4L/Cmet = 2L

jR2 I
-R - - 4L/C

A2 = 2L

Dit is het overkritische geval. De berekening is in bijlage 8

uitgevoerd. Voor de topwaarde van de stroom en de verschillende

tijdstippen geldt nu:

A

I = 228A

t 1 = 12.8ms

t 2 = 34.6ms

(32)

In figuur 17 is de gebruikte meetopstelling weergegeven (zie

ook bijlage 9). De waarde van elk element is in bijlage 10 te

vinden. Te zien is dat gemeten wordt met twee differentiaalver

sterkers (DIF1: spanning; DIF2: stroom). Deze zijn aarigesloten

op het Camac-systeem. Dit is een digitaal registratie- en

verwerkings-systeem. opgebouwd uit een transient recorder en

een PDP-II computer. Met de recorder worden de signalen opge

nomen en met de PDP-II computer verwerkt. De data wordt vervol

gens op diskettes gezet. Met een plotter worden de spannings

en stroom-oscillogrammen getekend.

Zoals figuur 17 laat zien is de meetopstelling veel uitgebrei

der dan het principe schema in figuur 14. De overeenkomstige

elementen staan in tabel 10.
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Fig. 17. De meetopstelling.

L = spoel T = transformator DIF = differentiaalversterker

C = condensator 8H= shunt ---+ = aansluiting op het

R = weerstand F = testpatroon Camac-systeem

D = diode 8 = schakelaar A = overspanningsafleider

TH= thyristor PB= pulsbron B = gelijkspanningsvoeding

tabel 10

principe schema C L R 8 1 8 2 F

meetopstelling C1 L1+L2 R3 8 2 TH2 F

De schakelaar 8 2 in het principe schema is vervangen door een

vermogensthyristor. De taak van deze schakelaar was het onder

breken van de stroom in het parallel circuit op het tijdstip t 1
(zie figuur 14). zodat de stroom door de testpatroon ging

vloeien. Het probleem met de schakelaar was. naast het enorme
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lawaai en de spreiding bij het schake len. dat het commuteren

van de stroom van de schakelaar naar de testpatroon op tijdstip

t 1 niet zo fraai ging. In figuur 18 staan 6 oscillogrammen van

de stroom door de testpatroon als functie van de tijd weerge

geven. De commutatietijd is aangegeven met t com

I.(

I
I
I
I
I
J
I

_--------11 I
I I

I

I
I
I
I
I
I

I
~------:I I

~tCQ ,.,

3

( )

Fig. 18. De commutatietijd van de stroom van de schakelaar naar

de testpatroon.

De commutatie duurde gemiddeld O.2ms en verliep bijzonder

onregelmatig. De gebruikte gelijkstroompulsen waren 2, 4 en 6ms

lang. zodat O,2ms voor de inschakelflank veel te lang was. am

aan deze ongewenste effecten te ontkomen is overgestapt op een

vermogensthyristor met doofcircuit. De werking van de thyristor

samen met het doofcircuit wordt in bijlage 11 besproken (Dit

zijn de takken 5. 6 en 8 in figuur 17).
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De functie van de overige elementem in de schakeling komen nu

aan bod:

-) Tak 1 samen met schakelaar 1 vormen het laadcircuit. dat bij

gesloten schakelaar 1 en geopende schakelaar 2 de condensa

tor 1 oplaadt tot maximaal 15kV (regelbaar).

-) Schakelaar 3 is gesloten tijdens de metingen.

-) Tak 3 is de aardverbinding aan de hoogspanningszijde van het

circuit. Deze is buiten de metingen altijd gesloten.

-) Tak 4 is het inschakelcircuit van de vermogensthyristor 2.

Het inschakelcircuit dient om de vermog~nsthyristor in ge

leiding te brengen voordat schakelaar 2 sluit. De thyristor

staat dan open en als schakelaar 2 sluit. kan de hoofdstroom

gelijk door de thyristor vloeien.

-) Tak 7 dient om de vermogensthyristor te beveiligen tegen een

te grote dV/dt. De maximale dV/dt die de thyristor kan heb

ben is 1kV/~s. De diodes zorgen er voor dat de condensator

zich niet kan ontladen door de thyristor. wat een te grote

di/dt kan geven.

-) Spoel 4 dient om de vermogensthyristor te beveiligen tegen

een te grote di/dt. De maximaal toegestane di/dt is 100A/~s.

-) De overspanningsafleider 2 dient om de vermogensthyristor en

de differentiaalversterkers te beschermen tegen spanningen

hoger dan 2kV.

-) De diodes 3 dienen om de doorlaatspanning van de vermogens

thyristor te compenseren.

-) De shunt dient om de stroom te kunnen meten.

4.3 De inschakelflank van de geliikstroompuls

Voor de stroom in het doofcircuit geldt (Zie bijlage 11):

-385t .
id(t) = O.86.V c .e .sln(8943t) (33)

De lengte van een halve periode is 351~s. De topwaarde van de

stroom ligt op de helft hiervan. Invullen in vergelijking (33)

levert:
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(34)

De condensatorlaadspanning V is nag niet ingevuld. omdat de
c

flank van de gelijkstroompuls bij verschillende spanningen is

gemeten. De topwaarde van de gemeten stroom bij een condensa

torlaadspanning van 400V was 325A. Berekend met vergelijking

(34) zou dat 320A moeten zijn. wat dus goed overeenkomt.

De lengte van de flank wordt bepaald door de doofstroom in

vergelijking (33) gelijk te stellen aan de gelijkstroompuls I.

. . -385t.
Id(t) = 0.86.V c ·e .sln(8943t) = I (35)

Door de e-macht te schatten op 0.88. wordt vergelijking (35)

een stuk eenvoudiger.

of we I

1 . [ I ]t = 8943·arcsln 0.76.V
c

(36)

(37)

In tabel 11 staat de berekende waarde t naast de gemeten waarde

At als functie van de condensatorlaadspanning V .
c

tabel 11

V [V] I [A] t [J.Ls] At [J.Ls] ids [A]c

400 23.7 8.7 9 7.4

350 23.7 10.0 10 6.3

300 24.0 11.8 12 5.6

250 24.6 14.5 15 3.8

200 23.1 17.1 17 3.0

150 23.1 22.8 25 2.3

100 23.4 35.0 45 1,4

50 23.4 74.2 120 0.6
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Uit de tabel voIgt dat voor een laadspanning groter dan 100V de

gemeten en berekende waarden goed overeenkomen. Voor de laagste

twee waarden geldt dit in mindere mate. Dit kan een gevolg zijn

van het feit dat de doorlaatspanningen over de diodes en de

thyristoren relatief groot worden t.o.v. de laadspanning.

Figuur 19 laat een van de met1ngen zien.

B. I

...., 3
a:

UJ
27

III
:::J 24U.

21

18

15

12

'3

6

3

Be

I

I
I

)

r/~----
I

/
I
I
j

B.2
T [MS]

Fig. 19. De inschakelflank (V = 250V).
c

Net na het bereiken van het "einde" van de flank, gaat de

stroom niet horizontaal lopen, maar schiet door (z1e figuur

19). De grootte van deze doorschietstroom ids is in tabel 11

vermeld. Er is een duidelijk verband tussen deze stroom en

de condensatorlaadspanning. De energie inhoud van deze door

schieter is klein t.o.v. de totale energie inhoud. Het heeft

dus geen invloed op de metingen, maar het 1s natuurl1jk weI

belangrijk om te weten wat de oorzaak is.

De verklaring is dat de thyristoren TH 1 (zie f1guur 17) niet

ideaal zijn. Net na de nuldoorgang van de doofstroom (zie

b i j lage 11) moe ten deze thyr i s toren de s t room sperren .. He laas

doen zij dit n1et, omdat z1j nog niet hersteld zijn. In figuur

20 is zo'n herstelkarakteristiek weergegeven.
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Fig. 20. Herstelkarakteristiek van een thyristor.

Na de nuldoorgang to zal er nog een negatieve stroom-i d kunnen

lopeno Deze stroom loopt tot t~. Na dit tijdstip zijn de thy

ristoren hersteld en zullen zij de stroom sperren. Dit is

tevens het einde van de doorschietstroom ids.

4.4 Conclusie

-) De meetopstelling voldoet aan de gestelde eisen.

-) De enigste "fout" in de gelijkstroompuls is het doorschieten

van de stroom aan het eind van de inschakelflank. De verkla

ring hiervoor is het niet direct sperren van de thyristoren

in. het doofcircuit.
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5 De integraal «( I 2 .dt)smelt

Inleiding

"De integraal f I 2 .dt smelt is een maat voor de energie welke

nodig is om de patroon te doen smelten" (Holec, 1985).

De berekening van deze integraal is zeer belangrijk voor het

onderbrekings proces. Ais de uitkomst voor een bepaalde stroom

bekend is. dan is daardoor bekend wanneer de patroon begint met

onderbreken.

In dit hoofdstuk wordt de integraal berekend. Hierbij is van

een adiabatisch proces uitgegaan. Deze berekende waarde geeft

een idee wat er bij de resultaten verwacht mag worden.

Voordat de integraal berekend wordt. wordt in de eer~te para

graaf de gebruikte gelijkstroompulsen besproken.

5.1 Bepaling van de grootte van de geliikstroompuls

De integraal f I 2 .dt smelt wordt door de integraal f J2. dt

smelt vervangen. De relatie tussen beide is:

f 2 2 f 2I .dt = A. J .dt (38)

Omdat de doorsnede A constant is, wordt in het vervolg over de

integraal f J2. dt smelt gesproken.

Voordat met de metingen gestart kan worden. moet eerst besloten

worden bij welke gelijkstroompulsen gemeten moest worden. De

bedoeling van de metingen is het doorsmelten van de notch.

waarbij de smeltband niet doorsmelt. Dit levert de minimale en

de maximale stroom op.

Holec geeft als richtlijn voor de waarde van de integraal

f J2. dt = 1.1.1017A2s/m4 op (adiabatische geval). In tabel 12

staan de minimale en maximale stroom. Er is gemeten bij drie

verschillende gelijkstroompuls lengten (t ). Tevens staan de
p

typen strips (zie bijlage 4) vermeld met de bijbehorende door-

sneden van de notch (An) en de smeltband (Ab ). De type aandui

ding is in hoofdstuk 3 besproken. Met vergelijking (39) is de
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stroom bepaald.

I = A
b

.(1.1.10 17/t
p

)-1/2 [A]
max

I. = A .(1.1.1017/t )-1/2 [A]
mIn n p

tabel 12

(39)

t ems] type A [10-9 m2 ] A [10-9m2 ] I . [A] Imax[A]p n s mIn

2 1.2.3 2.61 20 19 148

4 4 3.19 24 17 126

6 4 3.19 24 14 103

De gelijkstroompulsen gebruikt bij de experimenten met de typen

1,2 en 3 zijn:

I = 30/60/90/120/150/180A

De gelijkstroompulsen gebruikt bij de experimenten met het type

4 zijn:

I = 90/120A

De hogere stromen zijn gekozen voor het geval het proces niet

adiabatisch verloopt.

In bijlage 12 is de lijst van gebruikte apparatuur gegeven.

Bijlage 13 geeft de materiaal eigenschappen van het zilver.

zand en kwarts. De meetresultaten staan in bijlage 14a (type

1). 14b (type 2). 14c (type 3) en 14d (type 4).

Opmerkingen betreffende bijlage 14:

-) De tijdsduur van de gelijkstroompuls is t p = t n + t b .

-) In bijlage 14d is de volgorde van de schoten gegeven. Zes

van deze schoten zitten op een kwarts buis. Dit is met haken

aangegeven.

-) Bij de bepaling van V en V is rekening gehouden met de
e 0

spanningsval over de smeltband.
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In bijlage 15 is voor een aantal experimenten de stroom en

spanning als functie van de tijd geplot.

5.2 Berekening van de integraal

De integraal wordt hier berekend voor het geval het proces

adiabatisch verloopt (geen warmteuitwisseling met de omgeving).

De vraag is wanneer de elektrische boogontlading ontstaat. Er

zijn een aantal mogelijkheden:

1) Het zilver in de notch wordt verwarmd tot het smeltpunt en

smelt volledig. voordat de boog ontstaat.

2) Het zilver wordt na het smelten verder verwarmd tot het ver

dampingspunt. voordat de boog ontstaat.

3) Het zilver in de notch verdampt gedeeltelijk of zelfs

gehee L voorda teen boog on ts taa t.

Bij deze vraagstelling moet bedacht worden dat de strip op een

kwarts glazen buis is aangebracht. Deze ondergrond is niet

poreus. zodat het best mogelijk is dat het zilver. zelfs in

volledig gesmolten toestand. niet weg vloeit.

Hieronder voIgt de berekening van de integraal in het adiaba

tische geval. Er is verondersteld dat de notch tot het verdam

pingspunt verwarmd moet worden voordat een boog ontstaat.

1) Tot het smeltpunt (T ):
m

t
smelt 2

J J .dt =
o

'Y.C .(T
5 S m

=

2) Tot het zilver volledig gesmolten is:

t'
smelt 2

J J .dt =
t smelt

'Y .Ls 5 =



49

3) Tot het verdampingspunt (Tb ):

+

De totale integraal is:

t
verd. 2

f J .dt =
o

Bij de metingen wordt voor de integraal. in het adiabatische
16 2 4geval. een waarde van ongeveer 8.10 A slm verwacht.

5.3 Resultaten

In deze paragraaf wordt de gemeten integraal f J2. dt bepaald

voor de smeltbanden van het type 1. 2 en 3. Niet voor het type

4 omdat deze metingen te ongevoelig waren.

Om deze integraal te kunnen bepalen. moet het tijdstip t waar-
n

op de notch doorsmelt bekend zijn (zie figuur 21). Door gebruik

te maken van de temperatuur afhankelijkheid van de soortelijke

weerstand van het zilver. wordt dit tijdstip bepaald. Het

moment dat de gehele notch volledig gesmolten is. wordt als

doorsmeltpunt genomen. De soortelijke weerstand van het zilver

na volledig doorsmelten is: p (1235K) = 17.3.10-8 0m (Tslaf.

1981). De soortelijke weerstand bij kamertemperatuur is:

p (300K) = 1.60.10-8 0m (Tslaf.1981). Verondersteld werd dat de

weerstand van de smeltband constant bleef. In tabel 13 staan de

weerstand van de notch bij 300K en 1235K weergegeven. Tevens

staat de extra spanning AV (=I.AR) vermeld. Deze spanning komt

door de weerstands verhoging extra over de notch te staan.

tabel 13

1 weerstand notch weerstand notch AVn

[mm] (300K) [mO] (1235K) [mO] [V]

0.4 2.5 26.5 -3I.24.0.10

0.8 4.9 53.0 -3I.48.1.10

1.2 7.4 79.5 -3I.72.1.10
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In £iguur 21 is een oscillogram weergegeven, waarin het tijd

stip t en de spanning AV aangegeven zijn.
n

Fig. 21 Het doorsmelten van de notch.

(I=92A: tn1=33~s; tn=76~s; AV=6,6V)
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In deze £iguur is te zien dat de spanning eerst oploopt. Dit is

een gevolg van de inschakel£lank zoals besproken in het vorige

hoo£dstuk.
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De integraal wordt gelijkgesteld aan:

f
0'

t
n 2

J (t).dt = (44)

met t is de virtuele smelttijd en J is constant.v n

In tabel 14 en in figuur 22 staan de gemiddeld gemeten inte
2gralen J.t weergegeven als functie van de stroomdichtheid J .n v n

tabel 14

1 = 0.4mm 1 = 0,8mm 1 = 1.2mmn n n

rCA]
2 J2 t [A2s/m4] J2 t [A2s/m4] J2 t [A2 s/m4 ]J [kA/mm ]n n v n v n v

30 12 >253.10 15 174.10 15 190.10 15

60 23 103.10 15 98.10 15 120.10 15

90 35 81.10 15 76.10 15 85.10 15

120 46 106.10 15 99. 10 15 99.10 15

150 58 81.10 15 81.10 15 87.10 15

180 70 64.10 15 74.10 15 74.10 15

100

100

2.00

100

lao

100

..20 Ito

Fig. 22. J2. t als functie van J .n v n

In aIle drie de pIaatjes is te zien dat de integraal voor grote
. 16 2 4stroomdlchtheden tot ongeveer 8.10 A s/m nadert.
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5.4 Discussie

De berekende waarde voor de integraal komt voor grote stroom-

d h h d d d d ( ~ 8.1016A2s/m4).ic teen goe overeen met e gemeten waar e --

Dit betekent dat voor stroomdichtheden groter dan 35kA/mm2 (zie

figuur 22) het proces adiabatisch verloopt.

Voor kleinere stroomdichtheden is dit beslist niet waar. In dit

stuk van de kromme is te zien dat de notches met lengte O,4mm

meer "energie" nodig hebben om door te smelten. De oorzaak is

dat de afstand van het midden van de notch tot de smeltband het

kleinst is voor de kortste notch. Tijdens het verwarmen blijft

de smeltband "koud", zodat deze de notch a.h.w. koelt. De korte

afstand van het koellichaam (smeltband) tot het midden van de

notch zorgt er voor dat deze meer gekoeld wordt. De eerste

kromme (notch lengte O,4mm) zal daardoor sneller stijgen (geke

ken van rechts naar links!).

5.5 Conclusie

-) De verwachting dat de integraal f J2. dt smelt in de buurt
16 2 4van de 8.10 A s/m ligt in het geval van een adiabatisch

proces. komt goed overeen met de praktijk.

-) Het proces is adiabatisch voor stroomdichtheden groter dan

35kA/mm2 .

-) De korte notch wordt meer gekoeld door de smeltband. Dit

betekent bij lage stroomdichtheden dat de korte notch meer

energie nodig heeft om door te smelten.
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6 Computerprogramma om de integraal ([ J 2 .dt)smelt te berekenen

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een computerprogramma ontwikkeld dat de

integraal berekend. In de discussie worden de hieruit verkregen

waarden vergeleken met de experimentele resultaten.

6.1 De basisvergeliiking

sN£.LTflRIJO fVOiCI-I

300 kf1 5Ln L

I
I
I

I

-Xs - 'in

---...,..----.---~f- - - T - - - 1"'"1---r---r----
I I I
1 I

I h I
I OO~ I
I I I
I ' I

r----t----ir---.." -- - +- -- 1-1---+---+----
I I I
I I 1

! I I
: : I

I :

-XL 0 XL

300 k 5

Fig. 23. Momentane opname van de notch na doorbranden.

met L = vloeibaar zilver xl ~ x < x m
M = smeltend zilver x ~ x < xm s
S = vast zilver x ~ x < x ts

Bovenstaande figuur illustreert de verschillende toestanden

waarin een deel van de notch zich kan bevinden.

De uitgangspunten voor dit programma zijn:

-) De lengte van de notch is 2x t .

-) De doorsnede van de notch is A.

-) Vanaf t = a voert de notch een constante stroom I.

-) De begintemperatuur van de notch is 300K.

-) De temperatuur van de smeltband is constant 300K.
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-) Vanwege de symmetrie wordt alles eenzijdig berekend.

-) Er is geen warmtegeleiding naar het kwarts glas.

-) De totale notch wordt in een aantal elementen Ax verdeeld.

Uit de warmtegeleidingsvergelijking (45) worden de basisverge

lijkingen voor het programma bepaald.

oT(x,t)

ot

2
= a. o T(~,t) + b.T(x,t) + d

ox
(45)

Deze vergelijking wordt gediscretiseerd om bruikbaar te zijn

voor een numerieke berekening. Daartoe wordt (O,x t ) verdeeld in

n elementen ter lengte Ax = xt/n en in de t-richttng wordt een

stapgrootte van At genomen. Dit levert de rooster punten

x n := n.Ax, t k := k.At.

Gesteld wordt: T k := T(x ,tk )·
n, n

Reeksontwikkeling t.o.v. het punt x n ,tk +
1

/ 2 geeft (Methode van

Crank-Nicolson (Veltkamp, 1980)):

Tn ,k+l - Tn,k = ~n-l[(Tn-l,k+l-Tn,k+l)
1

- ~n[(Tn,k+l-Tn+l,k+l) +

+ beT k I+T k)At + dAtn, + n,

At
+ (T -1 k-T k)]---2 +

n , n, Ax

At
(Tn ,k-Tn+l,k)]Ax2 +

(46)

met a.
1

b

d

= A./(~C)
1

= (J2p)/(~CT)

= (JUcon)/(~CAx)

Stel a i
p

~

ARC

2= (a i At)/(2Ax )

= A~CT (benadering voor de soortelijke weerstand

met A = Al voor het zilver in vaste toestand

A = A2 voor het zilver in smeltende toestand

A = A3 voor het zilver in vloeibare toestand

= lbAt
2

= dAt (Deze term is voor de berekening van f J 2dt niet

nodig, maar is toch ingebouwd om het programma

later te kunnen uitbreiden).
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De betekenis van de termen in vergelijking (46) is (uitgedrukt

in J/m3 ):

toename van de

inwendige energie.

a _l·[(T -1 k 1-T k+1)+(T -1 k-T k)]·~·C: de gemiddelde doorn n. + n. n. n.
geleiding toege-

a .[(T k+1-T 1 k+1)+(T k-T +1 k)]·~·Cn n. n+ . n. n .

~.(T k+1+T k).~.Cn. n.

ARC.~.C

Hergroeperen van vergelijking (46):

voerde energie.

de gemiddelde door

geleiding toege

voerde energie.

de gemiddelde

Joulse verwarming.

de door de boog ge

leverde energie.

(1+an_1+an-~)Tn,k+1

(l-a I-a +~)T k +n- n n,

-a T -aT =n-1 n-1.k+1 n n+1,k+1

a n - 1Tn - 1 ,k + a nTn+ 1 ,k + ARC (47)

Deze vergelijking wordt vervangen door:

A T + B T + C T = Dn n,k+1 n n-1.k+1 n n+1,k+1 n (48)

met A
n

B
n

C
n

D
n

= l+a l+a-~n- n
= -an - 1
= -an
= (1-an_1-an+~)Tn,k + a n - 1Tn - 1 ,k + a n Tn + 1 . k + ARC

Deze basisvergelijking wordt gebruikt om de vergelijkingen in

de drie gebieden te bepalen (vast. smeltend en vloeibaar

zilver) .

Het eerste element wordt aangeduid met 1 (vanaf het midden).

Het eerste vloeibare element wordt aangeduid met L.



56

Het eerste smeltende element wordt aangeduid met M.

Het eerste vaste element wordt aangeduid met 8.

Het laatste element wordt met NTOT aangeduid (zie figuur 23).

6.2 De oplosmethode

In deze paragraaf wordt het stelsel vergelijkingen opgelost

voor:

a) de vaste toestand.

b) de smeltende toestand.

c) de vloeibare toestand.

a. De vaste toestandsvergeliikingen

Het stelsel vergelijkingen is:

A' C T D'
s s s s

Bs+1 As+1 Cs + 1 Ts+1 Ds+1
= (49)

Bntot-l Antot-l Cntot-l Tntot-l Dntot-l
Bntot Antot Tntot

D'
ntot

0) .D (ARC =s
:= Tmelt

de notch is nog volledig in vaste toestand. Van

wege de symmetrie eigenschappen geldt voor de

temperatuur T 1 := T .s- s
Verder geldt A' := A + B en D' :=s s s s
voor de temperatuur geldt nu T 1s-
(smelttemperatuur).

Verder geldt A' := A en D' := D - B.T Its s s s s me

-) smeltend:

De vergelijkingen 8+1 t/m NTOT-l zijn gelijk aan de basisverge

lijking (48), echter met ARC = 0 (8 < NTOT). De elementen die

niet gelijk zijn aan de elementen in de basisvergelijking, zijn

met een accent aangegeven.

Voor vergelijking 8 zijn vier situaties van belang. Het element

8-1 is:

-) vast

(ARC = 0).



57

-) vloeibaar: in dit geval worden de stelsels vergelijkingen

van vaste en vloeibare toestand tot 1 stelsel

verenigd. Dit betekent dat A' en D' vervangen
s s

worden door A en D en dat B toegevoegd wordts s s

-) boog

(ARC = 0).

voor de temperatuur van dit element geldt T 1 :=
s-

T . Dit houdt in dat er geen warmtegeleiding naar
s

element Sis.

Verder geldt A' := A + B en D' = D (a - 0s s s s s s-l - ,
ARC "# 0).

Voor D~tot geldt:

met Tntot+1 := 300K (de temperatuur van de smeltband is con

stant verondersteld).

Veltkamp, 1980) :

Es
Es+1

= (50)

Entot-1
Entot

Tntot-1
Tntot

T
s

Ts+1

Untot-1 Cntot-1
Untot

C
s

Us+1

U
s

Door eliminatie van de elementen B in de matrix, gaat deze
n

over in (bijzonder geval van Gauss-eliminatie;

Dit stelsel is eenvoudig op te lossen door eerst T te be-ntot
rekenen en vervolgens terug te werken tot en met T .

s

b De smeltende toestandsvergelijkingen

De basisvergelijking (46) moet eerst aangepast worden, omdat

tijdens het smelten van het zilver de temperatuur constant

blijft. Er wordt overgegaan naar de hoeveelheid toegevoerde
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smeltwarmte H. De basisvergelijking wordt:

(Hn ,k+1 - Hn,k)/C = ~(Tmelt + Tmelt ) + ARC +

+ a n - 1 (Tn - 1 ,k+1 + Tn - 1 ,k - 2Tmelt ) +

- an(2Tmelt - Tn + 1 ,k+1 - Tn + 1 ,k) (51)

met (H k 1 - H k)~ is de verandering van de inwendige energie
n, + n,

per volume eenheid.

De temperaturen worden in deze vergelijking ingevuld, waarna

direct de verandering in de inwendige energie (smeltenergie)

berekend kan worden. Er is gebruik gemaakt van de volgende

vereenvoudigde vergelijking:

Hn,k+1 = H k + ~'T + a' (T - T ) +n, melt n-1 n-1,k melt

- a'(T It - T 1 K 1) + ARC.Cn me n+ , + (52)

met ~' = 2~C

ai = 2a i C

Deze vereenvoudigde vergelijking maakt t.O.v. de vorige twee

fouten:

1) Door de nieuwe temperatuur Tn - 1 ,k+1 te vervangen door Tn - 1 ,k

wordt door warmtegeleiding iets minder energie toegevoerd

aan element n.

2) Door de oude temperatuur Tn + 1 ,k te vervangen do~r Tn + 1 ,k+1

wordt door warmtegeleiding iets minder energie afgevoerd

uit element n.

Verwacht wordt dat beide effecten elkaar in ieder geval ge

deeltelijk zullen compenseren.

Een element n,waarvoor geldt M ~ n ~ S, kan in 6 situaties

verkeren. Deze situaties worden bepaald door het voorgaande en

volgende element. In tabel 15 staat aangegeven wanneer ~',

a' l' a' en ARC gelijk zijn aan nul.n- n
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tabe 1 15

element n-l element n element n+l {3' a' a' ARCn-l n

boog smeltend smeltend 0 0

boog smeltend vast 0

vloeibaar smeltend smeltend 0 0

vloeibaar smeltend vast 0

smeltend smeltend smeltend 0 0 0

smeltend smeltend vast 0 0

M.b.v. deze tabel is R k 1 eenvoudig te berekenen.n, +

c De vloeibare toestandsvergelijkingen

Ret stelsel vergelijkingen is:

A' C I TI D'I I
BI + 1 AI + 1 CI + 1 TI + 1 DI + 1

=

Bm-"2 Am-2 Cm-2 Tm-2 Dm-2
Bm-l Am-l Tm-l

D'
m-l

(53)

-) boog

De vergelijkingen L+l t/m M-2 zijn gelijk aan de basisverge

lijking (48), echter met ARC = 0 (L < M). De elementen die niet

gelijk zijn aan de elementen in de basisvergelijking, zijn met

een accent aangegeven.

Voor vergelijking L zijn twee situaties van belang. Ret element

L-l is:

-) vloeibaar: in de notch is nog geen boog ontstaan. Vanwege

de symmetrische eigenschappen geldt voor de

temperatuur T I - 1 := T I .

Verder geldt Ai := Al + BI en Di := DI (ARC = 0).

voor de temperatuur van dit element geldt T I - 1 :=

T I . Dit houdt in dat er geen warmtegeleiding naar

element Lis.

Verder geldt Ai := Al + BI en Di = DI (a l - 1 = 0,

ARC # 0).
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Voor D' 1 geldt:m-

D'm-1

met Tmelt := 1235K (de smelttemperatuur)

Door eliminatie van de elementen B in de matrix, gaat deze
n

over in (analoog aan vergelijking (50)):

C l T l £1

Ul + 1 Cl + 1 T l + 1 £1+1

= (54)

Um-2 Cm-2 Tm-2
£ m-2

Um-1 Tm-1 £ m-1

Dit stelsel is eenvoudig op te lossen door eerst T 1 te berekm-
enen en vervolgens terug te werken tot en met T

l
.

De overgang van het ene gebied naar het andere en de samenhang

tussen de gebieden ontbreekt nog.

Allereerst de overgang van het ene naar het andere gebied:

1) Indien T > T 1 ' met S ~ SS < NTOT, dan gaat dit elementss - me t
over naar het tweede "stelsel" (smeltende toestand).

2) Indien H > H It' met M ~ MM < S, dan gaat dit elementmm - me
over naar het derde stelsel (vloeibare fase).

3) Indien TIl ~ Tdrop ' met L ~ LL < M, dan wordt dit element

verwijd~rd (Boogverlenging of ontstaan van de boog).

Betreffende de samenhang, zijn de volgende combinaties van be

lang:

_.) AIleen stelsel 1 (vergelijking (49)), wat inhoudt dat er

geen smeltende en vloeibare elementen zijn.

-) Stelsel 1 en 2 (Vergelijking (49) en (52)), wat inhoudt dat

er geen vloeibare elementen zijn. £erst wordt stelsel 1 en
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vervolgens stelsel 2 berekend. De berekende waarde in stel

sel 1 voor T k 1 wordt in stelsel 2 gebruikt.s, +
-) Stelsel 1, 2 en 3.

De berekeningsvolgorde is: stelsel 1, stelsel 2 en dan stel

sel 3 (vergelijking (53)). Wederom wordt de berekende waarde

voor T k 1 in stelsel 2 gebruikt. T k 1 berekend in stel-s, + m, +
sel 2 wordt in stelsel 3 gebruikt.

-) Stelsel 1 en 3, wat inhoudt dat er geen smeltende elementen

zijn. Zoals eerder opgemerkt, vormen de stelsels 1 en 3 nu

een groot stelsel, wat uit het volgende voorbeeld blijkt.

Ul C
l T l £1

Us-1 Cs-1 Ts-1 £ s-1
U C T = £ (55)s s s s

Untot-l Cntot-l Tntot-l £ ntot-l
Untot Tntot £ ntot

attentie: in deze situatie geldt dat de teller M = S, ook al

zijn er geen smeltende elementen.

6.3 Ret flow diagram

In figuur 24 (zie volgende bladzijde) is het flow diagram van

het programma weergegeven. Hieronder volgen de betekenissen van

de gebruikte termen.

Input monitor: Via vragen moet de gebruiker het programma van

de benodigde gegevens voorzien.

Abort Ret programma geeft een waarschuwing als de

lengte van de gelijkstroompuls gedeeld door de

tijdstap ) 3.104 . De gebruiker kan nu kiezen om

door te gaan of niet.

Hardcopy Deze procedure verplaatst de output naar de ge

wenste bestemming (monitor, disk of printer).
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K < R

K ~ maxtime

Remove = N

Timestep

Matrix

Reduce

Temperature

Update

Resultp

Counter=Jump

Counter ~ 0

Store

Stop

Headline
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Deze procedure initieert een aantal variabelen.

K is het aantal reeds uitgevoerde tijdstappen. R

is het maximaal aantal tijdstappen.

Maxtime is het maximaal aantal tijdstappen.

noot: K < R wordt gebruikt als R > 3.104 .

K ~ maxtime wordt gebruikt als

maxtime ~ 3.104 .

Remove wordt Y als een boog in de notch onstaat.

Deze procedure houdt de tijd bij.

Deze procedure bepaalt de waarden van de elemen

ten in de vergelijkingen (49). (52) en (53).

Deze procedure reduceert het aantal elementen in

de matrix van de vergelijking (49) resp. (53)

De hieruit gevormde matrix is gelijk aan die in

de vergelijking (50) resp. (54).

Deze procedure berekent de nieuwe temperatuur en

de hoeveelheid smeltwarmte reeds toegevoerd aan

een smeltend element.

Deze procedure houdt een aantal variabelen bij.

Als resultp nee is. dan worden de berekende

waarden in de procedure Temperature niet opge

slagen in het geheugen.

Als dit niet waar is, dan worden de berekende

waarden in de procedure Temperature niet opge

slagen. Jump is een van te voren door de gebrui

ker ingesteld getal. Counter is een teller die

loopt van nul tot Jump en daarna weer bij nul

begint.

Als dit niet waar is. dan zijn de berekende

waarden reeds opgeslagen.

Deze procedure slaat de berekende waarden in de·

procedure Temperature op.

Stop is ja als K ~ R en/of K = maxtime en/of

remove ~ N.

Deze procedure schrijft de basisgegevens van de

berekening naar de output.
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Als resultp ja is. dan worden de berekende waar

den naar de output geschreven.

Deze procedure schrijft in ieder geval de be
2rekende J.t en t naar de output.
n v v

Indien ja. dan wordt begonnen aan een volgende

run. Anders stopt het programma.

In bijlage 16 zijn de programma tests gegeven en vergeleken.

6.4 Discussie

In hoofdstuk 5.2 kwam naar voren dat er een aantal mogelijkhed

en waren. wanneer de boog ontstond. Een mogelijkheid was dat

deze ontstond na volledig smelten van de notch. Een tweede

mogelijkheid was dat de notch verwarmd wordt tot het

verdampingspunt.

Zoals uit de vorige paragraaf naar voren kwam. ontstaat er een

boog als de temperatuur van een element groter wordt of gelijk

is aan Td . Om beide gevallen te onderzoeken. is voor Trop drop
1236K (net boven het smeltpunt) en 2440K (het verdampingspunt)

ingevuld.

In tabel 16 en figuur 25 zijn de berekende en gemeten waarden

voor J2. t als functie van de stroomdichtheid weergegeven.n v

tabel 16

1 =0.4mm berek.(1236K) berek.(2440K) gemetenn

I n
J2. t J2. t J2. tn v n v n v

2 [1015A2s/m4] [1015A2s/m4] [1015A2s/m4][kA/mm ]

12 - - )253

23 98 122 103

35 81 98 81

46 78 94 106

58 77 93 81

70 77 92 64
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1 =0.8mm berek.(1236K) berek.(2440K) gemetenn

I n
J2. t J2. t J2. tn v n v n v

2 [1015A2s/m4] [1015A2s/m4] [10 15A2 s/m4 ][kA/mm ]

12 101 125 174

23 78 94 98

35 77 92 76

46 77 92 99

58 77 92 81

70 77 92 74

1 =1.2mm berek.(1236K) berek.(2440K) gemetenn

I n
J2. t J2. t J2. t

n v n v n v
2 [1015A2 s / m4] [1015A2 s / m4] [1015A2 s / m4][kA/mm ]

12 82 98 190

23 77 93 120

35 77 92 85

46 77 92 99

58 77 92 87

70 77 92 74

/,.. J,2 ....,

o
o

100

I" .OJ +-- I" = CIJ,9._J,,z to 3;0r-----.........---.--..,..;:.-....----, .00,....--.--...-----.--.--__-,......:;..--..:.----, 30 0 [

1.1l".II~·JI J: I
200 2.00 • 20<> Jr I "I

---- Lh ;__ '] ~:~__ -'_h;m I':' I \ ......~Jlt_-_--_--_--...:::l-t::::::-=,- __'J._--_-~-..._
(,(J 60 __ 80 0 Jo <'0 bO _ eo 0 lo YO 60 _ d

]n [VI.-' J Jr, [!tRI••'] I
n

[Hfh..&,

2Fig. 25. J.t als funetie van de stroomdiehtheid J .n v n

met I = gemeten kromme

II = berekende kromme (1236K)

III = berekende kromme (2440K)

De berekende kromme (2440K) ligt in het vlakke stuk iets hoger.

maar zal voor lage stroomdiehtheden praktiseh samenvallen met
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de andere berekende kromme (1236K). Voor grote stroomdichtheden

(J ~ 35kA/mm2 ) komen de berekening (1236K) en de meting goed

overeen. Er is echter geen uitspraak te do en over de vraag tot

welke temperatuur het zilver verwarmd wordt. Dit vanwege het

feit dat de dikte van de notches niet nauwkeurig bekend is (zie

hoofdstuk 3). Een onnauwkeurigheid in de dikte betekend een

even grote onnauwkeurigheid in de stroomdichtheid (J = I/A. met

A = breedte x dikte). Daar deze in het kwadraat in de f J2. dt

smelt voorkomt. zal een kleine afwijking in de dikte sterk door

werken in de integraal.

Voor de kleine stroomdichtheden wijken de berekeningen af van

de meting. Twee veronderstellingen zijn voor een mogelijke ver

klaring van belang:

-) De temperatuur op de smeltband is constant gehouden (300K).

Dit betekent dat de koeling van de notch. door warmtegelei

ding. groter is dan in werkelijkheid.

-) Er is geen warmteafvoer naar het kwarts glas. Dit houdt in

dat de koeling van de notch. door warmtege1eiding. k1einer

is dan in werke1ijkheid.

Een eenvoudig rekenvoorbee1d:

extra afvoer naar het kwartsverminderde afvoer naar de

sme1tband

"A = 395 W/mK
5 -9 2

A = 2.61.10 m
5

glas

= 1.46 W/mK
-8 25.8.10 m
-8 2

= 11,6 .. 10 m
-8 2

= 17,4.10 m

(1 =0.4mm)
n

(1 =0.8mm)
n

(1 =1.2mm)
n

De gemiddelde verminderde

temperatuur gradient is:

AT /Ax ~ 5
1

0
0

K = 5K/~m
5 ~m

Het verminderde afgevoerde

vermogen is nu:

(P = "A.A. AT/Ax [J/sJ)

P = 5,2 J/s
s

De gemidde1de vermeerderde

temperatuur gradient is:
'V 500K

ATk/Ax 'V 10~m = 50K/~m

Het vermeerderde afgevoerde

vermogen is nu:

P1 = 4.2 J/s

P2 = 8.5 J/s

P3 = 12.7 J/s
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Dit eenvoudige rekenvoorbeeld laat al zien dat het teveel af

gevoerde vermogen (smeltband) in de orde grootte van het te

weinig afgevoerde vermogen (kwarts glas) ligt.

Dit is een mogelijke verklaring voor het verschil tussen de

meting en de berekening voor kleine stroomdichtheden. In het

geval dat de notch

1) O,4mm lang is, heffen de beide effecten elkaar praktisch op

(zie figuur 25 en rekenvoorbeeld).

2) O,8mm lang is, zal het tweede effect (kwarts glas) verdub

belen. Dit heeft tot gevolg dat het programma een te lage
2J dt berekent.

3) 1,2mm lang is, zal het tweede effect verdriedubbelen. Dit
2heeft tot gevolg dat het programma een nog lagere J dt be-

rekent (zie figuur 25).

Als dit inderdaad de verklaring is, dan moeten deze twee effec

ten in hetprogramma worden verwerkt.

6.5 Conclusie

-) Het programma voldoet voor grote stroomdichtheden.

-) Voor kleine stroomdichtheden is het waarschijnlijk dat de

warmteafvoer naar de smeltband van belang is.

De temperatuur van de smeltband mag daardoor niet constant

gehouden worden, daar dit een te grote warmteafvoer tot

gevolg heeft.

-) Er kan geen uitspraak gedaan worden over de temperatuur

waarbij de notch doorbrandt. Dit omdat de stroomdichtheid

niet nauwkeurig te bepalen was.
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7 De initiele spanningspiek

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de metingen. betreffende de initiele

spanningspiek. beschouwd. Vervolgens wordt deze beschouwing

vergeleken met modellen uit de literatuur.

7.1 Resultaten

.., 28
:>

w 188
III
:> 168u.
:>

148

J28

lee

88

6"

48

28

II" 0' t111 8. 1

Vcop

313

f
-....._---.-.-.'

B.2
T [MS)

Fig. 26. De initiele spanningspiek.

Ais de notch doorsmelt ontstaat een boog. Hierbij treedt een

sterke spanningstoename op. Deze initiele spanningstoename kan

worden gekarakteriseerd door een ontsteekspanning Vo en een

topspanning V (zie figuur 26). De ontsteekspanning bestaattop
uit een anode/kathode val en een boogspanning over een deel van

de notch (miniboog). Voor de helling van deze ontsteekspanning

is de voorwaarde dV/dt ~ 20V/~s aangenomen.

De gemeten top- en ontsteekspanningen staan in bijlage 14. In

figuur 27 staan de ontsteek- en topspanning als functie van de

stroom weergegeven. In het eerste geval is het een dubbel loga

rithmische schaal.
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110
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Fig. 27. Ontsteek- en topspanning als functie van de stroom.

met x I = O.4mm
n

o I = O.8mmn
o I = 1.2mm

n

Duidelijk is een lineaire verband tussen log YO en' log I te

onderscheiden. M.b.v. lineaire regressie is de helling bepaald.

Deze is voor aIle drie de rechten praktisch hetzelfde. Het ver

band tussen YO en I is:

(56)

De krommen in figuur 27b zlJn continu stijgend. Dit betekent

dat de spanning afhankelijk van de stroom is.

7.2 Discussie

Na de ontsteekspanning brandt de notch snel af tot de smelt

band. De topspanning is nu bereikt. Na de top zakt de boog

spanning in. Dit komt omdat de boog door de relatief koude

smeltband even tegengehouden wordt. In deze periode zal de

doorsnede echter weI toenemen. Dit samen heeft tot gevolg dat
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de boogweerstand en dus ook de spanning hierover daalt. Na een

korte tijd zal de smeltband beginnen af te branden. De boog

wordt langer en de spanning loopt weer op (zie figuur 28).
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Fig. 28. Het verloop van de spanning na doorbranden.

De gemeten ontsteekspanningen liggen tussen 30V en 90V. Dit is

te groot om aIleen te bestaan uit een anode/kathode val. Wat

inhoudt dat een deel van de notch ineens is weggebrand.

Gnanalingam (1979) gebruikt de resultaten van Hibner en

Dolegowski en leidde voor zilver de volgende gemodificeerde

vergelijking af

E = 0.4.«n n
(57)

Ten tijde van Vtop is de notch volledig en ten tijde van Vo is

de notch gedeeltelijk doorgebrand. Gebruik makend van vergelij

king (57) wordt m.b.v. vergelijking (58) de lengte van het

ineens doorgebrande stuk berekend (Hierbij is aangenomen dat
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vergelijking (57) van toepassing was).

= I n
(58)

Er is verondersteld dat de initiele spanning Vo niet verandert.

In tabel 17 staan de resultaten.

tabel 17

I =0.4rnrn I =0.8rnrn I =1.2rnrnn n n

I[A] 2 E [V/crn] InO[rnrn] InO[rnrn] InO[rnrn]J [kA/rnrn ]n n

60 23.0 607 0.19 0.45 0.47

90 34.5 743 0.27 0.54 - 0.49

120 46.0 858 0.30 0.58 0.69

150 57.5 959 0.36 0.52 0.74

180 69.0 1051 0.29 0.51 0.53

gerniddeld : 0.28 0.52 0.58

% v/d notch: 70% 61% 48%

De tabel laat zien dat naarrnate de notch langer wordt. de leng

te van de rniniboog groter wordt. Relatief neernt de lengte van

het ineens weggebrandde stuk af.

Dolegowski (1976) heeft bij het doorbranden van notches de

initiele boogspanning gerneten. Hieruit leidde hij een experi

rnentele uitdrukking voor de anode/kathode spanningsval Yak'

Yak = (20 ± 5) + 1.5.1
0

.
39

[V]

voor stroorndichtheden: 0 ~ J ~ 8kA/rnrn2
s

(59)

M.b.v. vergelijking (57) en (59) kan de topspanning berekend

worden. In tabel 18 staan de berekende en gerneten topspanningen

weergegeven (Vak = 20 + 1.5.10 .
39

en Vtopb = Yak + In·En)·
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tabel 18

r J s I n Vtop V V V V Vtopbtopb top topb top

[A] 2 2 [V] [V] [V] [V] [V] [V][kA/mm ] [kA/mm ]

30 1,5 11,5 - 43 71 60 - 77

60 3,0 23,0 54 52 78 76 103 100

90 4,5 34,5 58 58 83 88 114 118

120 6,0 46,0 59 64 89 98 128 133

150 7,5 57,5 67 69 100 107 117 146

180 9,0 69,0 74 73 123 115 162 157

De berekening (V b) en de meting (V ) komen goed met elkaartop top
overeen.

7.3 Conclusie

-) De ontsteekspanning is rechtevenredig met rO. 4 .

-) De ontsteekspanning bestaat uit een anode/kathode spannings

val en de spanning over de miniboog.

-) Naarmate de notch langer wordt, zal relatief de lengte van

de miniboog afnemen, maar absoluut neemt deze toe.

-) De topspanning is te beschrijven met:

V = V k + 1 .E = 20 + 1,5.rO,39 + 1 .0,4.~ [V]top ann n n

-) De anode/kathode spanningsval is te beschrijven met het

model van Dolegowski (1976).

Yak = 20 + 1,5.rO,39 [V]
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8 De afbrandsnelheid

Inleiding

Nadat in een notch een boog ontstaat, zal deze boog zich

verlengen. De smeltband zal daardoor in twee richtingen

afbranden. De afbrandsnelheid is de snelheid, waarmee de

smeltband in een richting afbrandt.

8.1 Resultaten

Er zijn twee methoden gebruikt om de afbrandsnelheid v te be-a
palen.

De eerste methode heeft betrekking op de strips van net type 1,

2 en 3 met 1 notch (De typen zilverstrips zijn in hoofdstuk 3

besproken). Hier is de lengte van de smeltrups (1 ) gemeten en
r

vervolgens is met vergelijking (60) de eenzijdige afbrandsnel-

heid berekend.

v =a

1 -1
r n
2t

b
[m/s] (60)

met 1 = lengte van de notch
n

t b = tijdsduur dat de boog brandde

De tweede methode betrof de smeltbanden van het type 4 met twee

notches. In deze strips zullen twee bogen ontstaan die naar

elkaar toe branden. Op het moment dat deze twee bogen samensmel

ten, is een knik te zien in het spannings oscillogram (zie

bijlage 15d). Met vergelijking (61) is de eenzijdige afbrand

snelheid berekend.

Al
va =~ [m/s]

ss
(61)

met Al

t ss

= de afstand tussen de twee notches (20mm).

= tijdsduur dat de boog brandde tot het moment van

samensmelten.



74

tabel 19

1 =O,4mm 1 =O,8mm 1 =1,2mm In=O,8mm(2x~n n n

leA]
2 v [m/s] v [m/s] v [m/s] v [m/s] V [m/s]J [kA/mm ]s a a a a a

30 1,6 1,42(3) 1, 38 1,53 - 1, 45

60 3,0 1.95 2,17 2,03 - 2,05

90 4,6 2,89 3.13 3,08 - 3,03

120 6.1 3,60 3,92 3.89 - 3,79

150 7,6 4.48 5,00 4,92 - 4,80

180 9,1 x x x - x

90 3,6 - - - 2,76 2,76

120 4.9 - - - 3,63 3,63

met x: de smeltband brandde tijdens de metingen ook door. Dit

had tot gevolg dat de afbrandsnelheid niet goed te be

palen was. Het enige wat gezegd kan worden, is dat de

afbrandsnelheid veel hoger dan de voorgaande zal zijn.

Fig. 29. Afbrandsnelheid als functie van de stroomdichtheid.

--- = verwachte voortzetting van de kromme.
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In tabel 19 staat de afbrandsnelheid van de smeltbanden. Elk

meetpunt bestaat uit vijf metingen. behalve als er een ander

aantal tussen haakjes achter staat. Uit de afbrandsnelheid van

de typen 1. 2 en 3 is een gemiddelde afbrandsnelheid v be-. a
paald. In figuur 29 is deze gemiddelde snelheid als functie

van de gemiddelde stroomdichtheid in de smeltband weergegeven.

De relatie tussen de afbrandsnelheid en de stroomdichtheid.

bepaald uit figuur 29 is:

-9v = 0.66.10 .J [m/s]a s (62)

met 2J < 8kA/mm .
s

Voor hogere waarden neemt de afbrandsnelheid zeer snel toe.

8.2 Discussie

Voor stroomdichtheden groter dan 8kA/mm2 zal de kromme steil op

lopeno Dit komt door de Joulse verwarming van de smeltband. De

verwarming is zo groot dat de smeltband bijna spontaan door

brandt. Er is dus nog weinig energie nodig om de band af te

branden. De afbrandsnelheid zal daarom enorm toe nemen.

Door Daalder (1983) is een model voor de afbrandsnelheid opge

steld

v
a =

U .Jcon s
H (63)

met H = C .~ .(T -Tb ) + ~ .L + Cl·~ .(Td-T )ssm s m s m
(Dit is de verandering van de inwendige energie)

Wordt de Joulse verwarming meegenomen. dan moet de temperatuur

T
b

vervangen worden door:
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(64)

met TO

a

= 300K (begin temperatuur)

= A.~s.Cs/Lwf (Lwf = 2.4 10-
8 [y

2
/K

2
] (constante van

Wiederman-Franz))

Integratie van vergelijking (63) levert de gemiddelde afbrand

snelheid.

t
P

1 .J .dtv = - v =a t b a
t -t

P b

(65)

Deze vergelijking is alleen geldig voor Tb ~ Tm.

Ook is de afbrandsnelheid met een computersimulatie bepaald.

Het computerprogramma is gebaseerd op het programma dat in

hoofdstuk 6 ontwikkeld is. In figuur 30 is het flow diagram

weergegeven (zie volgende bladzijde). Dit diagram is praktisch

gelijk aan dat in hoofdstuk 6. Het enige verschil is dat de

ruit. welke met een pijl is aangegeven. minder voorwaarden

bevat. Yoor de uitleg en beschrijving van het programma wordt

verwe'zen naar hoof ds tuk 6.

In figuur 31 zijn beide berekeningen weergegeven evenals de ge

meten kromme. De berekeningen komen goed met elkaar overeen.

maar niet met de gemeten kromme.
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III

De afbrandsnelheid als functie van de stroomdichtheid

bepaald met vergelijking (65)

bepaald met computersimulatie

gemeten kromme

In Kanters (1984) was gevonden dat de afbrandsnelheid van dunne

zilverstrips op kwarts glas een factor twee lager was. De oor

zaak is moeilijk te achterhalen. Het is mogelijk dat de gekozen

waarde voor U (5,25V) niet correct is. Een tweede mogelijk-con
heid is dat de smeltband niet tot de druppeltemperatuur Td
(1700K, experimenteel bepaald in Daalder, 1983) verwarmd moet

worden, maar tot het verdampingspunt voordat deze afbrandt. Het

is zelfs mogelijk dat een deel van de smeltband verdampt voor

dat deze afbrandt. Twee van deze mogelijkheden zijn onderzocht.

Allereerst is onderzocht wat halvering van U tot gevolg hadcon
in de computersimulatie. In figuur 32 is deze kromme weergege-

ven. Te zien is dat tot een stroomdichtheid van 6kA/mm 2 de

kromme behoorlijk met de meting overeenkomt. Hierboven begint

de kromme sterk af te wijken.
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Fig. 32. De afbrandsnelheid als funetie

met I bepaald met eomputersimulatie

II bepaald met vergelijking (66)

III gemeten kromme

van de stroomdiehtheid.

(U = 2.625V)con

Vervolgens is onderzoeht wat de berekende kromme uit vergelijk

ing (65) doet als er pas een boog ontstaat als 70% van de

zilverstrip is verdampt (Hierbij is gesteld: U =15V). Her-eon
sehrijven van vergelijking (65) levert:

[

J
2.t]H+C ~ TO-C ~ TOexp( s p)

1- a 1 s s s s a
2 n 2

Js·tb Js(t -tb )
H+C ~ TO-C ~ TOexp( p )s s s s a

(66)

Deze vergelijking is alleen geldig voor Tb ~ Tm.
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In figuur 32 is deze kromme weergegeven als functie van de

stroomdichtheid. Te zien is dat de berekening goed met de

meting overeenkomt. Ook voor grote stroomdichtheden. Uit dit

laatste voIgt dat ~et inderdaad mogelijk is dat de smeltband

pas afbrandt als een deel van het zilver verdampt is. Een

aanpassing van het computerprogramma. overeenkomstig de aanpas

sing van vergelijking (65). zal wellicht het programma geschikt

maken voor grote stroomdichtheden (U =15V en 70% van de smelt-con
band moet verdampt zijn. voordat een boog ontstaat).

In tabel 20 is een overzicht gegeven van de gemeten en bereken

de gemiddelde afbrandsnelheden.

tabel 20

gemeten vgl(65) vgl(66) comp.-1 comp. 2

J [A/m2 ] t [ms] tb[ms] v [m/s] v [m/s] v [m/s] v [m/s] v [m/s]s p a a a a a
9

2.0 0.57 1,45 1, 65 0.90 0.661.6.10 1, 32
9 2.0 1.80 2.05 3.20 1, 703.0.10 3.34 1,46
9 2.0 1.93 3,03 5.25 2.64 6.204.6.10 2.84
9

2.0 1, 95 3.79 3.60 10.756.1.10 8.82 5.12
9

2.0 1.98 4.80 4.867.6.10 - - -
9 2.0 1, 98 11.999.0.10 x - - -

met comp.

comp.

x

1: computer simulatie met U =5.25V.con
2: computer simulatie met U =2.625V.

con
verklaring zie tabel 19.

8.3 Conclusie

-) De gemeten afbrandsnelheid is tot stroomdichtheden van

8kA/mm2 te beschrijven met

-9
v = 0.66.10 .J [m/s]a . s

-) De computersimulatie komt. voor stroomdichtheden kleiner dan

6kA/mm 2 . overeen met de meting. Met de voorgestelde aanpas

singen zal de simulatie wellicht met de meting overeenkomen
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(U =15V en 70% van de smeltband moet verdampt zijn. voorcon
dat een boog ontstaat).

Opmerking: het simulatieprogramma voorspelt dat de bepaalde

waarden voor de afbrandsnelheid bij t =2ms geen
p

indicatie zijn voor de afbrandsnelheid bij

t =0.2ms. Dit vanwege het instationaire afbrand
p

proces.

-) Het aangepaste model van Daalder (1983) komt goed overeen

met de metingen.

[

2

1

J .t
H+C ~ TO-C ~ TOexp( 5 p)

1- a 1 5 5 5 5 a
2 n 2 _

Js·tb Js(t -tb )
H+C ~ TO-C ~ TOexp( p )

5 5 5 5 a
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9 Beinvloeding van de smeltbanden op elkaar

9.1 Resultaten

van de zilverstrips van het

moment dat de twee rupsen samensmelten en

weergegeven (zie ook bijlage 14d).

In bijlage 4b is de configuratie

type 4 gegeven. Deze strips zijn

tabel 21 is de schotvolgorde. de

een voor

spanning

een afgebrand. In

over de boog op het

de afbrandsnelheid

tabel 21

I = 90A I = 120A I = 90A I = 120A

schot V v schot V v schot V v schot V v
55 a 55 a 55 a 55 a

nr. [V] [m/s] [V] [m/s] [V] [m/s] - [V] [m/s]nr. nr. nr.

1 1080 2.70 1 1150 3.23 1 1101 2.52 1 1233 3.73

2 1267 2.73 2 1330 3,58 4 1500 2.68 4 1601 3.90

3 1350 3.04 3 1470 3.64 2 1290 2.76 2 1495 3.80

4 1410 3.03 4 1490 3,43 5 1551 2.81 5 1671 4.05

5 1424 2.91 - - - 3 1337 2.74 3 1541 -
6 1394 2.62 - - - 6 1401 2.62 6 1586 3.33

Uit deze tabel blijkt dat de spanning V hoger wordt naarmate
55

er meer smeltbanden afgebrand zijn. In de laatste twee kolom-

men is de spanning bij het laatste schot een stuk lager dan bij

de voorgaande. Dit omdat deze smeltband slechts aan een zijde

begrensd werd door een smeltrups (zie bijlage 4b).

9.2 Discussie

In de afbrandsnelheid is niet veel variatie te zien. Dit kan er

op duiden dat de afbrandsnelheid niet of weinig beinvloed wordt

door de reeds afgebrande smeltbanden.

Het lijkt alsof de reeds afgebrande smeltbanden een belemmering

zijn voor de uitbreiding van de boogdoorsnede. maar niet voor

de booglengte. Deze twee effecten leveren samen een hogere boog

weerstand en dien ten gevolge een hogere boogspanning.
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Deze beinvloeding zal ook van belang zijn voor de Fullran hoog

spanningspatronen. omdat de verhouding tussen de hartafstand en

breedte van de smeltbanden in beide gevallen gelijk is.

9.3 Conclusie

-) Er is geconstateerd dat de smeltbanden elkaar beinvloeden

bij het afbranden. Dit komt tot uiting in een sneller stij

gen van de boogspanning. terwijl de afbrandsnelheid prak

tisch gelijk blijft.
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Conclusie

De temperatuur midden op het porselein van de Fullran patroon

is goed te berekenen met het opgestelde model. Op het tempera

tuurgebied. dat van belang is. voldoet het vereenvoudigde

model. Dit model geeft een lineaire relatie tussen de wattver

liezen in en de temperatuur op de patroon.

De integraal JJ2dt smelt is constant voor stroomdichtheden
2 16 2 4 .groter dan 35kA/mm (8.10 A s/m ). DIt duidt er op dat het

proces adiabatisch verloopt. Uit de metingen volgde dat de

korte notches. bij kleine stroomdichtheden. meer door de smelt

band gekoeld worden. Het computerprogramma dat deze integraal

numeriek berekende. voldoet voor grote stroomdichtheden. Voor

kleine stroomdichtheden moet het programma aangepast-worden.

Dit door de temperatuur van de smeltbanden niet meer constant

te veronderstellen. Als dit niet voldoende is. dan moet ook de

warmteafvoer naar het kwartsglas in rekening worden gebracht.

am meer inzicht in het doorbrand proces te verkrijgen. is het

aan te bevelen om ook dikkere smeltbanden te onderzoeken.

In de initiele spanningspiek waren twee spanningen te onder

scheiden. Allereerst de ontsteekspanning. welke uit de anodel

kathode spanningsval en de spanning over de net ontstane mini

boog bestaat. Uit de metingen bleek dat deze spanning recht

even~edig met 1°·4 is. Vervolgens de topspanning. welke goed te

beschrijven is met het opgestelde model. Uit de metingen volgde

dat naarmate de notch langer wordt de relatieve lengte van de

miniboog afneemt. De absolute lengte neem~ echter toe. am het

doorbrand proces beter te kunnen bekijken. zou de notch aan het

begin van een strip moeten zitten. zodat vlak na de notch de

strip afgetakt kan worden. Dit betekent een kleine spanningsval

over de overblijvende smeltband. waardoor de spanningen over de

notch beter naar voren komen.

De gemeten afbrandsnelheid is recht evenredig met de stroom

dichtheid in de smeltband. Dit voor stroomdichtheden kleiner

dan 8kA/mm2 . Voor grotere stroomdichtheden stijgt de snelheid

meer dan lineair. Uit de vergelijking van de meting met de
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computersimulatie en het aangepaste model van Daalder (1983)

volgde dat het mogelijk is dat een deel van de smeltband

verdampt moet zijn. voordat deze afbrandt. Een interessant

gebied is het gebied met lage stroomdichtheden en dus lage

afbrandsnelheden. Om dit te kunnen meten, zouden bredere

smeltbanden of smallere notches gebruikt moeten worden.

Er is geconstateerd dat de smeltbanden elkaar beinvloeden bij

het afbranden. Dit komt tot uiting in een sneller stijgen van

de boogspanning, terwijl de afbrandsnelheid praktisch gelijk

blijft. Bij voortzetting van dit werk. zou deze beinvloeding

onderzocht moeten worden. evenals de grootte van de anode/katho

de spanningsval. Dit laatste is te doen met een zilverstrip met

twee notches dicht bij elkaar. De afstand moet veel kleiner

zijn dan de in dit werk gebruikte 20mm (bijvoorbeeld-2mm).
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Bijlage 1

89

Liist van gebruikte apparatuur (warmtehuishouding)

Voltmeter Unigor Is E01 UM1

Amperemeter Unigor 3s EH310 UM33

Stroomtrafo Goerz Electro GE4461 E0132L

Variac Transforma EH47TR02 0-380V 42A

Transformator (Ydll) Transforma EH47TZOl 380V 20V/40V

Scheider SC-58/A

Schrijver Varian Associates G-14 EH230 VA29



Bi j Iage 2

90

Meetgegevens voor de bepaling wanneer de stationaire

toestand intreedt

I [A] nr. TO[oC] T1[oC] T2 [oC] Too[oC] T[uren]n

16 1 18.8 54.6 62.0 62.2 0.575

16 2 17.4 51,7 59.5 59.8 0.604

16 3 19.0 54.4 62.6 62.9 0.610

25 1 18.8 67.0 76.5 76.8 0.562

25 2 20.0 64.9 74.9 75.3 0.597

25 3 20.8 66.6 76.4 76.7 0.585

40 1 18.8 75.4 89.0 89.6 0.622

40 2 20.0 73.6 89.8 90.8 0.707

40 3 21, 0 78.4 89.5 89.8 0,557 -
63 1 18.8 65.5 87,6 90.7 0.954

63 2 22.0 73.1 96.5 99.6 0.930

63 3 22.4 69.9 90.5 93.0 0.894

Bereken1ng van Too:

met a = (3T 1 - 2To - T2 )

b 2 2= (TO + 2ToT2 - 3T 1 )

3 2c = (T 1 - TOT2 )

Hieruit voIgt:

-b + ~.b - 4.a.c
2a

Berekening van T:
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Meetresultaten betreffende de warmtehuishouding

de ingestelde stroom in A (de nominaalstroom is 16A).

de werkelijke omgevingstemperatuur tijdens de meting in oC

het wattverlies van de patroon in W.

de weerstand van de patroon in mO.

de gemeten temperaturen op de meetplaatsen 1 tim 9 in oC.

Deze waarden zijn gecorrigeerd naar een omgevingstempera

tuur van 20oC.

pa troon 1.

I T P R T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9omg

8 17.9 6.2 96,3 27,3 30.7 29,0 28,6 25,4 24,0 23,3 22,4 21,5

10 18,0 10,0 99,5 31,7 36,6 34.0 33.8 28,6 26.5 25,3 24.0 22.7

12 18.8 14.5 101, 0 38,3 45.3 41, 3 41,2 33.5 30.0 28,2 26.7 24,5

14 18.8 20.4 104.0 44.8 54.6 49.0 48,8 38.1 33.4 30,8 28.7 25.7

16 18,8 27.6 108.0 50.7 63.2 55.6 56.0 42.3 36.3 33.2 30.4 26.8

patroon 2.

I T P R T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9omg

8 17,4 5,9 92,5 27.8 31,3 29.9 28.7 26,3 24,6 23.4 23,1 22.2

10 17,4 9,5 95.0 31,8 37.0 35.0 33,2 29,4 26,9 25,1 24,4 23.2

12 17,4 14.2 98.3 36.8 44.3 41,3 39.0 33.4 29.9 27.1 26.3 24.4

14 17.4 20.0 102,0 42.6 52.7 48.5 45,6 38,1 33.3 29.6 28.5 25.9

16 17.4 27.1 106,0 49.1 62.1 56.7 53.3 43.1 36.8 31,9 30,4 27.3

patroon 3.

I T P R T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9omg

8 19.2 6.1 95,0 28.1 31, 3 29.7 28.8 26.1 24.2 23.4 23.2 22.3

10 19,2 9,8 98,0 32,4 37.3 35,2 33.6 29,4 26.7 25.1 24,7 23.4

12 19.2 14,5 101,0 38.2 45,4 42.0 39.9 33.7 30,0 27,5 26.7 24.9

14 19.2 20.6 105.0 44.0 53,9 49,4 46.5 38.0 33.1 29.6 28,5 26,1

16 19.0 27.9 109,0 50.7 63,6 57.7 54.2 42.9 36,4 32,2 30.6 27.6
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Meetresultaten betreffende de warmtehuishouding

de ingestelde stroom in A (de nominaalstroom is 25A).

de werkelijke omgevings4emperatuur tijdens de meting in oC

het wattverlies van de patroon in W.

de weerstand van de patroon in mn.

de gemeten temperaturen op de meetplaatsen 1 tim 9 in oC.

Deze waarden zijn gecorrigeerd naar een omgevingstempera

tuur van 20oC.

patroon 1.

I T P R T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TS T9omg

12 lS.S 7.2 49.9 30.4 34.4 31.6 29.9 27.0 25.1 23.S 23.4 22.4

15 lS.S 12.0 53.3 36.3 42.7 3S.4 35.6 30.9 27.9 25.5 24.9 23.6

19 lS.S 20.0 55.3 44.4 53.6 47.1 43.4 36.4 32.1 2S.5 27.4 25.4
/

22 lS.S 27.7 57.3 51.9 64.0 55.2 51.0 41.5 35.7 30.9 29.6 27.0

25 lS.S 37.5 60.0 61.2 77.6 65.7 60.2 47.S 40.2 34.0 32.0 2S.S

patroon 2.

I T P R T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TS T9omg

12 20.0 7.3 50.S 29.6 33.1 31.7 31.0 27.6 25.S 24.3 23.9 22.9

15 20.0 11. 9 52.7 35.5 41. 3 39.0 37.7 32.3 29.3 26.6 26.1 24.5

19 20.0 20.0 55.3 43.3 52.0 4S.7 46.9 3S.4 33.S 29.S 2S.S 26.5

22 20.0 2S.2 5S.2 50.3 62.0 57.7 55.5 44.2 37.9 32.S 31.3 2S.3

25 20.0 3S.3 61.2 59.5 75.2 69.3 66.6 51.4 43.2 36.3 34.4 30.4

patroon 3.

I T P R T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TS T9omg

12 21.0 7.2 49.S 30.6 33.7 31.0 29.4 26.5 24.9 23.6 23.5 22.5

15 21.0 11.4 50.7 36.7 41.5 37.6 34.9 30.4 27.7 25.S 25.5 24.0

19 21.0 19.2 53.2 45.3 52.7 46.3 42.7 35.5 31,5 2S.5 27.S 25.S

22 21,0 27.2 56.1 53.3 63.1 55.1 50.0 40.2 34.9 30.9 29.7 27.2

25 20.S 36.S 5S.S 63.0 75.S 65.0 5S.9 46.0 39.1 34.0 32.4 29.0
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Meetresultaten betreffende de warmtehuishouding

de ingestelde stroom in A (de nominaalstroom is 40A).

de werkelijke omgevingstemperatuur tijdens de meting in oC

het wattverlies van de patroon in W.

de weerstand van de patroon in mO.

de gemeten temperaturen op de meetplaatsen 1 tim 9 in oC.

Deze waarden zijn gecorrigeerd naar een omgevingstempera

tuur van 20oC.

patroon 1.

I T P R T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9omg

20 18.8 9.9 24.7 33,8 38.8 36.2 33.2 29.0 26.5 24.9 24.5 23.4

25 18.8 16.1 25.8 41, 1 48,7 44.9 40.3 33.7 30.1 27.6 26.8 25.2

30 18.8 24.3 27.0 50.1 60.7 55.1 48.8 39.4 34.4 30.7 29.5 27.3

35 18.8 35.0 28.6 59.2 73.2 65.9 57.7 45.3 38.3 33.7 32.2 29.3

40 18.8 48.8 30.5 71,4 90.3 80.2 69.4 52.8 43.8 37.5 35.3 31.6

patroon 2.

I T P R T1 T2 T3 T4
T_ T6 T7 T8 T9omg ::>

20 20.0 10.4 26.0 32.4 36.5 34.8 33.2 29.4 27.0 25.2 24.9 23.5

25 20.1 16.9 27.0 40.3 47.2 44.4 41,9 35.3 31,3 28. 1 27.5 25.4

30 20.1 25.7 28.5 49.5 59.5 55.8 52.0 42.1 36.3 31,9 30.4 27.6

35 20.2 36.8 30.0 59.3 72.5 67.6 62.9 49.6 41,5 35.6 33.6 29.8

40 20.0 ·51.8 32.4 71,9 90.0 83.2 77.4 59.3 48.6 40.5 37.7 32.7

patroon 3.

I T P R T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9omg

20 20.8 10. 1 25.3 33.7 38.2 36.3 34.4 30.4 27.3 25.1 24.8 23.5

25 21,0 16.5 26.4 40.9 47.2 44.7 42.0 35.9 31.4 28.0 27.3 25.2

30 21,0 25.2 28.0 49.6 58,6 55.2 51,4 42.7 36.3 31,6 30.3 27.5

35 21,0 36.4 29.7 59.3 71.5 66.7 62.1 50.5 41.8 35.1 33.5 29.8

40 21.0 50.6 31.6 72.2 88.5 82.4 76.4 60.3 48.7 39.7 37.1 32.4
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Meetresultaten betreffende de warmtehuishouding

de ingestelde stroom in A (de nominaalstroom is 63A).

de werkelijke omgevingstemperatuur tijdens de meting in oC

het wattverlies van de patroon in W.

de weerstand van de patroon in mO.

de gemeten temperaturen op de meetplaatsen 1 tim 9 in oC.

Deze waarden zijn gecorrigeerd naar een omgevingstempera

tuur van 20oC.

patroon 1.

I T P R T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9omg

31 18.4 12.6 13.1 33.3 37.6 36.1 32.4 30.6 28.3 26.5 26.0 24.9

39 18.8 20.7 13.6 40.1 47.1 44.5 38.6 35.6 32.4 29.4 28.7 27.1

47 19.0 31,8 14.4 48.2 58.4 55.2 46.3 41.7 37.0 33.0 31.7 29.5

55 19.0 46.0 15.2 57.3 71,0 66.7 54.5 48.5 42.4 37.1 35.4 32.7

63 19.0 65.5 16.5 70.5 90.7 84.5 66.8 57.9 49.5 42,7 40.0 36.3

patroon 2.

I T P R T 1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9omg

31 19.8 12.7 13.2 32.8 38.8 36.3 33.0 30.8 28.4 26.0 25.8 24.5

39 19.8 21.3 14.0 39.4 48.4 44.7 39.6 36.1 32.3 29.0 28.4 26.5

47 21.6 33.4 15.1 49.5 63.4 57.7 50.0 44.5 38.5 33.6 32.5 29.4

55 21.8 48.4 16.0 58.1 76.5 69.0 58.8 51,5 44.1 37.8 35.7 33.6

63 22.0 69.1 17.4 70.7 96.3 86.3 71,9 61.4 51,6 43.0 40.4 35.2

patroon 3.-
I T P R T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9omg

31 20.6 12.4 12.9 32.3 37.2 35.2 32.3 30,3 28.0 26.1 25.7 24.3

39 21,0 20.7 13.6 37.8 45.0 42.4 37.7 35.5 30.9 28.9 28.1 26.6

47 22.0 31,8 14.4 47.8 58.9 54.8 47.8 43.6 37.9 33.9 32.2 29.3

55 21.2 46.3 15.3 57.0 72.5 67.1 57.0 51,0 43.6 38.1 36.0 32.0

63 22.4 65.5 16.5 70.1 91.2 83.7 70.0 61,8 51, 4 44.4 41,2 35.7



scJ,...1 2 :1

Mm,ma lelf ill

HCLEC
halt'me, " bv

....'~wnder 110 1302
_I

_be
ISO 110l 1I012ll

:!: - Jqo2.
Iype ~rn I

[IE C$
dol"'" num bonaming

ill

ge'

CJl

gee... THE-123...- . .
opdI

~

.I
B

lQ

II
, e

~

c

c

a
520:t S

O. ,
&1'1
N

d

d"&.i/ A
(-._._.

i 0.8
&1'1
N
d

II
J.ltJ.il B

~.
'N, --

1.2 on

mal

N

d

J~J4;/ C. \

c

!
A3'-- --_~~....iII"~'Il.......~"'"~~~~~

""'''' """"0 O<Q<UHO

A



ISOlaISO nOlINIten IDftdeI ISO 1:102 -,_110

~rn Et. ....
-/ trPo

DE C$
((

Q"2 "'...

0do""" - -ge'

T HE-6gee.,..-

--
schttal '0' 1

---r/' -----7

0,8

20

--.1-- ._. --L----. - N -' tt-{( ---;'':''''':;''==1

1..------1

!I

,.......I

HOLECH-t
hazcmey"'" bv

1A!L------ r ...., -1:.-__-l:O~'~L~E-;5H~~~:~~E~L02EHO~LlAN~do~D~tum=...:='=========_ ...



bijlage 5

",- ---j -'-'1
· i ' Ir1-··-···1········[

"·'-"'+1: i ! I+'-+-'.',-, : I
I '

-T-~'--+- --t
.! I i

;-~ .....J--~
!! j i
· Ii;-,-!-·--r···-~1··-

., i
i-1-·-t-·_- -i
: Iii

t-+-~+"1
~,-j.----_.. ~_. "._.._~_.

--I

i·-i
:- --j'

'I
iJ··-

;
...• _L

--j- _.

_. i

~- 
I

•..... ;

j-

I••

97

I,

+

1
!

- -j .

I
i

I
I

------.....,~------_-------..,.....-------,....------.....,-----4~
/.. /To a•• &1"" --+

1.. •



.I

10"11

t

to
00



Bi j lage 7

99

Berekening van de stroom in het principe schema (kritische

demping)

De op te lassen vergelijking is:

u ( t) = c1.fti(t)dt + L diet) + R.i(t)o . dt (a)

Verondersteld is dat u(t)~VO gedurende de eerste 20ms. Ofwel

Stel

t)O (b)

i(t) = dh(t)
dt (c)

Invullen in vergelijking (b) levert

= 1 () L d
2
h(t) + R dh(t)C· h t + . d t 2 . d t

De particuliere oplossing is

(d)

(e)

De homogene oplossing wordt m.b.v. de karakteristieke vergelijking

verkregen.

LX2 + RX + 1 = 0
C

Ofwel

(f)

-R ± VR.R - 4L/C
2L

(g)
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Er zijn nu drie gebieden te onderscheiden:

1 ) onder kritische demping R2 (4L/C

2) kritische demping R2=4L/C (h)

3) over kritische demping R2 )4L/C

Van belang is de kritische demping (A 1=A 2 ). De homogene oplossing is:

R R= A.exp(-2L t ) + B.exp(-2L t ) ( i )

De totale oplossing is (stel T=R/L)

t t
h(t) = VO·C + A.exp(-2T) + B.exp(-2T)

De randvoorwaarden zijn:

(j)

h(+O) = 0

Hieruit voIgt

en dh(+O) 0
dt = (k)

t t t
h(t) = VO·C.[l - exp(-2T) - 2T· exP (-2T)]

Deze oplossing invuIIen in vergeIijking (c) Ievert

( I )

i(t) (22)
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Berekening van de stroom in het geval van over kritisehe

demping

Tim vergelijking (h) is deze afleiding hetzelfde als bijlage 7.

Van belang is nu eehter de over kritisehe demping (R 2 >4L/C).

De homogene oplossing is:

hh(t) = A.exp(A1 t ) + B.exp(A2 t )

-R + ~.R - 4L/C
2L

-R - ~.R - 4L/C
2L

De totale oplossing is:

De randvoorwaarden zijn:

( i )

(j)

h(+O) = 0 en (k)

De oplossing wordt nu

Deze oplossing invullen in vergelijking (e) (bijlage 7) levert

(1)

(31)



I J[

-.{;.

53

III



103

Biilage 10 De elementen in de meetopstelling

8H = shunt (13.23mD)

Ll = 3.76mH

L2 = 345mH

L3 = 110J,LH

L4 = 20J,LH

= 2.80mF (15kY)

= 96J,LF (lkY)

= 47nF

= 2.7J,LF

= 0.25J,LF (3.4kY)

= 0.47J,LF

= 47J,LF

F = testpatroon

= diode (lkY)

= diode (600Y)

= diode (lOOY)

= pulsbron (12Y)

= pulsbron (24Y)

= pulsbron (24Y)

= pulstransformator (2:1 (4x))

= transformator (1:1)

= gelijkspanningsvoeding (O-15kY)

= gelijkspanningsvoeding (580Y)

Al = overspanningsafleider (680Y)

A2 = overspanningsafleider (1700Y)

THI = thyristor (800Y)

TH2 = thyristor (2kY)

81 = laadscheider

82 = vermogensschakelaar (vacuum)

83 = celscheider

84 = aardscheider

Bl

B2

DIFI = spanningsdifferentiaalversterker

DIF2 = stroomdifferentiaalversterker

~ = aansluiting op het CAMAC-systeem

Dl

D2

D3

Tl

T2

PBl

PB2

PB3

(l/2W)

(lW)

(lW)

(l/4W)

(l/8W)

(lOW)

(l/2W)

(l/4W)

(l/4W)

(lW)

(lW)

(l/2W)

(lW)

Rl = 6.67kD

R2 = 500D

R3 = 60D

R4 = 8.2MD

R5 = 68D

R6 = l20D

R7 = 10kD

R8 = 4.7MD

R9 = 39kD

RIO = 27kD

Rll = 110D

R12 = 2.2KD

R13 = lMD

R14 = 33D

R15 = 10D

R16 = 39D

Cl

C2

C3

C4

C5

C6

C7
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De werking van de vermogensthyristor met het doofcircuit

C~Ji
2.oo-t-"T"'""-~-""'__--

(a.)

o

<b)

Van belang voor het doofcircuit zijn de conden

satoren C2, de spoelen L3 en L4, de vrijloop

diodes D2 in tak 5 en de thyristoren TH1 (zie

bijlage 9). De spoelen en de condensator vormen

een serie-resonantiekring met onderkritische

demping, die via de vrijloop diodes, gedurende

aIleen de eerste halve periode, is "kortgesloten"

Na de eerste halve periode is de spanning op de

condensator omgepoold. De stroom wordt nu geblok

keerd omdat de thyristoren door de spanning in de

sperrichting staan. In dit circuit is de enige

weerstand een parasitaire weerstand. Deze is ge

schat op 100ma.

De berekening van de doofstroom gaat analoog

bijlage 8, echter nu geldt R2 (4L/C. Dit levert

(a)

~) invullen van de waarden in bijlage 10 levert
-+-'t--+---+--+-=.:...

id(t) = 0,86.Vc .exp(-385t).sin(8943t) (33)

20

o
(ell

In de figuur hiernaast zijn de volgende stromen

weergegeven (zie bijlage 9):

a) stroom door spoel L2

b) stroom door thyristoren TH1

c) stroom door thyristor TH2

d) stroom door vrijloop diodes D2 (tak 5)

e) stroom door testpatroon (begin van de gelijk

stroompuls)

Thyristor TH2 heeft tussen t 1 en t 3 de tijd om

te herstellen, zodat na deze periode de thyristor

weer volledig kan sperren.

De tijdsduur van een halve periode is 351~s.
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Lijst van gebruikte apparatuur

Entron Instruments DMS-532 GP_IB EH500 PR05

Unigor 3s EG3006 OF45

Unigor 3s EH310 UM33

Berkel Piccolo E-560 GW37

triggerkast

oscilloscoop

voltmeter

voltmeter

weegschaal

voeding 24Y

voeding 12Y

transformator (220Y/SOOY)

variac (0-220Y)

spanningsdifferentiaalversterker

stroomdifferentiaalversterker
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Materiaaleigenschappen van een aantal elementen

Zilver (Tslaf. 1981)

T
m

T
b

L
m

L
b

Ucon

warmtegeleidingscoefficient (273K-1235K)

warmtegeleidingscoefficient (1235K-1700K)

soortelijke warmte (273K-1235K)

soortelijke warmte (1235K-1700K)

soortelijke massa (vast)

soortelijke massa (vloeibaar)

smeltpunt

verdampingspunt

smeltwarmte

verdampingswarmte

vermogensverlies aan de kathode per ampere

soortelijke weerstand (273K-1235K)

soortelijke weerstand (1235K)

soortelijke weerstand (1235K-2440K)

soortelijke weerstand (2440K)

395W/mK

185W/mK

270J/kgK

283J/kgK

3 310.5.10 kg/m
3 39.3.10 kg/m

1235K

2440K

5
1, 04. 10 J /kg

62.63.10 J/kg

5.25V*

-84.6. 10 Om
-812,6.10 Om
-823.9.10 Om
-830.4.10 Om

Zand (opgave Holec) (zie ook hoofdstuk 3.1)

'Y
Z

r z

soortelijke massa (aangetrild)

gemiddelde korreldiameter

3 31 . 66 . 10 kg/m

-32.0.10 m

Kwartsglas (opgave Holec)

'Y k soortelijke massa

Ck soortelijke warmte

T smeltpuntm

(* uit Daalder. 1977)

3 32.2.10 kg/m

670J/kgK

1986K
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1 =0.4mm R =0.350n s

meting I I n J s
t t b 1 V Vo V

topP n r e

nr. [A] [kA/mm2 ] [kA/mm2 ] [J.Ls] [J.Ls] [mm] [V] [V] [V]
101 31 12 1,6 1415 635 1,8 87 33 -
102 31 12 1,6 1810 240 1,2 65 30 -
103 31 12 1,6 >2030 - - - - -
104 31 12 1,6 >2020 - - - - -
105 31 12 1,6 1560 500 1,9 62 27 -
106 61 23 3.1 160 1910 7.6 218 36 53

107 59 23 3.0 200 1860 8.0 276 45 54

108 59 23 3.0 185 1875 8.4 308 45 56

109 60 23 3.0 200 1860 7.3 200 45 53

110 60 23 3.0 300 1760 6.9 207 36 53

111 91 35 4.6 68 2007 11,7 299 50 60

112 91 35 4.6 79 1996 11, 5 314 50 58

113 92 35 4.6 80 1990 12.6 364 40 58

114 92 35 4.6 103 1967 11,9 374 50 58

115 91 35 4.6 109 1981 11,7 331 50 58

116 119 46 6.0 85 2005 14.6 458 50 53

117 121 46 6. 1 70 2020 15.8 523 50 60

118 120 46 6.0 65 2025 15.2 538 53 61

119 121 46 6.1 80 2010 14.7 420 53 64

120 121 46 6.1 100 1990 14.1 420 45 55

121 151 58 7.6 58 2052 19.6 611 68 68

122 152 58 7.6 60 2050 18.9 623 56 60

123 150 58 7.5 58 2052 18.5 548 60 68

124 151 58 7.6 78 2032 15.0 484 60 64

125 153 59 7.7 58 2052 21, 7 683 73 75

131 183 70 9.2 50 1880 - - 70 80

132 182 70 9.1 50 2000 - - 70 75

133 186 71 9.3 50 1765 - - 50 60

135 183 70 9.2 40 1790 - - 60 85

136 180 69 9.0 50 2005 - - 60 70
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1 :0.8mm R:0.35Dn s

meting I I n J s
t t b 1 V Vo Vp n r e top

[A]
2 [kA/mm2 ] [J.Ls] [J.Ls] [mm] [V] [V] [V]nr. [kA/mm ]

201 32 12 1,6 1130 910 3.3 140 45 75

202 31 12 1,6 1400 640 2.9 117 39 -
203 32 12 1,6 1070 970 3.4 107 39 71

204 31 12 1,6 1155 910 3.0 113 45 65

205 31 12 1,6 1315 745 2.8 96 39 71

206 61 23 3.1 170 1900 9.2 291 78 84

207 60 23 3.0 150 1910 9.4 366 45 81

208 59 23 3.0 175 1885 9.4 392 53 81

209 60 23 3.0 270 1790 8.0 264 57 72

210 60 23 3.0 240 1820 8.5 297 53 72

211 90 34 4.5 65 2010 13.3 389 55 76

212 91 35 4.6 65 2010 13.7 431 58 85

213 92 35 4.6 80 1990 14.2 464 60 80

214 92 35 4.6 85 1985 13.7 474 70 78

215 91 35 4.6 125 1975 11,6 344 75 98

216 119 46 6.0 75 2015 15.9 543 73 93

211 121· 46 6. 1 70 2020 16.9 576 68 85

218 120 46 6.0 65 2025 17.7 616 60 85

219 120 46 6.0 85 2005 15.9 508 73 90

220 122 47 6.1 90 2120 - 583 75 94

221 152 58 7.6 58 2052 22.8 773 83 105

222 152 58 7.6 58 2052 23.0 818 79 116 .

223 152 58 7.6 65 2045 18.5 638 60 90

224 152 58 7.6 70 2040 18.9 683 68 90

225 154 59 7.7 58 2052 23.2 773 75 101

231 182 70 9.1 55 2010 - - 75 125

232 182 70 9.1 55 1955 - - 90 120

233 185 71 9.3 50 1915 - - 110 140

234 182 70 9. 1 55 2025 - - 120 130

235 181 69 9.1 50 1860 - - 80 115

236 183 70 9.2 45 1665 - - 80 110
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1 =1.2mm R =0.350n s

meting I I n J s t t b 1 V Vo Vp n r e top

nr. [A] [kA/mm~] [kA/mm~] [I-Ls] [I-Ls] [mm] [V] [V] [V]
301 31 12 1,6 1000 1050 3.8 146 45 -
302 31 12 1,6 1790 250 2.3 98 33 -
303 31 12 1,6 970 1090 3.7 164 47 -
304 31 12 1,6 1560 500 2.9 123 47 -
305 31 12 1,6 1320 740 3.2 99 45 -
306 60 23 3.0 230 1840 8.1 258 51 87

307 59 23 3.0 170 1890 9.4 380 62 -
308 59 23 3.0 255 1805 8.1 339 60 -
309 60 23 3.0 265 1795 8.9 323 69 108

310 60 23 3.0 290 1770 8.5 303 54 114

311 91 35 4.6 75 1995 13.3 424 58 135

312 92 35 4.6 108 1962 11,9 384 63 108

313 92 35 4.6 76 1985 14.4 509 58 118

314 92 35 4.6 100 1960 13.9 506 55 100

315 91 35 4.6 95 1995 13.4 429 73 110

316 119 46 6.0 65 2145 - 568 75 113

317 121 46 6.1 63 2027 17.8 586 80 145

318 122 47 6.1 78 2012 15.3 528 70 125

319 123 47 6.2 80 2000 17.8 658 85 118

320 122 47 6.1 90 1990 16.4 638 110 140

321 152 58 7.6 60 2050 24.1 915 86 135

322 153 59 7.7 78 2022 21,6 863 68 113

323 153 59 7.7 60 2050 19.3 675 60 105

324 153 59 7.7 60 2050 16.9 615 60 105

325 153 59 7.7 58 2052 24.8 874 90 128

331 185 71 9.3 50 1780 - - 80 190

332 184 70 9.2 55 1795 - - 90 160

333 182 70 9.1 50 2000 - - 120 190

334 183 70 9.2 52 1998 - - 100 160

335 179 69 9.0 50 1500 - - 80 130

336 180 69 9.0 50 2010 - - 80 140
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Meetresultaten

1 =O,8mm (2x)
n

R =0,350
5

(afstand tussen de notches is 20mm)

meting I I n Js t t V schotp n ss 55

[AJ 2 2
[11- s J [11- s J [VJnr. [kA/mm J [kA/mm J nr.

601 88 28 3,7 80 3700 1080 ry1

602 87 27 3.6 100 3660 1267 2
603 88 28 3,7 70 3290 1350 3

604 89 28 3,7 80 3300 1410 4
605 88 28 3,7 70 3440 1424 5
606 88 28 3,7 90 3810 1394 L2...J
607 120 38 5,0 70 3090 1150 ~

608 121 38 5,0 60 2790 1330 2

609 120 38 5,0 65 2745 1470 3
610 118 37 4,9 65 2915 1490 Li....J
619 87 27 3,6 100 3967 1101 rt'
620 86 27 3,6 100 3733 1500 4
621 86 27 3,6 80 3620 1290 2
622 85 27 3,5 80 3553 1551 5
623 87 27 3,6 84 3650 1337 3
624 86 27 3.6 100 3817 1401 ~

625 119 37 5,0 50 2683 1233 rt'
626 117 37 4,9 67 2566 1601 4
627 117 37 4,9 50 2633 1495 2
628 116 36 4,8 50 2467 1671 5
629 - - - - - 1541 3
630 116 36 4,8 67 3000 1586 ~
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1 =0.4mm. Td =1700K (getest tot een boog in de notch ontstond)n rop

test 1 test 2

J Ax At J2 t Ax At J2 t
2

[J-lm] [J-ls] [1015A2s/m4] [J-lm] [J-ls] [10 15A2 s/m4 ][kA/mm ]

20 20,0 2,0 134.4 20.0 1.0 133.6

30 13.3 1.0 92.7 13.3 0.5 92.7

40 10.0 0.6 86.4 10.0 0.3 86.4

50 8.0 0.4 85.0 8.0 0,2 85.0

60 6.7 0.25 84,6 6.7 0.13 84.2

70 5.7 0.2 84.3 5.7 0, 1 84.3

test 3 test 4

J Ax At J2 t Ax At J2 t J 2 (t-At)
2 ,

[10 15A2 s/m4 ] [10 15A2 s/m4 ] [10 15A2 s/m4][kA/mm ] [J-lm] [J-ls] [J-lm] [J-ls]
20 20.0 2.0 134,4 20,0 15.0 138.0 132.0

30 20.0 1.0 92,7 20.0 5.0 94.5 90.0

40 20,0 0,6 86,4 20.0 2,5 88.0 84.0

50 20.0 0.4 85,0 20.0 1.5 86.2 82.5

60 20.0 0.25 84.6 20,0 1.0 86.4 82.8

70 20.0 0.2 84.3 20,0 0.75 88,2 84.5

test 1 : Ax en At zoals geadviseerd in het programma.

test 2: At = At(test 1)/2. Er is geen noemenswaardig verschil.

test 3: Ax -- 20,OJ-lm. Geeft geen verschil met test l.

test 4: Ax = 20.0J-lm en At > At(test 1 ) . De maximale fout in J2 t t.o.v.

test 1 is 5%.

Conclusie

-) De geadviseerde tijdstap geeft voldoende nauwkeurigheid.

-) Ret programma is vrij ongevoelig voor variatie in Ax.
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