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1. INLEIDING.

1.1 Het ontstaan van schakeloverspanningen ten gevolge
van stroombreking.

Afschakeling van kleine inductieve stromen kan in
electriciteitsnetten stroombreking veroorzaken. Dit
houdt in dat de lichtboog tussen de contacten van de
schakelaar dooft, nog v66r de natuurlijke nul-doorgang
van de 50 Hz stroom plaatsvindt (fig. 1.1).
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fig.1.1 Vroegtijdige stroomdoving.

t

De daarna nog aanwezige magnetische energie in de
inductieve belasting L is gelDk aan:

EL = 1L i ch
2

Deze transformeert in electrostatische energie in een
altijd aanwezige parasitaire capaciteit C.

Indien tevens in aanmerking wordt genomen, dat ook
de capaciteit C is geladen, doorgaans tot Û (amplitude
van de netspanning) wordt voor Umax gevonden:

Umax = i 2 1L + Û2
ch C

De spanning over de contacten van de schakelaar is
nu gelijk aan deze oscillerende spanning, gesuperponeerd
op de 50 Hz bronspanning.



Deze, in de praktijk veel voorkomende situatie (denk aan
de afschakeling van onbelaste transformatoren,co~pen

satiespoelen of geblokkeerde motoren), geeft spanningen
tot maximaal 6 à 7 p.u.

Het zal duidelijk zijn dat, als we de grootte van deze
schakeloverspanningen willen weten, we uitspraken moeten
kunnen doen over de grootte van de chopstroom l ch •



1.2 Het ontstaan van stroombreking.

De hierv66r behandelde stroombreking, ook wel
'current-chopping' genoemd, wordt veroorzaakt door
één of een combinatie van de volgende verschijnselen
(lit.1J :
lichtboogeigenschappen

- circuiteigenschappen
- interactie tussen lichtboog en circuit
- electrodeneffecten.

De in dit verslag te bestuderen dynamische boog
instabiliteit is een gevolg van de interactie tussen
boog en circuit. Het blijkt namelijk dat bij een bepaalde
combinatie van boogparameters en circuitelementen de
boogstroom een aanzwellende oscillatie vertoont, waar
door een vroegtijdige nuldoorgang, dus een vroegt~dige

stroomdoving ontstaat (fig.1.2) •

ich= chopstroom.

------100::---- teh

.........;;;;;::::------.......-11----- ti, ii = instabilitei ts-

stroom.

--
--~)-t

fig.1.2 Stroombreking door een aangroeiende oscillatie.
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1.3 Het stabiliteitscriterium van Rizk.

Een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de
dynamische instabiliteit van een boogcapaciteit-
combinatie is verricht door Rizk [lit.2]·.

Hij heeft een boogmodel ontwikkeld, uitgaande van
de spanningsresponsie die een lichtboog geeft op een
kleine stapvormige stroomvariatie. Deze spannings
responsie is benaderd door een exponentieel verloop
en wordt dus gekarakteriseerd door een tijdconstante &.
Dit boogmodel is weergegeven in fig.1.3.

e- R 2_ 0

La = RQ+Rd

RoRd
Ri = - Ro+Rd

U(o)
Ro = 'I(ö"T

R = _ (dU)
d di i=I( 0)

fig.1.) Boogmodel volgens Rizk.

De stabiliteit van een boogcircuit-combinatie kan
nu bepaald worden door in een netconfiguratie zoals
in fig. 1.4 de schakelaar S te vervangen door boven
staand boogmodel.

LI L2, L1 = lijnzelfinductie

L2 = lijnzelfinductie
Ls = stationszelfinductie

L,s
C!I Ct L~ Cs = stationscapaciteit

Lt = belastende zelfinductie

Ct = belastende capaciteit

fig.1.4'Vereenvoudigde netconfiguratie.



Een differentiaalvergelijking in de stroom kan nu
opgesteld worden, waarna met behulp van het'Hurwitz
stabiliteitstheorema' [lit.3]', en na verschillende
vereenvoudigingen de volgende voorwaarde voor stroom
stabiliteit wordt gevonden:

LRd RO RoRd
:-v-+c-~>o (1)



1.4 Controle van het stabiliteitscriterium.

Een controle van het in hoofdstuk 1.3 beschreven
stabiliteitstheorema van Hizk is uitgewerkt door
Matthey [lit.4J.

Uitgangspunt is een gelljkstroomboog, brandend in een
cascade boogkamer (fig.1.1). In tegenstelling tot licht
bogen voor-komende in vermogensschakelaars is er nu
een boog voorhanden met constante lengte, constante dia
meter, en met een controleerbare gasbeblazing. Dienten
gevolge zijn de verschillende boogparameters, zoals de
tijdconstante ~, de boogweerstand Ra en de dynamische
boogweerstand Rd eenduidig te bepalen.

In de bestaande netconfiguraties, zoals in figuur 1.4,
vormen de zelfinducties Lt en Ls een oneindig grote
impedantie, terwijl de zelfinducties L1 en L2 vergeleken
bij de La-waarde uit het boogmodel een verwaarloosbaar
kleine impedantie vormen, Dit alles bij de optredende
hoogfrequente oscillatie.

Daarom wordt, uitgaande van een gelijkstroom door de
boog, alleen een capaciteit parallel aan de boog gescha
keld. Dit ter simulatie van het sterk vereenvoudigde net
(fig.1.6).

I ~

fig.1.6 De gebruikte meetopstelling:
een capaciteit parallel aan de lichtboog.
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Figuur 1.7 geeft de karakteristieken weer van de .
instabiliteitscapaciteit volgend uit de metingen, als
mede de instabiliteitscapaciteit uit de theorie van
Rizk volgens:

~
C = RdTI'T

8

10

/ J •/ t o\-.€ 0 I' Ie.
// «i2. k.

,/
/

/
/

/
//

,/

2.
" Jl--_-r------,r--:.--"'_,.,./---r-_~~~I si"bie1 .JO/' i',)

i i 30 i ,

10 20 'fO l i i" A 50

fig.1.7 De gemeten en theoretische instabiliteits
karakteristiek.
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Wat direct opvalt is de discrepantie tussen de metingen
en de theorie. Slechts voor stromen tussen 15 en 20 Ampère
zou overeenkomst aanwezig kunnen zijn, maar helaas zijn er
op dit stroombereik vrijwel geen stabiliteitsmetingen
verricht.

Matthey geeft twee suggesties ter verklaring van deze
discrepantie:
1 De in (2) en (3) gebruikte tijdconstante &(i) is af

komstig van een onderzoek van Kalasek aan een vrijwel
identieke boogkamer [lit.5]. Het was niet helemaal



zeker of deze tijdconstante ook voor de hier gebruikte
boogkameropstelling gold. Controle van deze tijdconstante
uit de frequentie van de instabiliteitsoscillaties
leverden echter goede overeenstemming [lit.~;~ig.24).

2 De betrekking U.I~ = C, zoals voor de statische karakte
ristiek is aangenomen, geldt voor stromen ( 30 A. Daarom
zal voor stromen boven deze waarde niet met een constante
~ -waarde gerekend mogen worden. Via formule (3) werkt dit
door in de instabiliteitscapaciteit.

Er zouden echter meer aspecten kunnen z~n die invloed
uitoefenen op de ligging van, hetz~ de gemeten karakteris
tiek (zie punt 3), hetzij de theoretische karakteristiek
(zie punten 4,5 en 6):
3 De instabiliteitscapaciteit is gemeten als functie van

de chopstroom en niet als functie van de instabiliteits
stroom. Dat dit, ondanks het feit dat er een quasi sta
tionaire gelijkstroom is gebruikt, van invloed is zal
blijken uit het vervolg van dit verslag •

• De betrekking U.I« = C voor de statische karakteristiek
gaat maar ten dele op. Dat zal verderop in dit onderzoek
blijken. Ook Kalasek [lit.S] maakt duidelijk dat de aanname
van een constante ~ niet juist is voor de gehéle statische
karakteristiek.

5 De opmerking dat de instabiliteitsca~aciteitbij een be
paalde boogstroom lengte-onafhankelijk is, is juist.
Daarom moet de gemeten statische karakteristiek gecor
rigeerd worden met de anode - kathodeval,Dit zal een
rergroting van alfa veroorzaken, immers de helling van
ae statische karakteristiek, indien dubbel logaritmisch
uitgezet, zal steiler zijn (zie ook hoofdstuk 4).

6 Doordat er een koelwaterkolom parallel aan de boog staat
is er een parallelweerstand gerntroduceerd. Ook dit zal
de stabiliteit van de boogcapaciteit-combinatie bernvloeden.

v



Voor een verantwoorde uitspraak over de juistheid van
het stabiliteitscriterium van Rizk zullen alle hierboven
genoemde aspecten aan een nadere beschouwing moeten
worden onderworpen.

Deze beschouwing, alsmede een grondige analyse van
de afleiding van het criterium, is het onderwerp van
dit verslag.



1.5 Het afstudeeronderzoek in breder verband.

Als er een stabiliteitstheorie bestaat waarmee de
grootte van de instabiliteitsstroom berekend kan wor
den in minder eenvoudige netconfiguraties, dan is de
chopstroom in dat net via een eenvoudige herleiding
eveneens bekend. Blijkens hoofdstuk 1.1 kunnen dan
ook de mogelijke schakeloverspanningen berekend worden.
Natuurlijk moet het geheel in de praktijk toepasbaar
zijn, waarin schakelaars met variabele boogparameters
voorkomen, in plaats van de hier gebruikte cascade
boogkamer.

Doel is dan ook de instabiliteitstheorie toe te pas
sen op schakelaarlichtbogen in werkelijke netten.

Met behulp van" een nog te ontwikkelen computerpro
gramma kunnen dan zelfs de schakeloverspanningen bij
verschillende netconfiguraties reeds in de ontwerp
fase van een schakelaar worden berekend.

I (



2. DE EXPEnIMENTEER-O?STELLING.

Omdat hier gewerkt wordt aan de bestaande experimen
tele opstelling van Matthey, wordt verwezen naar [lit.~

voor gedetailleerde informatie hierover. In dit hoofd
stuk zijn vooral de modificaties aan de meetopstelling
beschreven.

2.1 Nieuw model boogkamer.

Tijdens de metingen verricht met het oude model boog
kamer (fig.2.1) bleek al snel dat zowel de koeling van
de boogwand alsook de afdichting tussen koper~ en

rubber_platen niet goed functioneerde. Ook bleek dat de
stikstofstroom door de boogkamer oncontroleerbaar was
wegens verschillende lekkages.

De ontwikkeling van een nieuwe boogkamer bleek daarom
noodzakelijk. Omdat het essentieel is de boogparameters
&,~, RO en Rd zo eenduidig mogelijk te houden, wordt
uitgegaan van een cascade boogkamer. Immers, slechts
met een vaste boogdiameter, een co~stante booglengte
en een constante boogwandtemperatuur, kan een eenduidige
boog worden gegenereerd.

De in de literatuur voorkomende boogkamers maken
gebruik van een van de volgende koelprincipes:
1. Koelwaterstroom in dwarsrichting door de koper

platen (zie figuur 2.2).
Voordelen:
- goedkope, eenvoudige constructie,
- er zijn dunne, koperen platen te gebruiken,
- de boogkamer is eenvoudig te (de-)monteren.
Nadelen:
- een relatief klein koeloppervlak,
- de parallelweerstand aan de boog is relatief klein,
- kans op waterlekkage.

/1



•

~ gos ui!

gas In

•

-water

fig.2.1 De oude boog~rcons.txuctie.



Dit principe is gebruikt door Matthey [lit.4] en
Goossens llit.6J.

-l;;n.~~::1===---",koperplaten

U ~rUbberplaten
~

fig.2.2 Koelwaterstroom in dwarsrichting áoor de platen.

2. Koelwaterstroom in lengterichting door de koperplaten
(fig.2.3).
Voordelen:
- relatief goedkope constructie,

de parallelweerstand is verwaarloosbaar,
- geen waterlekkage in de boogkamer,

individuele koeling van de platen is mogelijk.
Nadelen:
- relatief klein koeloppervlak,

de platen zijn dik, dus een verstoring in het
electrisch veld in de boog is mogelijk,

- daardoor is er een grotere kans dat de boog op een
van de koelplaten gaat staan.

Dit principe is gebruikt door HilI & Jones [lit.17] ,
Kimblin&Edels [lit.9] , Schumacher [lit.10J, ende
afdeling natuurkunde aan de T.H.E.

~ U----+- - - - - - - - -1---"",,) __-+)
'-----l- - - - - - - - - 1---...1

k.oel • .>0"0""

tn

fig.2.3 Koelwaterstroom in lengterichting door de platen.



3. Koelwaterstroom in lengte- én dwarsrichting door
de koperplaten (zie figuur 2.4).
Voordelen:
- groot koeloppervlak,
- de parallelweerstand is groot
- er zijn relatief dunne koperplaten te gebruiken.
Nadelen:
- dure, gecompliceerde constructie,
- kans op waterlekkage,
- een hoge druk in de waterleiding is noodzakelijk.

Dit principe is gebruikt door Detloff [lit.1~ Mae~ker

[lit.11] en de afdeling natuurkunde aan de T.H.E.

1c.Dtl.I. :M"l\:c.r \t'\.

fig.2.4 Koelwaterstroom in lengte- en dwarsrichting.

Besloten is om een boogkamer te construeren, uitgaande
van het eerste koelprincipe. Om het nadeel van een rela
tief klein koeloppervlak te elimineren is het aantal
koelwaterkolommem zo groot mogelijk gemaakt. Dit echter
zonder de weerstand parallel aan de boog te verkleinen.
Dat de verkregen weerstand vrijwel geen invloed uitoefent
op de dynamische instabiliteit zal blijken in hoofdstuk 4.2.
De geconstrueerde boogkamer is weergegeven in figuur 2.5.

Tabel! laat een vergelijking zien tussen het oude en het
nieuwe boogkamermodel wat betreft koelend oppervlak (dit
is het oppervlak waar water en koper elkaar raken), en
wat betreft de electrische weerstand van de waterkolo~

parallel aan de boog.



plaat wordt bij dit-

d = dikte Ou-plaat

~ = 2,55 • 10-3(~)

koeloppervlak parallelweerstand

oude boogkamer 25,14 cm2 6,3 k (afh. van de

= 10~ =100% B?O-condities)
nieuwe boogkamer 45,24 cm2 5,4 k ( idem )

= 180% = 86"

tabel I: Vergelijking betreffende koelend oppervlak en
weerstand van de waterkolom.

Overige wijzigingen zijn :
- een directe gasbeblazingstoevoer,
- een zeer krappe passing van de electroden in de R.V.S.-

houders, waardoor de warmteafvoer beter is,
- een grotere afstand tussen water- en boogkamerkolom,
- dunnere silicone-rubberplaten voor een betere afdichting,
- een grotere diameter van de gastoevoer- en afvoerkanaal-

tjes, zodat verstopping voorkomen wordt.

De aanwezige waterleiding heeft een capaciteit van
6,5 liter per minuut. Per graad celciuB temperatuurverho
ging van dit water kan dan een vermogen worden afgevoerd
van 462W.

Gaan we uit van een maximale boogstroom van 40A. en een
hierbij behorende boogspanning van 110V., dan zal de tem
peratuur van het uitstromende water niet hoger worden dan:

Tmax = TO + AT

= 200 + 10 • 40A.110V.
462\'l.

= 29,5 0 0.
dus een alleszins acceptabele waarde.

De temperatuurval over een koperen
zelfde afgevoerde vermogen [lit.12]:
T=R.~

1J2 1 4400W.
= o. 2v d dr. 20 platenR1 J r.

= 1900 0.



De boogwandtemperatuur zal dus maximaal 2200 C z~n

onder de hier aangenomen omstandigheden.

De hier verkregen resultaten gaan uit van een vol
ledige vermogensafvoer door het koelwater. De tempe
raturen z~n dus de maximale waarden.

In de realiteit zal vooral het beblazingsgas een
aandeel hebben in de koeling van de lichtboog, dit
naast de dissipatie van de boogenergie in de boog
kameromgeving zelf. In hoofdstuk 3.1 zal bl~ken dat
de boogspanning toeneemt bij intensievere beblazing.
Het extra boogvermogen wat op die manier wordt toe
gevoerd is dus beblazingssnelheid-afhankel~k,en zal
door het gas worden afgevoerd.

/1
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.. Fig.2.5 J)e nieuwe boogkamerconstructie
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~ 2.2 De boogkameropstelling.

Het beproevingscircuit is opgebouwd zoals in figuur
2.6 is weergegeven. Door Ry te variëren van 32ntot 6rt
kan de stroom van 4 tot 55A. oplopen. (lit.4]

C=638J.rF
L=O,67-2,6SH

Rv=~' 6 -'- 32 Jl

Rs = 31,Smn

l
vL

.L.--.......-----------+--~o

lOOf
'SooV.

fig.2.6 Het gebruikte beproevingscircuit.

Met deze opstelling kunnen de volgende boogparameters
als functie van de boogstroom gemeten worden:
- de boogspanning U(i),
- de boogweerstand RO(i) = ~

- de dynamische boogweerstand Rd(i)

) dlnruJ- de boogexponent ti{ ti = - d In liJ

dU
= - di



2.3 TUdconstante-meetopstelling.

R = 6,9 kn

C = 2pF

In hoofdstuk 1.3 werd gesteld dat de boogspannings
responsie op een kleine stapvormige stroomvariatie
een vrijwel exponentieel verloop heeft, dat gekarakte
riseerd wordt door een tijdconstante 6.
Figuur 2.7 geeft een circuit weer dat in staat is een
stroomstap A i, gesuperponeerd op de quasistationaire
boogstroom 10 , te genereren.

) I. ~~-~LR..J---'l-----;-i-L-...J-T-------T-:

_----'~ l ~__ _J
fig. 2.7 Tijdconstante meetopstelling.

De RC- tijd van dit circuit is volgens bovenstaande
dimensionering ongeveer 14~B. Dit is zeer lang in
vergelijking met de te verwachten tijdconstante, die een
maximale waarde heeft van 100 JUs.
Bij een maximale spanning over de capaciteit van 900 v.
ontstaat er nu een puls met een amplitude van 0,14 A.
Deze waarde is echter afhankelijk van de boogspanning.
De voorwaarde: 6 i «(. 10 wordt dus geen geweld aangedaan
voor stromen boven 5 A.

Figuur 2.8 laat de stroomstap 6 i, alsmede de spannings
responsie u( t) zien. De stijg~ijd van II i bedraagt 2 ,.AlS.

Aangezien de minimale te verwachten tijdconstante ongeveer
10 ps is, vormt dit geen probleem.



fig. 2.8 Stroomstap Ai en spanningsresponsie U(t).

Als nu de spanningsresponsie door een enkelvoudige
e- macht benaderd wordt, geldt er voor het tijdstip T
in figuur 2.8:

U(t) = Uo
Uo - A i Rd + di(Rd+RO) e-t: = Uo
e· = T. 1 (4)

ln( 1+RQ.)
Rd

1
= T • ln ( 1+-k)

(indien wordt aangenomen dat voor de statische
karakteristiek geldt: UI~ = c).

De in dit experiment gemeten T- waarden, gecombineerd
met gegevens afgeleid uit de statische karakteristiek,
geven zo de tijdconstante e als resultaat.

Figuur 2.9 laat echter duidelijk zien dat er ook span
ningsresponsies voorkomen met een dubbele tUdconstante.
Bij weergave van de oscillogrammen op log- schaal komt
dit tot uiting in een afwijking van een rechte.

Het blijkt dat bij stromen groter dan circa 15 à 20 A.
in de lichtboog een kern ontstaat met een kleine dia
meter en een zeer hoge temperatuur (fig.2.11),[lit.13].



Deze kern, die een zeer goede warmteuitwisseling heeft
met zijn omgeving, is verantwoordelijk voor de eerste
snelle spanningsval, dus voor de kleinste tijdconstante.

fig. 2.9 én 2.10 Spanningsresponsie met dubbele tijd

constante.

fig. 2.11 Het ontstaan van een kern in de lichtboog
voor stromen vanaf 20 A.

~ 1



Dat b~ aanname van een enkelvoudig exponentieel ver
loop een fout geïntroduceerd wordt, bl~kt uit figuur 2.12.
Uitgaande van de gemeten tijdsduur T, is 91 de berekende
tijdsduur volgens (4), ter~~l ~2 de tijdconstante is die
de booggeleidbaarheid bepaalt.

1.0

____---l~-----..:::::::::::::iiilTIIIf-~--e:+'--_+e::.::l.---~ t.jd.
Ife - - - - ----'~;::i;;::::::_-L--==-..=.

0-- -

fig. 2.12 De verschillende t~dconstanten bij een dubbel

exponentieel verloop.
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2.4 Instabiliteitscapaciteit-meetopstelling.

De parallelcapaciteit wordt via een zeer grote weer
stand opgeladen tot een spanning die gelijk is aan de
boogspanning. Door kortsluiting van de weerstand wordt
dan de capaciteit parallel aan de boog geschakeld (fig.2.13).

1
C

Rs = 31,8 ,"$

R = 112 ka

C = 0,25 - 16.JlF

fig.2.13 Instabiliteitscapaciteit-meetopstelling.

Om echter een instabiele boogcapaciteit-combinatie te
detecteren moeten er verstoringen in de boogspanning of
boogstroom voorkomen die de instabiliteit inleiden.
Figuur 2.14 laat zien dat er voldoende spanningsfluctu
aties in een rustig brandende boog aanwezig zijn om dit
te garanderen. Ook het feit dat tijdens de metingen de
boogstroom en -spanning langzaam variëren, kan dit
garanderen. De variatie in de stroom die gepaard gaat
met deze spanningsfluctuaties, is gelijk aan:

~U
ài = R o

= 5 V
5-50.0..

= 1 - 0,1 A.
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fig.2.14 Spanningsfluctuaties in de lichtboog.

Omdat geprobeerd wordt de stabiliteitstheorie van Rizk
te bewijzen, moet uitgegaan worden van Rizk's instabili
teitsdefinitie die stelt:
"Elke stroomverstoring die gedurende enige tijd aangroeit
is een instabiliteit".
Of de instabiliteit zeer kortstondig is, en dus weer uit
dempt, of dat de instabiliteit verder aangroeit, is dus
van geen belang.

Figuur 2.15 laat een instabiliteitsmeting zien. Uitgaande
van een stabiele boogcapaciteit-combinatie wordt de stroom
langzaam omlaag of omhoog geregeld, richting instabiel
gebied.

fig.2.15 Instabiliteitsmeting.



De inst~biliteitsstroom kan in principe als volgt
worden gedefinieerd:
- Uitgegaan kan worden van de maximale, b~ omh66g ge

regelde stroom m!nimale stroom, waarb~ .met een bepaal
dE capaci~eit instabiliteit optreedt.

Deze benaderingswijze zal een uiterste instabiliteits-
grens aangeven, zodat het stabiele gebied een minimsü
oppervlak heeft.

(ii = ii1)

- Uitgegaan kan worden van de gemiddelde stroom, waar
bij met een bepaalde capaciteitswaarde instabiliteit
optreedt.

(ii = t (ii1+ii2+ii3+ii4+ii5+ii6) )



3. DE EXPERIr~TELE RESULTATEN.

Om een volledige controle te verkr~gen van de stabili
teitstheorie van Rizk is het noodzakelijk alle boogpara
meters te kennen. Vandaar dat bij elke boogkamerverande
ring zowel de statische karakteristiek, de tijdconstante
karakteristiek, alsook de instabiliteitskarakteristiek
is opgenomen.

Om de stabiliteitstheorie op verschillende manieren
te benaderen is getracht een aantal relevante boogkamer
eigenschappen te variëren. Deze eigenschappen z~n:

de beblazingssnelheid, de boogkamerdiameter, en de be
blazingsgassoort.

3.1 Variatie van de beblazingsgassnelheid.

De figuren 3.2 tot en met 3.4 geven respectievelijk
boogspanning, boogtijdconstante en instabiliteitscapa

citeit als functie van de boogstroom weer.
De metingen zijn verricht bij gasdoorstroomhoeveelheden
van 1,33 cc/s, 8,17 cc/s, 22 cc/s en 90,94 cc/s. Deze
komen overeen met snelheden van
0,068 m/s, 0,42 m/s, 1,12 m/s en 4,63 m/s.
Bij gassnelheden die nog groter zijn kan de tijdconstante
niet meer gemeten worden. De spanningsfluctuaties maken
dan een exponentiële spanningsresponsie onherkenbaar.
(fig.3.1). Bovendien komt de boog dan regelmatig op de
stalen electrodenhouders te staan in plaats van op de wol-

fiRmelectroden, zodat ernstige beschadigingen optreden.

De boogspanning neemt bij een sterkere beblazing toe,
wat ook te verwachten is. Immers bij een sterkere gas
koeling moet het boogvermogen eveneens groter zijn:

UI = P + P + Pkoelwater koelgas koelomgeving

Vergelijking met HilI & Jones [lit.1~, Kalasek [lit.~,

en Pflanz [lit.7]geeft een goede overeenkomst.



2 ;

fig. 3.1 Boogspanningsfluctuaties gesuperponeerd op
een exponentiële spanningsresponsie.
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fig. 3.2 Statische karakteristiek b~ variabele gasbeblazing.



De boogtUdconstante neemt b~ een meer intensieve
beblazing af, terwijl de minimum ~- waarde bij lagere
stromen komt te liggen. (fig.3.3).

Door een betere warmteuitwisseling met de omgeving
past de boog zich sneller aan veranderde omstandigheden
aan. Vergelijking met Kalasek (19,6 cc/s);[lit.~enPflanz

(3,3 cc/s);[lit.~ ,laat ook een goede overeenkomst zien
voor stromen groter dan 20 A. Echter voor kleine stromen
tot deze waarde liggen de literatuurwaarden een factor 2
hoger.

8{PS)
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•

10 3/7

• v"R..J fl.V5 " 11 $ i "..J, .He.
t /, a3 cc/sj

5/7 :rtA)

fig.3.3 T~dconstante karakteristiek bij variabele gas
beblazing.

De instabiliteitskarakteristiek'vertoont duidelijk een
maximum- en minimumcapaciteit, zoals ook aangetoond is
door Matthey [lit.4]. De extrema verdwijnen bij grotere
beblazingen (fig.3.4).

Dit laatste blijkt ook uit een onderzoek van Gardner &
Urwin [lit. 14]. Figuur 3.5 geeft de instabilitei tskarak
teristiek weer, door hen opgenomen bij een luchtdrukschake
laar-capaciteitscombinatie. Opgemerkt dient te worden dat
de beblazing in vermogensschakelaars met veel grotere gas
snelheden gepaard gaan dan in de experimenten hier be

schreven.
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fig.3.4 Instabiliteitskarakter1atiek bij variabele gas
beblazing
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--- Theorie van Rizk •

---Experiment van Gardner
& Urwin.

fig.3.5 Inatabiliteitakarakteristieken uit de onderzoeken
van Rizk en Gardner & Urwin.



3.2 Variatie van de boogkamerdiameter.

De figuren 3.6 tot en met 3.8 stellen respectievel~k

de statische karakteristiek, de t~dconstante karakteris
tiek en de instabiliteitskarakteristiek voor.

De boogkamers met een diameter van 2,5 en 3,5 mm gaven
na verloop van t~d problemen; de boog ging herhaaldel~k

op een van de koper platen staan. Daarom zijn de experi
menten hiermee gestaakt.

De boogspanning neemt b~ grotere diameter af. Door een
minder intensief contact tussen boog en wand is de boog
koeling verminderd. Het inkomende boogvermogen kan zo
doende verminderd worden, wat zich uit in een lagere
boogspanning. Dit resultaat wordt gesteund door een onder
zoek van Edels & Graffman [lit.15J; (fig.3.6).
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fig.3.6 Statische karakteristiek b~ variabele boogkamer
diameter; stikstofbeblazing. (/,33 ce/5.)



De boogtUdconstante neemt bij grotere boogkamerdiameter
fors toe. Ook dit is verklaarbaar; de wisselwerking
tussen boog en omgeving is afgenomen door een minder in
tensief wandcontact. Daarom duurt het langer voordat de
boog aan een nieuwe situatie is aangepast. (fig.3.7).

Het onderzoek van Edels & Graffman geeft kwalitatief
eenzelfde resultaat: eveneens een toename van thêta bij
grotere boogkamerdiameter. Echter, hun meningen geven
25 %( tot 50 %voor de kleinste stroomwaarden) grotere
e- waarden, hetgeen duidt op minder effectieve koeling.

31

60

o /0 3D

fig. 3.7 T~dconstante karakteristiek bij variabele boog
kamerdiameter; stikstofbeblazing. (1.33 cels.)

De instabiliteitskarakteristiek is gelijkvormig aan de
karakteristiek van een 5 mm. boogkamer onder gelijke om
standigheden. Er heeft een verschuiving in de stroom
plaatsgevonden, echter niet over een afstand evenredig

met de boogkameroppervlakteverhouding (d.i.(~::)2)

(zie fig. 3.8).
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fig.3.8_Instabiliteitskarakteristiek bij variabele boog

kamerdiameter. stikstofbeblazing. (/,13 cc/sj



3.3 Variatie van de beblazingsgassoort.

In het geval lucht als beblazingsgas wordt gebruikt
bl~kt de boog erg instabiel te branden.
Figuur 3.9 laat zien hoe sterk de boogspanning fluctu
eert om een gemiddelde spanning, zoals is uitgezet in
de statische karakteristiek. Ook de spreiding in een
t~dconstantemeting is erg groot.

fig. 3.9 Spanningsfluctuaties b~ luchtbeblazing (1,33 cc/s).

De figuren 3.10 tot en met 3.12 geven respectievel~k de
boogspanning, de tUdconstante en de instabiliteitscapaci
teit weer. Wegens de hiervoor genoemde moeil~kheden zUn
metingen verricht aan boogstromen kleiner dan 25 A.

De statische karakteristiek van een luchtboog verloopt
veel vlakker dan die van een stikstofboog onder gelUke
omstandigheden. Dit is ook al opgemerkt door Edels & Graff
man [lit.1~; (fig.3.10).
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fig.,.10 Statische karakteristiek bij luchtbeblazing.(~33 cc~)
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fig.,.11 Tijdconstante karakteristiek b~ luchtbeblazing.{~3!Cc~)



De tUdconstante heeft een zeer duidelijk maximum bij
een stroom van 7,5 A. Voor grotere stromen zien we een
zelfde verloop als bij de stikstof-tijdconstante-karakte
ristiek.

Ook hier geeft een vergelijking met Edels & Graffman
afwijkingen tot circa 25~. Een tijdconstante-maximum wordt
door hen niet gevonden. Dit in tegenstelling tot een
onderzoek van Frind [lit.16], die met een boogkamer werkte
met een doorsnede van 19 mm., en wél een maximum detec
teerde bij een stroom van te A.

De instabiliteitskarakteristiek vertoont ook nu een
duidelijk maximum- /minimumwaardegedrag.(fig.3.12).

C{~f)
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o

fig.3.12 Instabiliteitskarakteristiek bij luchtbeblazing.
(1.33C.C./~)

Ondanks het feit dat lucht voor circa 80% uit stikstof
bestaat, blijkt de lichtboog zich compleet anders te gedra
gen.
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3.4 Bepaling van de boogexponent 0( •

(6)

voor dè statische

In hoofdstuk 2.3 bleek dat voor de berekening van de
tijdconstante de 0( -waarde bekend moet zijn. Uitgaande van
een dubbellogaritmisch uitgezette .statische karakteristiek
is ~ goed te bepalen.
Er geldt immers: ~ = - d In U

d In I
Figuur 3.13 geeft de grafisch bepaalde~·- waarden weer.
Er is duidelijk een maximum te zien; dit is ook geconsta
teerd door Kalasek [lit. 5] •
Het feit dat alfa zeker niet constant is en b~ grote boog
stromen zelfs nul wordt, duidt erop dat de aanname "alfa

Cl(
is constant in de uitdrukking: U.I = C
karakteristiek" gevaarlijk is.

0(.

o·i

o.~

0.2

si; k.s lof1.,,,,
f .. !r""

l---........--_-_----:"""--..--_-~-_-_-_ z{A)
o I~ ) 0 6 0 4( 0 50

fig.3.13 Boogexponent~, grafisch bepaald uit de statische
karakteristiek.; { /,33 cc/sj



Men dient op te passen dat aan alfa niet een té grote
betekenis wordt gegeven.
Zowel een grafische als een analytische bepaling van deze
boogparameter geeft namel~k een grote spreiding. Deze
spreiding zal ook doorwerken in de bepaling van de tijd
constante, die immers volgens (5) bepaald wordt.

~:



4. INSTABILITEITSKARAKT3RI3TIEK VOLGENS DE THEORIE VAN RIZK.

Om een uitspraak te kunnen doen over de juistheid van
het stabiliteitscriterium van Rizk, is een vergelijking
tussen de instabiliteitskarakteristieken volgend uit de
experimenten, en volgend uit de theorie van Rizk vereist.
Om deze juistheid ook algemeen te kunnen laten gelden, is
het van belang de invloed van variërende omstandigheden
op de stabiliteitsvoorwaarden te leren ke~~en.

4.1 Een vergelUking tussen de experimenten en de theorie
van Rizk.

De instabiliteitskarakteristiek uit de experimenten
in hoofdstuk 3, alsmede de instabiliteitskarakteristiek
uit de theorie van Rizk, zijn weergegeven in de figuren
4.1 tot en met 4.4. Deze figuren hebben respectievelijk
de beblazingsgassnelheid (0,068 mis en 1,12 mis), de
beblazingsgassnelheid (0,42 mis en 4,63 mis), de boog
kamerdiameter en de gassoort als boogkamerparameter.

De theoretische instabiliteitskarakteristieken zijn
bepaald met het stabiliteitscriterium van Rizk volgens:

C=~:O (3)

Hierbij is voor iedere stroomwaarde gebruik gemaakt van
de gemeten t~dconstanten uit hoofdstuk 3.

De alfa- waarden z~n grafisch bepaald uit de gemeten
statische karakteristieken. De boogweerstand RO volgt
eveneens direct uit de statische karakteristiek.

Ook hier blijkt de door Matthey al geconstateerde dis
crepantie tussen theorie en praktijk [lit.4].

Bij vrijwel alle in dit verslag behandelde experimenten
is de instabiliteitscapaciteit die volgt uit de metingen
veel groter dan die uit de theorie. De discrepantie wordt
echter niet alleen door een schaalfactor bepaald, maar
tevens is er geen gelijkvormigheid tussen de theoretisch
en experimenteel bepaalde grafieken.

3,



De instabiliteitskarakteristiek, opgenomen bij een bebla
zingsgassnelheid van 4,63 mis vormt als enige wen uit
zondering. Hier is wel gelijkvormigheid te constateren

-'

maar de theoretische en experimentele karakteristiek
verschillen een factor 1,7 in grootte.

De instabiliteitskarakteristiek,volgend uit de theorie,
bij beblazing met lucht geeft evenals de experimentele
karakteristiek een maximum- en een minimumwaarde. Het is

dusla~~etoond dat ook de theorie een dergelijk verloop kan
voorspellen.

C (~F)

8

6

J~ ,~ io

fig. 4.1 Vergelijking tussen de experimenteel en theoretisch
verkregen instabiliteitscapaciteit~b~ variatie
van de gassnelheid.
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fig.4.2 Vergelijking tussen de experimenteel en theoretisch

verkregen instabiliteitscapaciteit, b~ variatie

van de sassnelheid.
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fig.4.3 VergelDking tussen de experimenteel en theoretisch
verkregen instabiliteitscapaciteit, bij variatie

van de boogkamerdiameter.
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fig.4.4 Vergelijking tussen de experimenteel en theoretisch
verkregen instabiliteitscapaciteit, bij variatie

van de beblazingsgassoort.

Voorzichtigheid is geboden bij het vergelijken van de ver
schillende instabiliteitskarakteristieken.
In de figuren 3.4, 3.8 en 3.12 is aangegeven hoe groot de
spreiding in de instabiliteitsstroom is voor een bepaalde
capaciteitswaarde. Uitgaande van deze spreiding zijn in
figuur 4.5 de grenzen van de overgang stabiel - instabiel
gebied gegeven, die behoren bij een stikstofboog (1,33 cc/s)
in een 5 mm. boogkamer.

De stroom,waarbij instabiliteit optreedt in het geval een
capaciteit C parallel aan de boog is geschakeld, ligt tussen

een maximale (ii max) en een minimale (ii min) waarde.
De theoretische instabiliteitskarakteristiek heeft even

eens een spreiding die immers via de boogparameters ~, RO
en ~ wordt geïntroduceerd.

De spreiding in de tijdconstante, zoals is aangegeven in
de figuren 3.3, 3.7 en 3.11 is afkomstig van de spreiding
in de gemeten tijdsduur T (fig.2.8). Opmerkelijk is de grootte
hiervan, wanneer lucht als beblazingsgas wordt gebruikt (fig.3.11)



De spreiding in de boogweerstand HO volgt direct uit de
spreiding in de boogspanning. Er geldt immers:

RO = UI)..•
,: 'tlJ

Bij stikstofbeblazing kan deze spreiding echter verwaarloosd
worden.

Omdat de alfa- waarden grafisch zijn bepaald is de spreiding
hiervan moeilijk te preciseren. AfwUkingen tot 10 à 20~ van
de in hoofdstuk 3.13 gegeven waarden behoren zeker tot de
mogelijkheden.
Combinatie van (3) en (4) geeft als stabiliteitscriterium:

C - T (b)
- 0(. HO In( 1+~)

Een variatie van alfa komt dus niet alleen direct tot uit
drukkins in de theoretische instabiliteitscapaciteit, maar
tevens via variatie van de tijdconstante e volgens ($).
Deze twee effecten hebben een vrijwel even grote maar tegen
gesteld gerichte uitwerking op de variatie in de capaciteit.
Er geldt:

dC 5 1 de
dl)(, = -~ + «RO .~Of{,

e 1 T
= - ROoc.!

+- • 0'2(1+~ a 2 (1 + ~)O(RO
c<

S ( 1- 1 )=
- Root2 1(0<+1) In (1 + ö()

6 ( 1-0,6 )=
- R rJ...2

0 (als 0<. ;=,0,5).

In figuur 4.5 is eveneens de overgang stabiel - instabiel
gebied aangegeven, uitgaande van de theorie van Rizk, waar
bij rekening is gehouden met de spreiding in de boogpara
meters zoals hiervoor is beschreven.

Alhoewel de beide instabiliteitskarakteristieken voor
een groot deel binnen elkaars spreiding liggen, is er nog
steeds een discrepantie aanwezig.



Geconcludeerd mag worden dat de theorie van Rizk in
overeenstemming is met de experimenten voor stromen
tussen 10 en 22 A. Deze stroomwaarden zijn experiment
afhankelijk, echter het hier geconwtateerde gedrag is
algemeen te noemen.

De discrepantie die optreedt voor grote stromen is te
verklaren uit het feit dat ~ vanwege de vr~wel vlak ver
lopende statische karakteristiek (voor I> 22 A.) niet
nauwkeurig genoeg bepaald kan worden (zie ook hoofdstuk 4.4).
Bovendien laten de vergel~kingen in andere boogkamersitu
aties (fig. 4.1, 4.2, 4.3 eD 4.4) zien dat daar de theore
tische en praktische instabiliteitskarakteristiek ook bij
grote stromen goed overeenkomen.

Voor kleine stromen blijkt in alle experimenten een discre
pantie aanwezig te zijn tussen theorie en praktijk. Deze af
wijking, die voor de kleinste stromen zeker een factor 1,5"

à 2 bedraagt, neemt af tot 1 bij Igrens.
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fig.4.5 Theoretische en experimentele instabiliteitskarak
teristiek, waarbij gebruik is gemaakt van de sprei
ding in de instabiliteitsstroom, de tijd T en in ~

( N2lstikstof, 1,33 cc/s, in een 5 mm ~ boogkamer)



4.2 Invloed van verschillende circuitelementen.

In figuur 4.6 is nogmaals het meetcircuit weergegeven.
omdat de discrepantie tussen de gemeten en theoretische
instabiliteitskarakteristiek afkomstig zou kunnen z~n

van parasitaire componenten zijn ook deze weergegeven.
De invloed van zowel deze parasitaire componenten alsook
van de componenten in het voedingscircuit (zelfinductie
L en impedantie R) worden berekend volgens de methode
van Rizk in de hoofdstukken 4.2.1 tot en met 4.2.6.

L

fig.4.6 Meetcircuit met mogel~ke parasitaire componenten.

4.2.1 Inloed van het voedingscircuit.

In b~lage 1A is de stabiliteitsberekening gegeven,
waarb~ is uitgegaan van een circuit zoals figuur 4.7
laat zien.

L

fig.4.7 Het voedingscircuit.



Als de boogstroom i stabiel is, moet voldaan zijn aan de
volgende drie stabiliteitsvoorwaarden:

- c <

- c <. -~&-...-
R RO e

Rd- --....L~-
9'

: kriterium van Kaufman, een voorwaarde
voor statische stabiliteit [lit.1].

voorwaarden voor een dynamische stabi
liteit van de boogstroom.

Deze stabiliteitsvoorwaarden zijn verkregen door een
aantal vereenvoudigingen door te voeren. Deze vereenvou
digingen z~n alleen verantwoord als wordt uitgegaan van
component- en boogparameterwaarden, zoals gegeven in de
voorgaande hoofdstukken.
Duidelijk wordt dan dat, ondanks het feit dat de stabili
teitsvoorwaarde een andere instabiliteitskarakteristiek
zal opleveren, het verschil miniem is.
Er geldt iInDlers:

R.RO·Et R
dL <<.

ttn R.Rd2.C Rd
L <<-

als wordt uitgegaan van de volgende voorwaarden:

R = 6 - 32 n..
RO= 3 - 80.n.

Rd= 1 - 40 n
6 =10 - 30"us

L =0~5-- 2 H
C = 1 - 10"uF

Dat het voedingscircuit geen invloed heeft op de grootte
van de instabiliteitscapaviteit blijkt ook uit figuur 4.8.
We zien dat de stroom door de boog (weergegeven door de .
bovenste plot) een hoogfrequente component als gevolg van
een instabiele situatie bevat.
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Deze component dringt echter niet door in het voedingscir
cuit. (dit heeft voor de optredende oscillatiefrequentie
(2 - 10 KHz) een impedantie van circa 10 kfiin tegenstel
ling tot de capaciteit die 10n~eeft).

De stroom door het voedingscircuit wordt weergegeven
door de onderste plot en bevat alleen een gelijkstroom
component tot het moment waarop de boogstroom breekt.
Vanaf dat moment ontstaat een uitdempende oscillatie, die
bepaald wordt door de L-, R- en C- configuratie.

tw: .....~ 4"* ...

I 11',.,
HJ'. L

""'.J-------....--

, .._ ""----10 ---.

fig.4.8 Opname van de boogstroom en de voedingcircuitstroom.



4.2.2 Invloed van de parasitaire zelfinductie Ls •

Bijlage 1B geeft de stabiliteitsberekening die bij deze
situatie hoort. Het circuit is gegeven in figuur 4.9.

I I

L

fig.4.9 Meetcircuit met parasitaire zelfinductie Ls •

Voor boogstroomstabiliteit moet gelden:
- R > Rd : criterium van Kaufman.

e
- 0 < 'L : dynamische stabiliteitsvoorwaarde

Rd (1+ Ra-:)
6

-0<
R.RQ'S

L

(minder strenge voorwaarde).

Ook hier zijn verschillende vereenvoudigingen toegepast.
Omdat de parasitaire zelfinductie Ls doorgaans zeer klein
zal zijn, mag verwacht worden dat ook deze situatie geen
verandering van de instabiliteitskarakteristiek zal op
leveren.

De invloed van een zelfinductie zal pas een rol spelen
als geldt:

Ls ~ 0,2 RO.&

De theoretische instabiliteitscapaciteit behorende bij een
bepaalde boogstroom wordt dan kleiner.



4.2.3 Invloed van een parasitaire serieweerstand ns •

Ook een eventueel aanwezige weerstand, in bijvoorbeeld
de kabels tussen boog en capaciteit, zal invloed uitoefenen
op de stabiliteit van de boog. Deze parasitaire weerstand
Rs is in figuur 4.10 weergegeven. De hierbij behorende
stabiliteitsberekening wordt behandeld in bijlage 10.

L

fig.4.10 Meetcircuit met parasitaire serie-impedantie Rs •

In het geval de boogstroom i stabiel is, moet gelden:
R ~ Rd : criterium van Kaufman.

o < & .. dynamische instabiliteitsvoorwaarde.

De parasitaire serie-impedantie Rs zal dus een vergroting
van de instabiliteitscapaciteit veroorzaken, zodra de
waarde hiervan van dezelfde orde van grootte is als de
waarde van de dynamische boogweerstand.

Als echter de afwijking tussen de theoretische en de
experimentele instabiliteitskarakteristiek het gevolg zou
zijn van een serieweerstand Rs ' dan zou deze discrepantie
bij grotere stromen juist maximaal zijn. Immers Rd neemt af
voor een toenemende boogstroom.

Zoals in hoofdstuk 4.1 is geconstateerd treedt de dis
crepantie juist op voor stromen kleiner dan een bepaalde
g~enswaarde.
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4.2.4 Invloed van een parasitaire parallelweerstand Rp•

Figuur 4.11 geeft een circuit weer met een parasitaire
weerstand Rp parallel aan de capaciteit. De stabiliteits
berekening behorende bij deze situatie vormt het onderwerp
van bijlage 1D.

fig.4.11 Meetcircuit met parasitaire parallelweerstand Hp.

: statische stabiliteitsvoorwaarde.

dynamische stabiliteitsvoor
waarde.

Voor een stabiele boogstroom moet aan
voorwaarden zijn voldaan:

R > Rd( 1 + !L)Rp

o < !L( 1 + RO)
Rd Rp

0<6'( 1 )Ir". Rdd 1 -tip

de volgende drie

Door de hier beschreven situatie zal een verandering in
de instabiliteitskarakteristiek optreden. Echter, deze
verandering is pas van invloed zodra de parallelweerstand
in dezelfde orde van grootte ligt als de boogweerstand RO•
Dit betekent dat de weerstand die de waterkolom vormt, (even
wijdig aan de boogkamer), geen invloed heeft op de grootte
van de instabiliteitscapaciteit bij een bepaalde stroomwaarde.
Bij metingen bleek deze weerstand een grootte te hebben van
circa 5,4 ka. Dit houdt een capaciteitsvariatie in van
maximaal 0,8%. (zie ook hoofdstuk 2.1).



ferugblikkend op de resultaten in dit hoofdstuk moet
dah ook de volgende conclusie worden getrokken:
De verschillende parasitaire componenten oefenen wel
een invloed uit op de ligging van de instabiliteits
karakteristiek, maar, uitgaande van realistische compo
nentgrootten is deze invloed zeer miniem.
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4.3 Invloed van de boogexponent D( •

(9)=

Om de nauwkeurigheid in~, als gevolg van een grafische
bepaling hiervan te vergroten, is gepoogd deze waarde ana
lytisch te bepalen.

De statische karakteristiek (van een 5 mm ~ boogkamer,
beblazen met stikstofgas, 1,33 cc/s) kan weergegeven
worden door de volgende 4e graads polynoom:

U = 67,01 + 1236,5 _ 1991,8 + 586,1 (VoLt)
1 12 13

Indien wordt uitgegaan van de betrekking U.ID(·= C voor
de statische karakteristiek, geldend voor deelintervallen
van het stroombereik, wordt de boogexponent gevonden uit:

~ = _ dUldi (8)
u/i (i=i o)

Rd
Ro

Figuur 4.12 geeft het resultaat alfa weer, wat verkregen
is door de gevonden polynoom te substitueren in (8).
Tevens is in deze figuur de tijdconstante karakteristiek
weergegeven. Die is immers via (5) van de alfa- waarde
afhankel~k. Voor deze grafiek is uitgegaan van dezelfde
T- waardenmetingen als gebruikt in hoofdstuk 3.1 voor de
tijdconstantemeting.
,0( e (,c.( 5)

'd

o.t

10

o 10 ~" a 0 Ilo s-o :rIA)

fig.4.12 Boogexponent ~ en tijdconstante e van de 5 mrn tjJ
boogkamer met atikstofbeblazing; 1,33 cc/s.
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We kunnen dit resultaat vergel~ken met de overeenkomstige
«- karakteristiek en e- karakteristiek. Zie hiervoor respec
tievel~k de figuren 3.13 en 3.3.

Het is duidel~k dat, alhoewel de beide alfa- karakteris
tieken over vrijwel het gehele stroombereik verschillen, de
invloed hiervan op de tijdconstante niet erg groot is.
Alleen voor zeer kleine stromen (1<6 A.) en voor zeer grote
stromen (1)30 A.) treden flinke afwijkingen op. Deze afwijkingen
zijn waarsch~nlijk het gevolg van een onnauwkeurige statische
karakteristiekrepresentatie door de polynoom (7). Er zijn
namelijk relatief weinig metingen gedaan voor stromen <6 A.
en ~30 A.

Omdat juist bij deze stroomwaarden de statische karakteris
tiek een zeer grote of een zeer kleine helling (~O) heeft,
is de richtingscoëfficiënt (en dus ook«) moeilijk nauwkeurig
te bepalen. Dit is ook de reden waarom bij hoge stromen een
discrepantie tussen theorie en praktijk kan ontstaan.

In figuur 4.13 wordt de experimentele instabiliteitskarak
teristiek vergeleken met de theoretische karakteristiek,
waarbij is uitgegaan van de analytisch bepaalde ~- waarden.
De discrepantie is nog steeds duidelijk aanwezig.

S" 11/'1 I ,~ J.33("C'fi

l.Xp.

C (ItF)

~

-8 11. xrA)

fig.4.13 Vergelijking tussen de experimenteel en theoretisch
bepaalde instabiliteitskarakteristiek.



De juistheid van betrekking (9) lijkt echter discutabel
te z~n. Als weer wordt uitgegaan van:

U.IIl(. = C

U
RO = I

dan

(constant)

(i=io )
dU

Rd = - d1' ( )i=io
oe. = I)«i)

geldt:

In u = In c - ~ln i
1 1 di In i.do<.- du = - 0(,,-:- -U 1

du u In . do<
di = - tJ(.-:- - U 1· di1

Rd dUldi
RO

= - uo/-10

0(.+ (i·ln .) dO(= 1 .di (10)

Uitgaande
in figuur
- stromen

van grafisch bepaalde ~- waarden, zoals gegeven
3.13, volgt voor:

< 10 A. : ~~ ~ IX + 0, OS i. In i.

- stromen tussen 10 en 17 A. = 0<.

Rdstromen >17 A. R
O
~ 0( - 0,02 i-In i

De rechterterm in (10) is dus van dezelfde orde van
grootte als alfa zelf. Dit geldt ook bij gebruikmaking van
de analytisch bepaalde alfa uit fig.4.12.
Betrekking (9) is dus niet geldig. Daarom is de tot nu toe
gebruikte stabiliteitsvoorwaard~:C =~X (3) eveneens
niet geldig. 0
Hierbij is immers gebruik gemaakt van uitdrukking (9).

Toch worden in tabel II de volgende dynamische boog
weerstanden naast elkaar gezet:



- de dynamische weerstand, grafisch bepaald uit de statische
dU

karakteristiek: R~ grafisch = - di

- de dynamische weerstand, bepaald met behulp van de
omstreden formule (9): Rd2 = 0< .RO

- de dynamische weerstand, bepaald met behulp van (10):

Rd3 = ot. RO + (i In i) ~~.RO

De hier gebruikte 0( is grafisch bepaald en weergegeven in
fig.3.13.

1 RO
..

Rd1 : Rd2 ., . Rd3
Cl(.

4 58,5 25,5 24,6 50,5 0,42
8 20,8 11 ,6 11,8 15,8 0,57

12 10,8 6,8 8,1 8,1 0,75
16 6,8 4,0 4,6 6,8 0,68
20 4,7 2,6 2,5 -3,1 0,54
26 3,2 1,4 1,4 -4,0 0,43

Tabel 11: Vergelijking van de dynamische boogweerstand,
verkregen met verschillende methoden.

Ondanks bet feit dat (9) niet geldig is, blijkt er toch
een goede overeenkomst te zijn tussen de grafisch bepaalde
dynamische weerstand en de bepaling van Rd met behulp van (9).
Tevens blijkt de bepaling van Rd met behulp van (10) zeer
afwijkende weerstandswaarden op te leveren.
Aan betrekking (9b), zoals die is aangenomen voor de sta
tische karakteristiek moet dan ook worden getwijfeld. Immers3

(10) is herleid uit (9b).
De gehele problematiek rond de waarde van uitdrukking: ~

kan worden omzeild door als stabiliteitsvoorwaarde
formule (2) te gebruiken: C = ~ (2)



BI~kens tabel 11 zal substitutie van~·RO voor Rd in (2)
geen wezenl~k andere instabiliteitskarakteristiek opleveren,
zodat de theoretische instabiliteitskarakteristieken die
met behulp van (3) zijn berekend, geldig blijven.

( 11)
= 1 0 + Ai

= Ua - Ai Rd

100

Als bij de bepaling van de t~dconstanten niet alleen tUds
duur T gemeten zou zijn, maar tevens de initiële spannings
waarde Ua en de minimale spanningswaarde Uoo (fig.4.14), dan
was 6' bepaald met behulp van (11); [lit.5J:

& = T
1 uotrUClO1o

n I.o(Uo-U
lK
,)

Formule S is dan overbodig, zodat de ~- waarde in de bepaling
van de tijdconstante eveneens geen rol meer speelt in de
stabil1teitsvoorwaarde.

u',

- -- -- --"- - -l.Loo

fig.4.14 Definitie van verschillende spanningen.



4.4 Invloed van de anode-/kathode val.

De statische karakteristieken, zoals gegeven in de figuren
3.2, 3.6 en 3.10 geven de boogspanning weer, gemeten over
de electroden als functie van de boogstroorn I.
Deze boogspanning Ue bestaat uit de anode-./kathode val
UAK en uit de boogzuilspanning Uz (fig.4.14).

o
fig.4.14 Samenstelling van de boogspanning uit de anode 

}kathode val en de zuilspanning.

De anode -/kathode val bedraagt voor Wolfram-electroden
ongeveer 26 V. [lit.7]. De boogzuilspanning is evenredig
met de lengte van de boog: Uz = E.l

Omdat de gehele stabiliteitstheorie booglengte-onafhan
kelijk is, lijkt het erop dat een constante A-K val invloed
zal hebben op de uitdrukking van de instabiliteitscapaci
teit. Immers de boogspanning bestaat uit een constant
deel en een deel evenredig met de booglengte 1.

Zowel bij de opstelling van het boogmodel, alsook bij de
berekening van de instabiliteitsvoorwaarde, is uitgegaan
van de boog als 'black box'.

De boogspanningsresponsie op een stroomstap~i vormt
de basis van waaruit de gehele instabiliteitstheorie is
opgezet. Dan is duidelijk dat de constante Anode -/kathode
val niet meer van invloed is op de formule voor de

inetabiliteitscapaciteit.



Immers, deze anode -/kathode val is al verwerkt in het black
box model van de boog ( de boogspanningsresponsie op een
stroomstap), en in de experimenteel bepaalde statische
boogkarakteristiek.

Figuur 4,15 onderschrijft dit. In deze figuur is de boog
weergegeven door de boogzuil in serie met een spanningsbron

.Uak • Deze spanningsbron is echter niet van invloed op een
mogelijke stabiliteit van de boogstroom i.

Bij het opstellen van een differentiaalvergelijking in de
stroom valt de constante spanning Uak weg.

Uz + UAK = 6Ji d t + UCG

dUz 1
dt = C· i

l.

u2 ..

I_I
fig.4.15 Boogcapaciteit- combinatie.



4.5 Invloed van de waterkolom langs de boog.

Door het koelwater dat contact maakt met alle koperplaten
van de boogkamer, wordt een weerstand geïntroduceerd parallel
aan de boog. Deze weerstand heeft bij normale watercondities
een waarde van 5,4 k~

Dat dit invloed zal uitoefenen op de stabiliteit van de
boog, is al ter sprake gekomen in hoofdstuk 4.2. Deze invloed
is echter bij de hier gemeten weerstandswaarde te verwaarlozen.

Zoals fig. 4.15~laat zien is de parallelweerstand eveneens
van invloed op de statische karakteristiek.
De gemeten stroom (im), bij een bepaalde spanning(Ub ), bestaat
niet alleen uit de boogstroom (ib ) maar tevens uit de stroom
door de weerstand (iJJ: i m = ibTiR

~e""~te.. kAn1k.le.ri,.S.u.e.k.

b~~'K.\.erL5\c:.e.k.

I

fig.4.15~Statische karakteristiek bij aanwezigheid van
parallelweerstand.
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Uit figuur 4.15 bl~kt dat b~ een gegeven stroom 10 door
de boogweerstand-combinatie twee verschillende instellingen
mogelijk z~n. Het evenwicht op punt A is echter labiel.
Stel namelijk een spanningsvariatie > O. De stroom door de
weerstand wordt groter ten koste van de boogstroom. De
spanning over de boogweerstand wordt dan nog groter, immers:

_ dli '> ~".. ate:.
di (boog) di (weerstand) .

( I~)

= 0

= 0

i b + i~

= (.Q.) 1/0(
u

U
=R

zal doven, terw~l de parallelweerstand
die gelijk is aan:

Omdat eveneens geldt:

volgt hieruit:

Ubron = voedingsspanning
Rv = voorschakelweerstand

De scheiding tussen het stabiele en labiele gedeelte van
de statische karakteristiek volgt uit de statische stabili
teitsvoorwaarde.

dim
Voor het scheidingspunt B geldt: du = 0

i m =

De stroom door de boog
de gehele stroom voert

Ubron
i R = Rv+Rp

ijl

L( (.Q.)1Al+(!!) )
du u R

.1 _ (.Q.) 1k _1.....
Ru· or.u

..Op het scheidingspunt : R = ~ RO

~3tatische stabili tei tsvoorwaarde: R::> K. RO
De veranderde ligging van de statische karakteristiek zal

eveneens invloed uitoefenen op de dynamische stabiliteits
grens. Immers, de sch~nbare boogweerstand zal kleiner worden:

ROs :!:L u= i m
= ib+iR

=
Rp.RO
Rp+RO

en de schUnbare _d~mische boogweerstand zal groter worden.



du du
= - di = - d(ib+iR}

= Rp.Rd
Rp-Rd

De dynamische stabiliteitsvoorwaarde, die voor deze veranderde
situatie geldt, is berekend in hoofdstuk 4.2. De daarin voor
komende componenten Ri en La zijn afhankelijk. van de RO' Rd en
~ ! behorende bij de boog zelf.
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4.6 Invloed van de tiidconstante •.

Als wordt uitgegaan van de instabiliteitsvoorwaarde
gegeven in (~), kan de discrepantie tussen de gemeten
en theoretische instabiliteitskarakteristiek alleen
veroorzaakt worden door een foutieve Rd of &- waarde.

In hoofdstuk 4.3 bleek dat de dynamische boogweerstand
grafisch voldoende nauwkeurig bepaald kan worden, uitge
zonderd het hoge stromenbereik (I > 30 A.)
Vandaar dat in dit hoofdstuk de rol van de t~dconstante

nader wordt bekeken.

4.6.1 VergelUking tussen tUdconstantemetingen.

Helaas z~n de in de literatuur aanwezige t~dconstante

metingen uitgevoerd onder zeer wisselende omstandigheden.
Vaak zijn gegevens als boogkamerdiameter, booglengte, be
blazingssnelheid en dergelijke niet gegeven. Doordat de
t~dconstante afhankel~k is van deze paraoeters (beschreven
in hoofdstuk 3), maakt een dergelijke onbekendheid het
onderzoek minder bruikbaar.

Figuur 4.16 geeft een aantal tijdconstante karakteris
tieken. De gasbeblazingssnelheid van Edels & Graffman is
onbekend, maar omdat in hun artikel een vergel~king is
gemaakt met Pflanz, kan wellicht worden aangenomen dat
het gasdoorstroomvolume eveneens 3,3 cc/s is.
De hier aangege~en enkele tijdconstante van Pflanz is
verkregen uit de snelle en langzame t~dconstante metingen
beschreven in [lit.7J, volgens:

G _ 6slowEslow + 9fastEfast
enkel - Eslow + Efast

Efast = amplitude van~de sDeIle' spanningsval.

Eslow = amplitude van de langzame 8panningsval~
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Een directe vergel~king van de hier gegeven literatuur
waarden met de in hoofdstuk 3 gepresenteerde t~dconstan

ten is alleen mogel~k als gernterpoleerd wordt tussen de
t~dconstante-functiesbehorende bij de verschillende be
blazingssnelheden.

Het commentaar op deze vergelijkingen is gegeven in 
hoofdstuk 3 bij de bespreking van de experimenteel ver~

kregen t~dconstanten.
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L"cU ~ IJ MIt r/
eXf" Ht.t. Lu.cLt
'-)rf ""d. t 1111 I

o "-------I-O-----~-o---.........-3-0----~-O-----5" ....O- zrA;.

fig.4.16 Literatuurwaarden van enkele tijdconstantemetingen.

De figuren 4.17 en 4.18 geven opnieuw een weergave van
de experimentele en theoretische instabiliteitskarakteris
tiek. Nu echter zijn voor de tijdconstante & in (2) de
literatuurwaarden ingevuld.



6

1 'LXf. 1,33 c.c h
~ LXp. I,:z CC/l

3 +ho .. «i 11 • •• v, 9- C!J, J crl5) (f!lflAotz)
Ir b-I" H c C /$
~ fÁlofit. ".IJ.v. 9"('"lu/s) (!Aql.~~")

'" /6

fig.4.17 Vergelijking tussen experimenten uit hoofdstuk 3
en theorie met behulp van &(Kalasek) ~n & (Pflanz).

o l----:l------.---4-.....,......-""":"b----::8----:"/o---~J2:---:::r.:-(7,A~)\

f1g.4.18 Vergelijking tussen experimenten en theorie met
behulp van 5' (Edels &: Graffman), 4'- I ~ 13 A.



Omdat de beblazingssnelheid tijdens de capaciteitsmetingen
verschilt met die tijdens de tijdconstante metingen,gebruikt
in de theoretische capaciteitsberekeningen, mag er geen
directe vergel~king genaakt worden.

De theoretische instabiliteitskarakteristieken kunnen
echter wel vergeleken worden met geëxtrapoleerde experi
mentele karakteristieken.
(overeenkomstig wat de gassnelheid betreft).
Ook dan lijkt er echter nog steeds een discrepantie aaR
wezig te z~n tussen .de ~heoretische en experimentele
instabiliteitskarakteristiek.
Er mag dan ook geconcludeerd worden dat onderzoek naar de
precieze bepaling van de t~dconstante nodig is.

4.6.2. Het effect van een dubbele tUdconstante.

Zoals in hoofdstuk 2.3 al beschreven is gaat een veran
dering in de booggeleidbaarheid, bij strooen groter dan
15 à 20 A. gepaard met een dubbele t~dconstante. Dienten
gevolge zal de aangenomen tijdconstante een te snelle aan
passing van de boog aan veranderde omstandigheden voor
spellen (zie ook fig. 2.12). Dit betekent dat, in het geval
een dubbele tijdconstante in het spel is, de thêtQ- waarde,
en dus ook de theoretische instabiliteitscapaciteit waarden,
groter moeten z~n dan in de desbetreffende figuren is aan
gegeven.

Aangezien de discrepantie tussen realiteit en theorie
echter vooral optreedt bij kleine stromen, waar dus een
enkele tijdconstante is gesignaleerd, kan het hier behan
delde effect geen verklaring zUn voor de geconstateerde
discrepantie.
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4.6.3. Invloed van d~/di.

Als de figuren 4.1, 4.2 en 3.3 naast elkaar gelegd
worden blijkt dat voor stromen, waarbij een discrepantie
tussen theorie en praktijk aanwezig is, geldt dat de
tijdconstante stroomafhankelijk is:

~r =~ F0.

Als er inderdaad een verband bestaat tussen deze twee
verschijnselen, dan klopt stabiliteitsvoorwaarde (1) niet.
Formule (1) en dus ook (2) en (3) zouden dan uitgebreid
moeten worden met een extra term die afhankelijk is van
de/di. Ook de experimenten verricht aan de 7 mm ~ boog
kamer wijzen hie;rop; waar de tijdconstante stroomafhanke
lijk is, daar is een discrepantie aanwezig.

Tabel 111 geeft duidelijkheid omtrent het verband tussen
de helling van de tijdconstante karakteristiek_en de grootte
van de discrepantie (aangegeven door Cmeting ).

Ctheorie

Meting de/di CJIle t1ng;Ctheorie

N2-beblazing waarde ~troombereik waarde stroombereik

5 m.m 9:1,33 cc/s -1,05 Jls/j ~ 8 A 1,85 ! 8 A

-1,6 )ls/A 8-16 A 1,8-1 , C 8-16 A

0-0,4 )ls/A ), 16 A 1,° > 16 A

8,2 cc/e -1,75 )ls/A ! 12 A 1,7 ! 8 A

10-0,3 )ls/A >12 A 1, 1 > 14 A
22 cc/s -1,35 JJ.s/A ~ 14 A 1,9 ~ 10 A

10-0,2 \ls/A :> 14 A 1,° ) 13 A

91 cc/s -0,9 )ls/A !13 A 1,7 ~ 20 A

0-0,3 ps/A > 13 A
7mm ~:1,33 cc/e -1 ,1 }ls/A ~ 7 A

-5,1 }ls/A 7-20 A 1,6 ~ 11 A

10-0,2 }ls/A ), 20 A 1,2 > 15 A

Tabel 111: Verband tussen helling van tijdconstantekarakte
ristiek en discrepantiegrootte bij stikstofbeblazing.



De tijdconstante karakteristiek van de met lucht beblazen
boog heeft een geheel ander de/di karakter.
In tabel IV is het verband tussen de helling van deze karak
teristiek en de discrepantie weergegeven.

Meting d9/di Cmeting/Ctheorie

luchtbeblazing waarde ~troombereik waarde stroombereik
5 mm 'IJ: +9,3 )ls/A f 6 A 1,0 ~ 6 A
1,33 cc/s; 0 Jls/A 7- 9 A 1,2 7-10 A

- - -14 }ls/A 9-11 A 1,0 11;5 A

-3,5 }.ls/A 11-22 A ~15-1,0 ~ 14 A

Tabel IV: Verband tussen helling van tijdconstante karakte
ristiek en discrepantiegrootte bij luchtbeblazing.

Duidelijk is dat de afwijking Cmeting/Ctheorie geen een
voudig verband kan hebben met de helling d&/di.
Immers bij een boogstroom van 8 A. is de afwijking maximaal
terwijl de tijdconstantefunctie geheel vlak loopt.
B1~ een boogstroom van 11,5 A. treedt het tegengestelde op:
de helling is groot (9 ps/A) , terwijl de afwijking

Cmeting/Ctheorie nihil is.

Het volgende hoofdstuk gaat nader in op de hier geconsta
teerde stroomafhankelijkheid van theta.
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4.7 Invloed van de stroomafhankelijkheid van de boogparameters.

Zowel voor het opstellen van een boogmodel, bestaande uit
electronische componenten, alsook voor de afleiding van de
stabiliteitsvoorwaarden heeft Rizk gebruik gemaakt van het
feit dat de boogparameters constant z~n.

Omdat deze aannane niet èerecht is, zullen beide herlei
dingen nogmaals bekeken moeten worden.

4.7.1 Bepaling van een boogmodel.

Een instabiliteitsversch~nseldat gedetecteerd wordt, kan
niet een oneindig kleine stroomvariatie z~n. Dit betekent
dat er een stabiliteitstheorie, en dus ook een boogmodel
moet worden opgesteld die geschikt is voor grote variaties
(in de orde van 1 A.) uit een evenwichtssituatie.

De boogspanningsresponsie op een grote stapvariatie wordt,
uitgaande van stroomafhanke11jkheid van de boogparameters:

~i -t/~(· 1) Ai
U(t) = Uo + S (RO(i)+Rd(i» di.e 1+Ä - { Rd(i)dio . 6

Deze spanningsresponsie zal na uitwerking waarschijnlijk een
ander boogmodel geven dan gepresenteerd is in hoofdstuk 1.3.
Echter, alvorens zo'n model bepaald kan worden moet de
stroomafhankelijkheid van RO' Rd en ~ bekend z~n. Het boog
model zal dus afhankelijk worden van de boogkamereigenschap
pen en van de beblazing.

4.7.2 Herleiding van het stabiliteitscriterium.

Door de stroomafhankelijkheid van RO' Rd en e zal het
differentiaalvergelUkingenstelsel, dat opgesteld kan worden
voor de stroom i in figuur 4.19, niet lineair z~n.
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fig.4.19 Boogopstelling voor de bepaling van het stabili
teitscriterium.

Als wordt gewerkt met het boogrnodel zoals is opgesteld
door Rizk, wordt dit stelsel:

~ 1i d t + L ~~ + Ri + Us = 0

UB = RO(i) • i 1

Ri (i).i2 + La(i)
di2 dLa= ·w + i2·F

i = i 1 + i 2
Een oplossing door middel van Laplace-transformatie, alsmede
het verkrijgen van de stabiliteitsvoorwaarden met behulp van
het Hurwitz theorema, is nu onmogelijk.

Dit probleem zal numeriek moeten worden aangepakt.

1
• i l

=

Op het moment dat de boog met parallel geschakelde capaci
teit instabiel wordt, zal deze zich zuiver inductief gedra
gen. Immers dan is de rondgaande impedantie door de boog
capaciteit-kring gelijk aan nul.

De boogimpedantie wordt zowel door de beide weerstanden,
RO(i) en Ri(i), als door de zelfinductie La(i) bepaald.
Omdat deze zelfinductie stroomafhankelijk is, geldt:

UI
ZLa = il

d(La·i l )
dt



La dil dta,
2L.Q. = il - dt + 'd"t""

La dil dLa. di
= il-dt + di - dt ( 14)

Alleen als aangenomen wordt dat de t~dafhankelijkheid van
Laveel kleiner is dan de tijdafhankelijkheid van de stroom i
ontstaat de bekende stabiliteitsgoorwaarde (2): (aanname 15)

C = :~tl)

eR 2_ 0
met La - RO+Rd

Een nadere u~twerking van (14) laat echter zien dat aanname
(15) niet verantwoord is.

La dil dLa di
ZL = Iï"ar + di .. dt

d& dLa dRO dLa dRd
· di + dRO • 'ifi + dRd " di

de eRe? +2e-RORd dRo 9R0
2 dRd

• di + (RO+Rd )2 • di - (RO+Rd )2" di

dL '
a

= de

R
0

2

- RO+Rd

Volgens de metingen is de stroomafhankelijkheid van de hier
gebruikte boogparameters:

dRO = c. i-(0(.+1 )
di = 12, 51l/A

2,5 fi/A
0, 25n!A

(i = 5 A)
(i =10 A)

(i =25 A)

dRd dRO
_-0(._
di - •di

de- -1,5 à -2fls/A" ( i ~ 12 à 16 A)di =
= 0 ( i ') 12 à 16 A)

Deze waarden, tesamen met de boogparameterwaarden uit
1 dLahoofdstuk 4.2, ingevuld in (10) levert een waarde op voor di •



t-(

Lu. d:
Deze waarde is van dezelfde orde van grootte als de waarde il • d"
Aanname (15):

dIlà La dil
'd"t" <.<. i 1 • 'd"t"

is dus inderdaad niet te verantwoordem.

4.7.3 Conclusie.

Zoals gebleken in dit hoofdstuk is de stroomafhankelijkheid
van de boogparameters kleiner naarmate de boogstroom groter
wordt. Dit komt overeen met de discrepantie die bestaat tus
sen de experimentele en de theoretische instabiliteitskarak
teristiek. Deze afw:jking is namelijk alleen aanwezig bij
kleine boogstromen.

Een verklaring van de gevonden discrepantie tussen de
experimentele en de theoretische instabiliteitskarakte
ristieken kan gevonden worden in het feit dat de hoogpa
rameters stroomafhankelijk zijn.

Zowel het door Rizk opgestelde boogmodel, als~edede uit
werking van de stabiliteitstheorie zDn dan niet geldig.



5. EEN FYSISCH BOOGMODEL.

Door Ramak rishnan [li t. ,~] is een studie verricht
naar het proces van stroomonderbreking in laagspannings
zekeringen. Hiertoe heeft hij een fysisch boogmodel op
gesteld waarmee de boogtemperatuur, de booggeleidbaar
heid en de boogspanning berekend kunnen worden als functie
van de boogstroom i.

Dit boogmodel, dat gebruikt wordt voor de simulatie van
een boog in een zekering, is ook toepasbaar voor de simu
latie van een boog in een cascade boogkamer. Omdat deze
boogkamer c11indervormig is, wordt in deze beschouwing
de boogtemperatuur in axiale en in tangentiële richting
constant verondersteld.

5.1 Energiebalansvergell,jking.

Het aan de lichtboog toegevoerde vermogen per volume
eenheid is gel~k aan het ingaande electrische vermogen:

Pin = o-E2 cr = specifieke geleidbaarheid (~ )

E = electrisch veld in de boog( ~ )

Door verschillende koelmechanismen zal energie wegvloeien
uit de boog. Deze koelmechanismen zijn:
- de thermische geleidbaarheid.

Door een temperatuurgradiënt tussen de boogas en de
boogwand zal warmte vanuit het binnenste van de boog
naar de wand worden getransporteerd en afgevoerd.

'1-/

1 ~ ~TP' t = - ~ .~ ( r.K.~ )U1 1 ~ or or K = thermische geleid

baarheid (!:..)
mi(

- de thermische convectie.
De boog wordt beblazen; dit betekent dat langs de buiten
wand van de boog een gas stroomt ( met snelheid V).



( S )
m3gasdichtheid

Dit gas zal opwarmen, waardoor het een gedeelte van de
boogenergie opneemt en afvoert.

~T
Puit2 = S · Cp • V • or

Cp= warmtecapaciteit (~ )kg.K

V = gassnelheid ( !!! )
s

- straling.
Bij een hoge boogtemperatuur ( T> 1000K.) zal een gedeelte
van de boogenergie door straling naar de omgeving ver
dwjjnen.
Dit koelmechanisme is zeer complex omdat een gedeelte van
de door de kern uitgestraalde energie ( T is zeer hoog)
geabsorbeerd wordt door de mantel eromheen.

ft 1
PUit3 = t nc2 , ( T4(r) - Tw' ) • 2lT.dr • volume

C2 = stralingsgetal zwart oppervlak (~)
m2k4

1 = booglengte
En = emissiecoëfficiënt.

Het verschil tussen inkomend en uitgaand boogvermogen,
geïntegreerd over de tijd, is de toename van de inwendige
\energie. Dit komt tot uiting in een verhoging van de inwendige
boogtemperatuur:

OT
Pverschil = SCp • at

De volgende energiebalansvergelijking kan nu worden opgesteld:

a-E2= - ~ • ~ ( r.K. ~ ) + SCp V • *+ 41T(n

dT
+ ç Cp • öt

( , 7)



5.2 Het boogmodel.

R = straal van de boog
Dkamer ( R = ~ ).

Omdat de boogstroom i gegeven is, is ook het electrische
veld bekend. Immers: E = !

G

Er wordt een boogmodel ontwikkeld voor een lichtboog l

brandend in de cascade boogkamer, zoals in hoofdstuk 2.1
is beschreven. Dit betekent dat de boogdiameter (D), de
booglengte (1) en de boogwandtemperatuur (Tw) invoer
gegevens z~n. Ook de boogstroom i wordt als gegeven be
schouwd.

Uitgaande van een initiële temperatuurverdeling over
de boogdoorsnede TO(r) is het mogelijk de geleidbaarheid
(G) per lengte-eenheid van de boog te bepalen.
Dit gebeurt volgens de formule:

R
G = S (j'. 2nr. dr

o

Het veld E, gecombineerd met de gekozen en ingevoerde
initiële temperatuurverdeling TO(r) en de verschillende
materiaalgegevens,geeft met gebruikmaking van de energie
balans (17) een waarde aan de afgeleide van de temperatuur
naar de tijd ( dTO ).

dt

Vermenigvuldiging hiervan met een kleine tUd stap zal een
nieuwe temperatuurverdeling over de boogdoorsnede opleveren:

dTO(r)
T 1 (r) = T0 ( r) + d t • A t

Zo is er een proces ontstaan dat kan worden herhaald tot een
uiteindelijke stationaire temperatuurverdeling in de boog be
kend is. Er is nu een fysisch boogmodel bekend dat, uitgaan
de van een gegeven boogstroom i, het temperatuurprofiel van
de boog T(r), de totale geleidbaarheid G van de boog, als
mede het axiale electrische veldE in de boog berekent.
De boogzuilspanning volgt dan uit:

Uz = E.l



5.3 Bepaling van de statische karakteristiek.

exp. AI" J,J3 c.c/~

HoJ€L IJ" occ/s
~oo

Met behulp van het hier beschreven fysische boogmodel is
de statische karakteristiek van een boog, brandend in stik
stof, berekend. De boogspanning wordt verkregen door bij de
boogzuilspanning Uz de anodeikathode val op te tellen:

Uboog = Uz + UAK •

Zowel de berekende als de gemeten statische karakteristiek
is uitgezet in figuur 5.1. De metingen zijn verricht aan een
boog, brandend in een stikstofgas met een doorstroming van
1,33 cc/s.

In tegenstelling tot de in hoofdstuk 5.1 opgestelde~meer

algemene energiebalans is nu bij de berekening van de boog
spanning de koeling door thermische convectie niet meegere
kend. Dit betekent dat de berekende statische karakteristiek
moet worden vergeleken met de statische karakteristiek van
een boog, brandend in stilstaande stikstof.

Een extrapolatie tot een gasstroom van 0 cc/s zal, blijkens
figuur 3.2 een boogspanning opleveren die een paar Volt
lager ligt dan de boogspanning b~ een stikstofdoorstroming
van 1,33 cc/s.

Hiervan uitgaande blijkt er een zeer goede overeenkomst
tussen de statische karakteristiek verkregen uit het boog
model en de experimenteel bepaalde statische karakteristiek
voor een boog brandend in stikstof.

U.( V)

100

OL.---/~():--------:".t-;;:O:-------:;;3~O:-------:I(;:-;()~--:--S~{) :r:. tAJ

fig.5.1 Statische karakteristiek bepaald met het boogmodel.



5.4 Bepaling van de tijdconstante.

Uitgaande van een stationaire boog, waarvan het uiteinde-.
lijke temperatuurprofiel en dus de boogspanning bekend is,
reageert de boogspanning bij een opgedrukte stapvormige
stroomverstoring als in figuur 5.2. Hierbij moet gezorgd
worden dat de tijdstap At, waarover gesproken is in hoofd
stuk 5.2, veel kleiner is dan de te berekenen tijdconstante &.

UJlr}

o 80

fig.5.2 Spanningsresponsie op een stapvormige verstoring
in de boogstroom.

Bat deze spanningsresponsie inderdaad een exponentieel
karakter heeft blijkt uit figuur 5.3. De enkel logaritmisch
uitgezette spanningsresponsie kan vrijwel door een rechte
worden benaderd.

Evenals bij de tijdconstantemetingen wordt de spannings
responsie door twee tijdconstanten bepaald. De spanningsres
ponsie op een stroomvariatie van de 18A.- boogstroom heeft
een duidelijke af~jking van de getrokken rechte voor tijden
kleiner dan 30~s. Uit deze afwijking kan een tweede (snelle)
tijdconstante bepaald worden.
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76

fig.5.3 Spanningsresponsie b~ superpositie van stroomstap
4i op de boogstroom i.

,~

10 30 50 :re )
fig.5;4 Tijdconstante-karakteristiek berekend en gemeten.



Figuur 5.4 geeft de berekende t~dconstante karakteristiek
weer. Er is aangemomen dat b~ elke stroomwaarde de spannings
responsie door één t~dconstante wordt gerepresenteerd. Over
eenkomst met de experimenteel bepaalde t~dconstante-karakte

ristiek is duidel~k aanwezig.
Echter b~ grote stromen (1)30 A.) en b~ kleine stromen

(I <.6 A.) treden afw~kingen op. Deze afwijkingen kunnen meer
dere oorzaken hebben. Een niet continue rekenmethode zou er
één van kunnen z~n. Het boogoppervlàk wordt namelijk verdeeld
in 21 'ringen' met elk een breedte van 2,5 = 0,125 mmo (Zie
figuur 5.5). 20

fig.5.5 Doorsnede van het boogoppervlak.

De temperatuur op elke ring wordt constant verondersteld.
Dit houdt in dat een discretisering in de berekening wordt
gevoerd, waardoor tevens een zekere fout wordt geïntrodu
ceerd.

Ook het feit dat de materiaalgegevens ( electrische geleid
baarheid, thermische geleidbaarheid, soortelijke warmte etc.)
niet als continue functies van de temperatuur worden inge
voerd, heeft invloed op de waarde van de t~dconètante. Vooral
het zeer grillige verloop van de thermische geleidbaarheid
als functie van de temperatuur is moeil~k in stappen weer
te geven.

In feite zou een vergel~king moeten worden gemaakt met de
t~dconstante van een boog brandend in stilstaande stikstof.
De t~dconstante hiervan zal naar verwachting hoger liggen
dan de hier gegeven experimentele karakteristiek (zie ook
figuur 3.3).



volume stroom N2 •
= boogkamerstraal.

boogstraal.

Duidelijk is dat als het boogmodel op een verantwoorde
manier wordt vergeleken met de gedane experimenten, de
koelfactor veroorz~akt door de thermische convectie
wordt meegenomen. Een beblazing van 1,33 cc/s kan dan
eveneens gesimuleerd worden.

De snelheid langs de boogomtrek volgt overigens niet
automatisch uit de gasdoorstroomhoeveelheid. Als de boog
ondoordringbaar is voor het beblazingsgas is namelijk ~e

diameter van de ~oog zelf eveneens van belang.
De gassnelheid V volgt dan uit:

Cfv
V =-~-----

lf(R2 - Rb(i)2)



5.5 Instabiliteitsberekeningen.

Om de instabiliteitskarakteristiek die volgt uit dit
boogmodel te berekenen, moet bij een aantal capaciteits
waarden worden nagegaan of een verstoring in de boogstroom
of -spanning aangroeit dan wel uitdempt.

Voor het berekenen van het gedrag van een boogcapaciteit
combinatie wordt gebruik gemaakt van het circuit in fig. 5.6.

c..

fig.5.6 Circuit zoals is ingevoerd in de instabiliteits
simulatie.

In hoofdstuk 4.2 is gebleken dat voor de optredende hoge
oscillatie-frequenties de zelfinductie L een oneindig hoge
impedantie vormt. Vandaar dat het voedingscircuit bestaande
uit spanningsbron, zelfinductie en weerstand als een stroom
bron kan worden weergegeven.

Er geldt nu:

10 = i b + i c

Ub = Uc

= ~ S icdt + Uc(O)

- ib
=G

(1)

(2)

(3) G = booggeleidbaarheid.

Hieruit volgt:

dib IO-ib
dt = G( C ) ( 18)

Na integratie over een zeer kleine t~dstap At volgt hieruit:

( 19)



Deze bewerking dient om de differentiaalvergelUking om
te zetten in een differentievergelijking. Dit is nodig om
een koppeling met het gebruikte boogmodel te bewerkstel
ligen. Hoewel dit analytisch niet is geoorloofd is de af
wijking bij een kleine tijdsstap At verantwoord.

Er is nu één vergelijking met daarin twee variabelen,
i b en g. Voor een oplossing is er dus nóg een vergelijking
nodig. Deze wordt gevonden in het fysische boogmodel dat,
uitgaande van de boogstroom i b de geleidbaarheid g berekent.

Uitgaande van een stationaire boog met daaraan een capa
citeit parallel geschakeld,kan met behulp van (19) en het
boogmodel de stroom-/spanningsresponsie op een initiële
verstoring in de geleidbaarheid worden berekend. Het vol
gende iteratieve proces is daartoe gevormd:
- Er wordt uitgegaan van een verstoring in de geleidbaar

heid GO: AGO +0

- Hieruit volgt een verandering in de boogstroom met be

hulp van (19): i b1 = ibO T A~bO

- Het boogmodel berekent uit de veranderde boogstroom een
nieuwe geleidbaarheid:

G1 = f( ib1)

Dit betekent dat ook een nieuwe verstoring in de geleid
baarheid bekend is:

(enz.)

Figuur 5.7 geeft een voorbeeld van een stabiliteitsbereke
ning aan een boog met parallel geschakelde capaciteit. Zowel
volgens de experimenten alsook volgens de theorie van Rizk
zou deze combinatie stabiel moeten zijn. Immers, de capaci
teit is gelijk aan 1,5~F, terwijl de boog een 5 A. stikstof
boog simuleert die brandt in een 5 mm.;boogkamer. Er is
uitgegaan van een initiële geleidbaarheidsverstoring van
0, 5 • 10-6,n-1 •
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fig.5.7 stroom-/spanningsresponsie op een initiële gelei
dingverstoring.

Het blijkt echter dat de boogstroom binnen 0,5 ms. zonder
oscillatie oneindig groot wordt.
Figuur 5.8 laat zien wat er gebeurt. Uitgaande van het
evenwichtspunt A op de statische karakteristiek zal door
de berekende sprong in de boogstroom ~ifO) bij een constan
te geleiding direct het punt B bereikt worden, om vervol
gens met een exponentiële afval.het evenwichtspunt A' te
bereiken. Na een tijdsstap At (At(~~) zal echter niet punt
A'maar punt C bereikt zijn. Dit alles wordt berekend door
het boogmodel.

De stroom die er dan loopt is gelijk aan: ik+1 = ik + Aik •

Dit is de stroom die behoort bij punt C, echter ook b~ A'
(deze liggen immers beide op de lijH: i = constant).



De nieuwe geleidbaarheid wordt altijd berekend voor een
punt liggend op de statische karakteristiek. In dit geval
zal dat punt At worden.

Het iteratieve proces volgt dus de statische karakteristiek
waardoor de stroom oneindig groot en de spanning nul zal
worden. Of andersom, afhankelijk van de initiële verstoring

De boogstroom-/ spanningsresponsie is bovendien sterk
afhankelijk van de tijdstap At, die in formule (19) is geïn
troduceerd. Stabiliteit of instabiliteit van de boogcapaci~

teit-combinatie kan ervan afhangen.
Meerdere berekeningen waarbij ondermeer de capaciteit, de

tijdstap At, de beginwaarde van de stroom en de initiële ge
leidbaarheidsverstoring worden gevarieerd, staven dit resul
taat.

fig.5.8 Gedrag van de boog na een verstoring in de boogstroom.

Er mag dan ook worden geconcludeerd dat dè instabiliteits
berekening met behulp van het boogmodel niet lukt, ondanks het
feit dat de statische en tijdconstante karakteristiek respec
tievel~k goed en redelijk berekend kunnen worden.

I



6. CONCLUSIES EN SUGGESTIES.

Uit de resultaten van dit afstudeerwerk kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:

1. Er blijkt een dis,crepantie te zijn tussen de instabiliteits
karakteristiek, volgend uit de experimenten, en de insta
biliteitskarakteristiek, volgend uit de theorie van Rizk.
De experimentele instabiliteitscapaciteit is voor de
kleinste stromen (I oe: 8 A.) een factor 1,5 à 2 groter
dan de theoretische capaciteit. Bij grote stromen (I >12
à 15 A.) komen de twee karakteristieken goed overeen.
Dit verschijnsel treedt op bij verschillende boogkamer
situaties.

2. Bij een hoge gassnelheid komen er in de experimentele
instabiliteitskarakteristiek geen extrema voor. De in
de praktijk gebruikte vuistregel: iiCPVC blijkt bij deze
hoge gassnelheid juist te zijn.

3. De extrema in de experimentele instabiliteitskarakteris
tiek, geldend voor een met lucht beblazen boog, volgen

ook uit de theorie van Rizk.

4. De experimenteel bepaalde tijdconstanten zijn bij kleine
stromen (I <. 15 à 20 A.) een factor 1,5 à 2 kleiner dan
de tijdconstante volgend uit andere onderzoeken.

5. Een verklaring voor de discrepantie kan gevonden worden
in het feit dat de boogparameters RO' Rd en 9 stroom
afhankelijk zijn. Hierdoor is zowel het boogmodel alsook
de herleiding van de stabiliteitstheorie niet geldig voor
grote variaties in de boogstroom.

6. De statische karakteristiek en tijdconstante karakteris
tiek worden door het fysisch boogmodel ~espectievelijk

goed en redelijk benaderd. De instabiliteitsberekening
met behulp van het boogmodel voldoet niet.



Suggesties voor verder onderzoek z~n:

- Een preciese bepaling van de tijdconstante-karakteristiek.
Hoe kan het dat de experimentele t~dconstante-waarden

verschillen met de literatuurwaarden?
Is de tijdconstante die geldt voor een kortstondige stap
verstoring gelijk aan de tijdconstante die geldt bij lang
durige langzame verstoringen?

- Bepaling van de boogstroomafhankelijkheid bij verschillende
soorten van belasting • .

- Beblazing van de boog met een gas met andere tijdconstante
functie. Voor SF6 of zuurstof geldt bijvoorbeeld: ~ > 0

op het in de experimenten gebruikte stroombereik.
Wat gebeurt er dan met de discrepantie?

- Berekening van een boogmodel, alsmede een herleiding van
de stabiliteitstheorie geldend voor grote variaties van
uit een evenwichtspunt op de statische karakteristiek.

- Verbetering van de instabiliteitsberekening met behulp
van het fysisch boogmodel. Hiertoe is ook een betere
tijdconstante-simulatie bij vooral kleine stromen van belang.

g
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