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Metingen aan een kortsluitstroombegrenzend v-FiR-circuit.

Samenvatting:

Gedurende het afstudeerwerk is onderzoek verricht aan een kort

sluitstroombegrenzend v-FiR-circuit. Dit circuit is opgebouwd uit

een vacuUmschakelaar die in serie is- geplaatst met een parallel

schakeling van een smeltdraad en een weerstand.

In het eerate deel worden de metingen beschreven aan de speciaal

voor het v-FiR-circuit ontworpen vacuiimschakelaar. Dez-e toonden

aan dat de schakelaar, na enige modificaties, aan de gestelde

eisen voldeed. Tfjdens dit onderzoek bleek dat de manier van aan

sluiting van de externe geleiders de aantasting van de contacten

be!nvloedt. Er moet' gestreefd worden naar meervoudige aansluitingen

aan het cirkelvormige contact.

In het tweede deel is de nominale stroom bepaald, waarbfj de

smeltdraad en de omgevende koelomgeving niet aangetast worden door

overmatige verwarming. Koperdraden van 0.2, 0.3 en 0.4 mm diameter

leverden stromen van resp. 4 A, 8 A en 10 A. Voor hogere nominaal

stroman verdient toepassing van meerdere draden parallel de voor

keur boven grotere diameters.

In het derde deel wordt een eerste beproeving beschreven van een

v-FiR-circuit voor 4 A nominaalstroom in een relatief zwak 10 kV

net met een stationaire kortsluitstroom van 775 A. Er werden drie

verschillende waarden van de stroombegrenzende weerstand toegepast.

Hiermee werd de te onderbreken kortsluitstroom begrenst tot resp.

500 A, 330 A en 330 A.

Het werk dient te worden voortgezet voor sterkere midden

spanningsnetten.
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tijdstip waarop de draad begint te verdampen

tijdstip waarop de strDom maximaal is

tijdstip waarop de draad begint te smelten

tijdstip waarop de gehele draad gesmolten is

temperatuur

temperatuur waarbij de draad verdampt

omgevingstemperatuur

temperatuur waarbij de draad smelt

boogspanning

spanningeover de condensatoren op t=td
fase-spanning

kritische spanning, waarbij nog net commutatie optreedt

isolatieniveau van het net

netspanning

laadspanning van de condensatorbatterij

spanning over de weerstand Rk
spanning over de condensatoren

spanning over de condensatoren op t=O

spanning over de weerstand

afstand tussen de contacts tift en het schotelcontact

reactantie van het net

reactantie van een transformator

impedantie van het net

thermische tijdconstante
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soortelijke massa
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warmtegeleidingscoefficient in axiale richting

soortelijke weerstand bij omgevingstemperatuur

soortelijke weerstand als de draad begint te smelten

soortelijke weerstand als de gehele draad gesmolten is

fasehoek

hoekfrequentie
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1. Inleiding.

1.1. Kortsluitstroombegrenzing met een v-FIR circuit.

Momenteel wordt de l~n van een kleine verbruiker die eenz~dig uit

een sterk net gevoed wordt, beveiligd met een smeltveiligheid, de

zogenaamde "back-up fuse", die in serie geplaatst wordt met een last

scheider. B~ een optredende kortsluiting zal de smeltveiligheid de

stroom onderbreken voordat de stroom z~n eerste maximum heeft bereikt.

Omdat de smeltveiligheid kortsluitstroombegrenzend werkt, hoeft de

Iljn achter de fuse niet voor het volle kortsluitvermogen gedimensio

neerd te worden.

Een smeltveiligheid is een goedkoop en betrouwbaar onderbrekings

middel. Er zljn echter ook een aantal nadelen verbonden aan de toe

passing van smeltveiligheden. Dat z~n bljvoorbeeld:

1. de beveiliging van het overstroomgebied vindt niet plaats.

2. doordat de nominale stroom en de laagste stroom waarblj de smelt

veiligheid smelt dicht blj elkaar liggen, zal er tljdens nominaal

bedrljf door het eigen energieverbruik, een sterke opwarming van

de smeltveiligheid plaatsvinden, waardoor er een verouderings

proces optreedt.

3. blj het onderbrekingsproces kunnen soms hoge overspanningen

optreden.

4. na onderbreking van een stroom moet de smeltveiligheid ver

vangen worden, waardoor er enige tljd geen levering van elek

trische energie kan plaatsvinden.

U
n

I
n
~

Z
n

v

fig. 1.1

Om een aantal van de bezwaren die aan het gebruik van smelt

veiligheden verbonden zljn te elimineren, wordt er onderzoek ge

daan aan andere kortsluitstroombegrenzende circuits. Een van de

mogelljkheden is bljvoorbeeld het v-FIR circuit, wat weergegeven is
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in figuur 1.1. Aan dit circuit wordt binnen de vakgroep ERO reeds

enige jaren onderzoek verricht. Dit circuit bestaat uit een kleine

vacuUmschakelaar ( V), die in serie met een parallelschakeling van

een weerstand ( ~) en een smeltdraad ( F) geplaatst wordt. De

vacuUmschakelaar werkt hier als kleine vermogensschakelaar en deze

kan slechts een beperkte stroom onderbreken.

Onder normale bedrijfsomstandigheden vloeit de stroom door de scha

kelaar en de smeltdraad. Als er nu een kortsluiting ontstaat, vallen

er twee verschillende gevallen te onderscheiden:

1. de stroom is weinig groter dan de nominale stroom.

2. de stroom is veel groter dan de nominale stroom.

In het eerste geval zal de smeltdraad verwarmd worden, maar nog

niet doorbranden voordat de eerste stroomnuldoorgang bereikt is. De

schakelaar moet dan de stroom onderbreken. Dit moet snel gebeuren

om te voorkomen dat de smeltdraad in de tweede halve periode van de

overstroom alsnog doorbrandt.

In het tweede geval zal de smeltdraad doorsmelten voor het eerste

stroommaximum bereikt is. De draad zal overgaan in een metaaldamp

en daardoor zal de spanning over de .smeltdraad en de weerstand toenemen.

I p
I

P

I
o
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I ", \

I \, \
I \

I \, \-; ------- -\~~-r-
: \ max

i max

fig. 1.2

1In

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

I ,
I ,

I ,

...,,' "- ---------\~~-1---

" max
t t-o
I <.o J. max

fig. 1.3

Daardoor zal de stroom naar de weerstand Rk commuteren. Deze weer

stand heeft dan een stroombegrenzende werking.

Afhankelijk van de grootte van Rk zijn er twee situaties mogelijk,

welke in de figuren 1.2 en 1.3 zijn geschetst. Hierin zijn de zoge

naamde "prospective current" ( I p ) en de stationaire waarde van I R
gestippeld aangegeven. Bij de stroom I smelt de smeltdraad door en

o
daarna vindt de commutatie plaats. De waarde van I is afhankelijk

o
van het materiaal en de diameter van de smeltdraad. In figuur 1.2

is I o de maximale stroom in het circuit, terwijl in figuur 1.3 de

maximale stroom groter dan I is.
o

Snel na de commutatie moet de vacuUmschakelaar openen om zo te

zorgen dat de begrensde stroom onderbroken wordt. Kierbij zal de
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wederkerende spanning geen hoge overspanningen leveren, omdat een

stroom met cosf~l onderbroken wordt. In de prakt~k zal Rk immers

veel groter z~n dan de netreactantie. T~dens het smeltproces wordt

door de aanwezigheid van de weerstand Rk de overspanning beperkt

tot iRk'max
De toepassing van het V-FIR circuit heeft een aantal voordelen

ten opzichte van de lastscheider met "back-up fuse":

1. stromen in het overstroomgebied kunnen ook onderbroken worden.

2. doordat de stroom waarb~ de smeltdraad de stroom onderbreekt vele

malen de nominale stroom is, zal het verouderingsproces in de

draad langzamer optreden.

3. door toepassing van een parallelweerstand kunnen de overspanningen

in de hand gehouden worden.

4. doordat de meeste onderbrekingen door de schakelaar gedaan kunnen

worden, zal de beschikbaarheid van de elektriciteit groter z~n.

Als nadeel van het V-FIR systeem moeten de hogere aanschafkosten ge

noemd worden.

Dit beveiligingsprincipe zal z~n grootste voordelen hebben wanneer

veel ( kleine) afnemers worden aangesloten op een sterk net, en

wanneer er veel storingen te verwachten z~n. Dit kan zowel in zeer

druk bewoonde gebieden als juist in minder sterk ontwikkelde gebieden

voorkomen.

1.2. Kriteria voor het FIR-circuit.

Het FIR circuit moet, doordat de stroom commuteert naar de weer

stand, zorg dragen voor de kortsluitstroombegrenzing. Hiervoor is

het nodig dat de verdampende smeltdraad niet overgaat in een bl~vende

boogontlading. Dit is te realiseren door een juiste combinatie van

de parallelweerstand Rk , de smeltstroom 1
0

en de lengte van de smelt

draad 1.

Wil er commutatie plaatsvinden, dan moet de metaaldamp van de

smeltdraad niet geioniseerd worden. Als er echter te veel energie

aan de smeltdraad toegevoerd wordt, zal er een bl~ende boog in de

fuse ontstaan. E~ een waarde van de smeltstroom I is er dan een
o

waarde van Uf ( de spanning over de fuse), waarb~ net herontsteking

optreedt. Er moet voor gezorgd worden dat gedurende de commutatie

de spanning over de fuse kleiner bl~ft dan deze kritische spanning:

RkIo<U; (1.1)
E~ deze kritische spanning kan ook een kritische veldsterkte E* ge-
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wordt de stroom begrensd door de netimpedantie Zn
en ~. Veronderste11en we Ri»Zh' dan ge1dt voor de maxima1e waarde

van de begrensde stroom:.. ..
IR= Unl Rk (1.4)

A1s I de maximaa1 door de schake1aar te onderbreken stroom is, dans
moet ge1den:

definieerd worden a1s:
~ '*E = Ufl 1 .

m~n

Hlerblj is 1. de minima1e 1engte van de sme1tdraad waarblj net geen
m~n

herontsteking optreedt. Het za1 duide1ljk zljn dat voor de 1engte van

de sme1tdraad moet ge1den:

1> 1 . = RkI I E~
m~n 0

( E~ is onafhanke1ljk van de waarde van Rk , terwlj1 u; weI afhanke1ljk

van ~ is.)

Na de commutatie

is voor twee verschi11ende geva11en het

circuit weergegeven. Hierin is i demax
stroom in

,.
I> U I H_s n-1(:

In de figuren 1.2 en 1.3

stroomver1oop in het v-FIR
maxima1e stroom die in het circuit za1 v1oeien. A1s nu de

(1.6)

(1. 7)

(1.3), (1.5),

het net maximaa1 II mag zljn, dan moet vo1daan zljn aan:

i < IImax
Tevens mogen er geen spanningen ontstaan die hoger zljn dan het

iso1atieniveau Ui van het net. Dit 1evert:
SCI

H_ i < U.
-1<: max ~so

Voor de dimensionering van het FIR circuit 1everen

(1.6) en (1.7) samen met de gewenste nomina1e stroom de kriteria.

Door gebruik te maken van de netimpedanties en de fasehoek kunnen

de2e kriteria nog verder uitgebreid worden. DJ

1.3 Voorafgaand onderzoek.

Wieringa [3] heeft een begin gemaakt met de ontwikke1ing van het

v-FIR circuit. Hlj gebruikte zi1veren sme1tdraden, die in een patroon

met een vu1materiaa1 gep1aatst werden. Hlj verge1eek een aanta1 vu1

materia1en en conc1udeerde uit de metingen dat in zand de boog het

sne1st doofde. Hlj voerde de kritische ve1dsterkte E~ in. Deze b1eek

afhanke1ljk te zljn van de draaddiameter en had een waarde van onge

veer 10 kV/m.

Lambert (2] heeft onderzoek gedaan aan koperen sme1tdraden in

teflon kousjes. Het b1eek dat dit de kritische ve1dsterkte ver

hoogde tot ongeveer 25 kV/m. Hlj 1iet zien dat de kritische ve1d-
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sterkte afhankelljk is van de volgende parameters: diameter van de

smeltdraad. materiaal van de smeltdraad. het aantal smeltdraden

die parallel gebruikt worden. doorsnede en sterkte van de koelom

geving en het maximum van de prospective current. Ook liet hlj zien

dat blj een vaste draaddiameter er een binnendiameter van het kousje

is. waarvoor de kritische veldsterkte optimaal is.

Jansen [~ is met dit onderzoek verder gegaan. Hlj nam kousjes

van polyetheen met een dikkere wand. Dit bleek de kritische veld

sterkte verder te vergroten tot 50 kV/m. Blj een gelljke draaddia

meter trad de hoogste kritische veldsterkte op blj het dikste kousje.

Dit komt doordat de drukopbouw binnen het kousje zich beter kan

stabiliseren. omdat het kousje pas blj een hogere druk barst. Het

bleek ook dat een afscherming met isolatiemateriaal op de plaats

waar de draden ingeklemd worden. verhogend werkt op de kritische

veldsterkte. Aan de hand van een energiebeschouwing werd geconclu

deerd dat slechts een gedeelte van de draad verdampt. terwljl de hier

voor benodigde energie nagenoeg onafhankelljk van de lengte van de

smeltdraad is.

Het tweede deel van zljn onderzoek was het mechanisch en elektrisch

testen van een prototype van een vacuumschakelaar. die ontworpen

is door van der Meer [~ en gebouwd is door de CTD. Het mechanische

uitschakelmechanisme bleek aan de specificaties te voldoen. Het

vacuUmgedeelte moest na een eerste meetserie gewljzigd worden. waar

na ook aan een gedeelte van de elektrische eisen voldaan werd. Deze

metingen zljn maar met ~~n polariteit uitgevoerd. Na deze test bleken

er op de anode smeltvlekken te zitten.

1.4. Het vervolg van het onderzoek.

Het vervolgonderzoek heeft zich in eerste instantie gericht op de

MIVAS vacuUmschakelaar. Er zljn nogmaals onderbrekingsproeven ge

daan. waarbij de polariteit omgekeerd is ten opzichte van de metingen

van Jansen [lj.
Om enig inzicht te verkrijgen in de werking van de schakelaar zijn

er tijdens het onderbrekin~sproces filmopnames gemaakt van een van

de elektrodes. Het was voor deze metingen nodig om de elektrode

configuratie enigszins te wijzigen.

Tevens hebben we proeven gedaan met twee verschillende contact

materialen voor een van de elektrodes.

Hierna zljn smeltstroom-smelttijd karakteristieken van smeltdraden

in kunststof 'kousjes bepaald. De invloed van de kousjes op de koe-
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ling bij een stationaire stroom is onderzocht •.

Als laatste is een v-FIR circuit getest, bestaande uit de MIVAS

vacuUmschakelaar en een smeltdraad in teflon kousjes. De grootte

van de weerstand ~ is hierbij als parameter genomen.
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2. De MIVAS vacuUmschakelaar.

2.1. Inleiding.

Een van de onderdelen van het v-FIR circuit is een snelle vacuUm

schakelaar. Deze schakelaar is ontworpan in samenwerking met de vak

groep WP van de afdeling Werktuigbouwkunde. Het prototype is gebouwd

door de CTD.

De eisen waaraan de MIVAS (= ~ni ~cuUm~chakelaar) moet voldoen,

zfjn volledig weergegeven in het werk van van der Meer (5). De be

langrfjkste eisen zfjn de volgende:

Mechanisch:

1. totale bediening in 4 ms.

2. tfjdens het contact maken moet het uitschakelmechanisme klaar

staan voor onderbreking.

3. contactdruk moet voldoende zfjn voor 60 A continu stroom.

Elektrisch:

..
maximaal doorgaande kortsluitstroom

isolatie tussen de contacten

2. ingeschakeld : continu stroom

1. uitgeschakeld: isolatie tusaen mechanisme en schakelaar: 60 kV

60 kV

60 A

2000 AI 20 ms

200 Ails

3. overgangstoestand: elektrische signalering bfj kortsluiting moet

binnen 1 ma plaatsvinden.

geen puntlassen na inschakelen.

geen overmatige stroombreking.

2.2. Beschrijving van de schakelaar.

Ket prototype van de schakelaar is na een eerste elektrische be

proeving door Jansen [1] gedeeltelfjk gewfjzigd. In figuur 2.1 is dit

gewljzigde model weergegeven. De contacten zfjn hier gesloten getekend.

De elektrische aansluitingen worden gevormd door de bovenzljde van

de schakelaar en de flens tussen de twee keramische potten (1,12).

De stroom vloeit door de contactstift (3) via het schotelcontact (10)

en de contactlipjes (8) naar de koperen flens. AIleen het schotel

contact (10) kan bewegen.

De contactdruk wordt verkregen door de kracht ten gevolge van het

drukverschil en de veerkracht van de spiraalveer in de balg. De

contra-massa (26) oefent een kracht uit die de contactdruk verkleint,

maar deze is veel kleiner dan de eerder genoemde krachten.

Als er een stroom onderbroken moet worden, wordt het schotelcontact

naar beneden getrokken. Er ontstaat dan een boogontlading tussen de
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stift (3) en de contactschotel (10) en tussen het schotelcontact

en de verande contactlipjes.(8) (Zie figuur 2.2) T~dens de be

weging van het schotelcontact naar bene

den, zal de boog commuteren van de contact

lipjes naar hat afbrandcontact (5). (Zie

figuur 2.3) Voor dit commutatieproces is

het essentieel dat het schotelcontact ge

Isoleerd is van de overige contacten. Deze

isolatie wordt verkregen door middel van

keramische potten (1,12) en een geIsoleerd

deal van de trakstang (16).

Contactscheiding wordt verkregen doordat

een op een nylon drager (27) gemonteerde

kortsluitring weggeschoten wordt in een magnetisch veld. Het spoel

huis en de contra-massa (26) zullen door de reactiekracht naar bo

van bewegen. Aan de nylon drager zit een treks tang (19), die via een

balg aan de contactschotel vast zit. Een

deel van deze trekstang (16) bestaat uit

isolatiemateriaal om het elektrische en

mechanische deel van de schakelaar galva

nisch te scheiden. Onderaan de treks tang

zit een conus (31), die door twee vang

veren ingevangen wordt als de contact

opening groter wordt dan een vooraf in te

stellen waarde. De conus wordt dan gefix

eerd door deze veran (29) en de contacten

fig. 2.3 blljven geopend. ~et spoelhuis en de contra-

massa zullen enige tljd later weer op de kortsluitring rusten, ter

wljl de contra-contra-massa (22) op de aanslagen (24) terecht komt.

De schakelaar wordt ingeschakeld door de vangveren (29) te ont

koppelen. Het ontkoppelmechanisme (32) wordt naar beneden bewogen,

waardoor de twee pennetjes, die tegen de vangveren aan liggen, deze

veren naar buiten duwen. Omdat er op de conus een resulterende kracht

naar boven uitgeoefend wordt, zal de conus naar boven bewegen zo

gauw de opening tussen de veren dit toelaat. Met de conus bewegen

ook de kortsluitring en de contra-massa naar boven. Enkele milli

meters voordat er contact gemaakt wordt, botst de contra-massa te

gen de contra-contra-massa.(22) Deze botsing verloopt elastisch

doordat tussen de beide massa's schotelveren aangebracht z~n. De

massa's zljn zo gekozen dat aIle kinetische energie van de contra

massa aan de contra-contra-massa wordt overgedragen. Dit heeft een
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remmende werking op de beweging van het schotelcontact. Deze af-

remming, gecombineerd met de op een voorspanning ingestelde contaot

lipjes (8), moet tot een stuitervr~ inschakelen leiden. Me~ behnlp

van de aanslagen (24) valt het moment waarop de massa's botsen te

varieren.

De beweging van de massa's (22,26) wordt b~ het in- en uitschakelen

gedempt, doordat de massa's en hun omhulling (20,21) als een lucht

demper werken.

2.3. Ret ontkoppelmechanisme.

Voor het uiteindelijke ontwerp dient een ontkoppelmechanisme geko

zen te worden, zoals dat in figuur 2.1. is weergegeven. Omdat b~ de

beproeving van de schakelaar de verplaatsing van de contactschotel

ook gemeten moet worden, is b~ het prototype voor een andere uit

voering van het ontkoppelmechanisme gekozen. Het principe hiervan

is weergegeven in figuur 2.4 (zljaanzioht) en in figuur 2.5 (boven-

l....----.......lIJ·

fig. 2.4

fig. 2.5
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aanzicht). In de getekende stand zijn de contacten geopend.

Door de vangveren (1) wordt de conus (2) vastgehouden. De conus

wordt door de veerkracht van de balg en de hierin ·geplaatste veer

en de vacuUmkracht omhoog getrokken met een kracht van ongeveer

160 N (gem~ten). De vangveren hebben in vertikale richting een veer

constante van 150 N/mm, zodat deze 1.1 mm zullen inveren.

Om de conus te ontkoppelen wordt de spoel (3) bekrachtigd. Hier

door zal de kern (4) naar beneden worden getrokken, waardoor de arm

(5) zal draaien rond het punt waar de bladveer (6) aan de arm beves

tigd is. De pennetjes (7) zullen de vangveren nu uit elkaar duwen,

waardoor de conus vrij naar boven kan bewegen, zodat de contacten

kunnen sluiten. De arm zal daarna met de conus mee naar boven be

wegen; dit gebeurt doordat de conus tegen de pennetjes (7) aan botst

of doordat de veer (8) een kracht naar boven uitoefent.

Deze constructie heeft als nadeel dat de linker en de rechter vang

veer niet even ver naar buiten bewegen. Daardoor is het, bij onjuiste

afstelling, mogelijk dat slechts de rechter vangveer ontkoppeld wordt

terwijl de conus nog achter de linker vangveer blijft steken. De con

tacten zullen dan niet sluiten. Dit probleem zal echter niet optreden

bij een ontkoppelingsmechanisme zoals dat in figuur 2.1 is aangegeven.

2.4. Schakelaarafstellingen.

Het is nodig dat een aantal instelmogelijkheden van de MIVAS-schake

laar correct afgesteld zijn. Dit zijn in het vacutimgedeelte:

1. de voorspankracht van de centrale elektrode. Deze moet met behulp

van een stelring (2, fig.2.l) op 3.7 N afgesteld worden.

2. de voorspankracht van de contactlipjes.(S) Deze kracht moet 2 N

per lipje zijn. Omdat de veerstijfheid van deze lip

jes 3.41 N/mm is, betekent dit dat de lipjes ten

opzichte van de ongespannen toestand 0.59 rom hoger

afgesteld moeten worden.

3. er moeten eventueel onder de contactstift ringetjes

gelegd worden, om er voor te zorgen dat de contact

schotel beide contactplaatsen tegelijk raakt.

De onder 1. en ~. genoemde voorspanningen zijn

nodig om contactstuiteren bij het inschakelen te

voorkomen.
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De afstellingen van het mechanische gedeelte z~n de volgende:

1. afstelling van de vangconus.

In de schakelaar is als isolerende afstand 10 mm genomen. Om

nu b~ geopende contacten een contactafstand van 10 rom te ver

kr~gen, moet de in figuur 2.6 aangegeven afstand 11 mm z~n.

Deze afstand moet genomen worden omdat b~ geopende contacten

de veren 1 mm inveren. (zie 2.3)

2. afstelling van de aanslagen (24).

De aanslagen moeten als laatste afgesteld worden. Als de con

tacten gesloten z~n worden de aanslagen tegen de contra-contra

massa gedraaid, zonder dat deze massa naar boven beweegt. Vanuit

deze positie worden de aanslagen ongeveer 2.3 mm naar beneden

gedraaid. B~ een correcte afstelling van de contactlipjes (8)

zal rond deze stand een stuitervr~e instelling verkregen worden.

Dit moet door een meting gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd

worden.

Na deze handelingen is de schakelaar gereed voor gebruik.
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3. Mechanische beproeving van het ontkoppelmechanisme.

3.1. Inleiding.

In 2.3 is beschreven hoe het ontkoppelmechanisme van de MIVAS

schakelaar werkt. In dit hoofdstuk worden de metingen beschreven,

waarbij de contacten met behulp van dit ontkoppelmechanisme gesloten

worden. Nagegaan wordt of aan de ontwerpeis van stuitervrije inscha

keling voldaan is.

De nummering van de verschillende onderdelen van het ontkoppelmecha

nisme heeft betrekking op figuur 2.4.

die in onbekrachtigde toestand boven de spoel

hangt, wordt door het magnetische veld naar be

neden getrokken. Bierdoor vindt de ontkoppeling

L

fig. 3.1

c

plaats.

De condensator heeft een capaciteit van 4000fF.

De spoel heeft zonder ijzerkern een induktivteit van 60 fH en een weer

stand van 0.12 n.

3.2 Bekrachtiging van de uitschakelspoel.

Bet principeschema van de bekrachtigingsschakeling is in figuur

3.1 weergegeven. De spoel L (3) wordt bekrachtigd doordat de opgela

den condensator C via de spoel ontladen wordt. Dit gebeurt doordat

T ~K de thyristor T gestuurd wordt, zodat deze de

r---~ ~ stroom geleidt. De kern K (4, materiaal St 37)

In figuur 3.2 is de stroom weergegeven die tijdens de bekrachtiging

in dit circuit loopt. Bij deze metingen is de laadspanning van de

condensator met stappen van 50 V verhoogd. Bij een laadspanning van

300 V is de topwaarde van de stroom 960 A.

fig. 3.2
tijd

stroom

0.2 mS/div

165 A/div
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Voor de bekrachtiging van het ontkoppel- en uitschakelmechanisme

is gebruik gemaakt van de schakeling die Jansen [~ als uitschakel

bekrachtiging gebruikt he~ft.

3.3 Invloed van het ontkoppelmecanisme op het uitschakelen.

T~dens de beproeving bleek dat door plaatsing van het ontkoppel

mechanisme het uitschakelen niet meer correct geschiedde. Het bleek

dat t~dens het uitschakelen de pennetjes (7) tussen de

vangveren geklemd werden, waardoor de conus (2) niet in

gevangen werd en de contacten weer konden sluiten. Voor

dit versch~nsel kunnen twee oorzaken genoemd worden:

1. de spiraalveer (8) is te slap.

2. de bekrachtiging van de uitschakelspoel is te groote

Ala de spiraalveer de slap is, zal b~ het uit elkaar

gaan van de vangveren de arm (5) door z~n gewicht willen

fig 3.3 zakken. Als de veer (8) te weinig kracht naar boven uit

oefent, dan zullen de pennetjes tussen de vangveren geklemd worden,

waardoor de conus niet ingevangen wordt. Door plaatsing van een ster

kere veer is dit effect te elimineren, maar dan zal de voor de ont

koppeling benodigde laadspanning ook verhoogd moeten worden.

Blj een te grote bekrachtiging van de uitschakelspoel zal de ver

dikte bovenkant van de conus (fig.3.3) de pennetjes naar beneden

duwen en deze vastklemmen tussen de vangveren. Dit effect valt te

elimineren door de bekrachtigingsstroom niet te groot te nemen, ofo

door het dunnere deel van de conus te verlengen. T~dens de metingen

is de laadspanning van de condensator steeds kleiner dan 280 V ge

houden; dan werd de conus steeds correct ingevangen.

Beide bovengenoemde effecten kunnen ook optreden b~ het ontkop

pelingsmechanisme uit figuur 2.1.

3.4 Het weg-t~d diagram van de conus blj ontkoppeling.

De MIVAS-schakelaar is ontworpen om stuitervr~ inschakelen moge

l~k te maken. Dit wordt gerealiseerd door de combinatie van verende

contactlipjes (8, fig. 2.1) en de mogel~kheid om door middel van

aanslagen (24, fig. 2.1) het moment van botsing tussen de contra

massa en de contra-contra-massa te varieren.

Als het vacuUmgedeelte van de schakelaar gemonteerd is, kan de

beweging van de contactschotel vlak voor het sluiten van de contac

ten aIleen met de aanslagen beinvloed worden. TIit de metingen is ge

bleken dat stuitervr~e inschakeling niet mogel~k is als de verende
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contact1ipjes strakker worden afgeste1d dan de in 2.4 genoemde

waarde.

In de figuren 3.4 en 3.5 is het gemeten weg-tijd diagram weer

gegeven voor twee verschi11ende inste11ingen van de aans1agen.

De bovenzijde van de aans1ag was 0 respectieve1ijk 2.2 mm onder de

onderzijde van de contra-contra-massa gep1aatst bij ges10ten con

tacten. Het is in de osci11ogrammen duide1ijk zichtbaar dat de

verandering van het botsingsmoment het gedrag op het moment van

het sluiten van de contacten beInv1oedt.

Het inschake1proces duurt 16 ms en de sne1heid van het schote1

contact is 1.25 m/s juist voor de contacten sluiten. Van der Meer

[~ heeft berekend dat deze snelheid 1.56 m/s moet zijn. De grootte

orde van meting en berekening kom'l; met e1kaar overeen.

fig. 3.4

tijd:

5 ms/div

stroom:

330 A/div

verp1aatsing:

5 mm/div

fig. 3.5

tijd:

5 ms/div

stroom:

330 A/div

verp1aatsing:

5 mm/div
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Uit de opgenomen oscillogrammen bl~kt dat het begin van het ver

loop van het weg-t~d diagram steeds identiek is. Dit is in figuur

3.6 nogmaals schematisch aange

geven. Kier is de verplaatsing

langs de vertikale as weergege-

Als de spoel bekrachtigd wordt,

(1) zullen de conus en de vang

veren door de pennetjes naar

beneden geduwd worden. Eerst zal

dan de rechter veer loslaten (2)

en de conus zal naar boven bewegen. De conus wordt echter nog door

de linker vangveer vastgehouden (3). Pas als de arm ver genoeg naar

beneden getrokken is, zal ook de linker vangveer de conus loslaten.

(4) De conus en de contra-massa bewegen dan naar boven, totdat de

botsing plaatsvindt met de contra-contra-massa (5). Deze botsing

verloopt elastisch doordat er tussen de be ide massa's schotelveren

aangebracht z~n. Nadat de contactschotel door de botsing afgeremd

is, zullen de contacten sluiten (6).

3.5. Conclusies.

Het gebruikte ontkoppelmechanisme werkt verre van ideaal, door

dat de beide vangveren niet tegel~K ontkoppeld worden. Dit heeft

als gevolg dat de juiste instelling van b~oorbeeld de hoogte van

de arm aIleen. door herhaald proberen te vinden is.

De plaatsing van het ontkoppelmechanisme beinvloedt de werking

van de vangveren blj het uitschakelen.

Het bl~kt dat stuitervr~ inschakelen mogel~k is mits de contact

lipjes niet op een te grote voorspanning ingesteld worden.
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4. De meetopste11ing.

4.1. Principeschema.

Voor het testen van de MIVAS- schake1aar is gebruik gemaakt van

4 LC eenheden van de condensatorbatter~. Deze eenheden 1everen b~

een geringe be1asting een periodiek gedempte stroom met een frequentie

van 50 ~z. Op de inv10ed van de be1asting op de grootte en de vorm

van de stroom wordt in hoofdstuk 8 nog nader ingegaan, a1s over het

testen van het tota1e v-FIR circuit gesproken wordt.

Het principeschema is weergegeven in figuur 4.1. Hierin z~n de

1aad- en ont1aadinrichtingen wegge1aten•. In deze schake1ing z~n de

C-.....-

fig. 4.1

de vo1gende componenten gebruikt:

HS 1 , HS 2 BBC vermogensschake1aar, 15 kV, 800 A.

L ze1finductie van de condensatorbatterij; 4 eenheden;

L2 22.9 mH.

C capaciteit van de condensatorbatterlj; 4 eenheden;

]'

C= 444.8 pF.

weerstand van de condensatorbatter~ en zljn toevoer1eidingen.

spanningsde1er; Tektronix P6015, 1:1000, 20 kV

100 M!l, 3 pF.

stroomshunt, eigenbouw, 2.56 m~

de te testen MIVAS- vacuUmschake1aar.

4.2. Gebruikte registratieapparatuur.

Om de signa1en te registreren is gebruik gemaakt van een Tek

tronix 556 osci110scoop en een transient recorder van het type

Biomation 8100. Met de transi~nt recorder werden de spanning over

en de stroom door de schakelaar geregistreerd, terwij1 de osci110

scoop naast deze spanning en stroom ook de schote1spanning en de

verp1aatsing van de schote1 opnam. Van de door de recorder opge

nomen informatie zijn plots gemaakt terwij1 de osci110grammen gefoto

grafeerd Z~t1.
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pF

pF

pF

d voor de contactafstand in

millimeters. De waarde van C
54

is bepaald

met behulp van de formule voor een coaxiaal

systeem.

C12= 7.l/d

C34= 0.7/d

C
54

= 2.0

Hierin staat

Nadat de commutatie heeft plaatsgevonden

wordt de toestand ingewikkelder om twee re

denen:c
p

p

34

R
p

R
p

Rs

-~--,--
2

Tussen 4 en 5 staat een boog die door zijn

boogweerstand R
b

gekarakteriseerd kan worden.

(Rc~20V/1000A= 20 mn) Een gedeelte van de

vrijgemaakte ladingsdragers zal op de schotel

terecht komen. Deze reststroom zal afhankelijk zijn van de plaats van de

boog in het coaxiaal systeem. Deze stroom valt door een weerstand R te
s

representeren. Omdat hier sprake is van een reststroom, zal R een grotes
waarde hebben. De lading, die op de contactschotel terecht komt, zal via

de externe spanningsdeler naar aarde vloeien. De lading op de contact-

1. de schotel voert een beweging uit.

2. de lading op de sohotel verandert tijdens-
fig.4.2 de meting.

In figuur 4.2 is de toestand na de commutatie weergegeven. De

capaciteit C
45

is onafhankelijk van de plaats van de schotel terwijl

• C12 en C
34

weI aan de oontactafstand ge

koppeld zijn. Voor deze capaciteiten gelden

globaal de volgende waarden:

4.3. De schotelspanning.

De contactschotel wordt bij de metingen als spanningsopnemer ge

bruikt. Voordat de boog gecommuteerd is, wordt de schotelspanning

bepaald door de boog die tussen de contact

schotel en het aardpunt staat. Dit betekent

dat de totale spanning over de schakelaar

en de schotelspanning onderling gecorreleerd

1 zijn. (zie bijv. fig. 6.6)

schotel is dus tijdafhankelijk.

Doordat de contactschotel beweegt zullen Rs ' C12 en C
34

veranderen

en hierdoor verandert ook de overzet verhouding van het spanningsmeet

systeem.

Concluderend kunnen we stellen dat aan de schotelspanning na de com

mutatie geen al te grote waarde gehecht moet worden.
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5. Filmopnamen van het onderbrekingsproces.

5.1. Inleiding.

Jansen [1] heeft een aantal filmopnamen gemaakt van het com

mutatieproces in de schakelaar. Dit bleek met een schotel als be

weegbaar contaot niet goed mogelijk omdat het commutatieproces zichdan

hoofdzakelijk binnen het afbrandcontact afspeelt.

Om toch filmopnamen te kunnen maken is de opbouw van de schakelaar

I iets gewijzigd (fig. 5.1). Er is nu ge-

I bruik gemaakt van een plat beweegbaar
I
I contact (1) en een verlengde contact-

. stift (2). De verende contactlipjes (3) en

het afbrandcontact (4) zijn niet gewijzigd.

Om er voor te zorgen dat de boog het

langst voor het kijkglas blijft staan, zijn

twee contactlipjes voor dit kijkglas naar

beneden gebogen. Ket bleek dat dan de con

tactlipjes nog niet zichtbaar waren, omdat de ring (9, fig. 2.1)

waarmee de contactlipjes op een voorspanning worden ingesteld, het

uitzicht belemmerde. Daarom is bij deze uitschakelbeproeving deze

ring uit de schakelaar gelaten. Dit is toegestaan omdat er geen

proeven werden gedaan met,het inschakelmechanisme, zodat de voor

spanning niet noodzakelijk was.

kjjkglas i tiP
-----------I

fig. 5.1

50

25

5.2. Meetresultaten.

Bij de hier beschreven metingen is de contactstift (2, fig. 5.1)

anode. Van twee metingen zijn de filmopnamen en het verloop van

spanning en stroom weergegeven in figuur 5.2 tot en met 5.5.
Bij de filmopnamen zijn de twee

naar beneden gebogen contactlip-.

jes aan de onderkant van het beeld

zichtbaar. Tussen deze contact-

- lipjes is een klein gedeelte van

--=j;::~::l~~H-t-+--rHTT.de contactstift zichtbaar. Het

+-·H-+-""<;:-t'r1-t--'-:--+--'--t---'--t- pIatte contact beweegt van de onder

-t--::>I:c~e--;="""!-'t+--t*-QQ..9-naar de bovenz ijde van he t bee ld.

\_ _.5-0~ De helft van de opgenomen beeld-
. I I

~#= ~~__~__~-+__~i~I ~1 jes zijn om en om afgedrukt. Bij het

• I .~+.i-~L t '.1 [~s]~m'l . eerste op de film zichtbare beeld
fill' 5 '2 I' .

•• ,I is t= 29 ~s geplaatst. De contact-

scheiding heeft dan in de voorafgaande 29 ~s plaatsgeTonden. Rierdoor
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13.
714

14.
771

15.
829

19.
1057

20.
H14

21
1171

4.
200

5.
257

6.
314

10.
543

H.
600

12.
657

16.
886

17.
943

18.
1000

Figuur 5.3: Filmopnamen van een onderbrekingsproces bij een stroom

met een topwaarde van 1700 A.

Bij elk beeldje staan onder elkaar vermeld het volgnummer van het

beeldje en de daarbij behorende tijd in ps.
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is de b~ de beeldjes vermelde t~d maximaal 29 ps te groot.

De eerste fotoserie (fig. 5.3) is opgenomen b~ de onderbreking

van een stroom met een topwaarde van 1700 A. Het spannings- en

stroomverloop is weergegeven in figuur 5.2. Zowel uit het spannings

verloop als uit de foto's valt op dat de contactscheiding niet aan

beide vaste contacten tegel~k plaatsvindt. Uit de foto's voIgt dat

er eerst een boog ontstaat tussen de contactstift en het platte con

tact (1), terw~l ongeveer 170 ps later ook het contact tussen de

contactlipjes en het platte contact verbroken wordt (3). Dit is mede

te w~ten aan het feit dat de lipjes verbogen z~n.

Onder de contactstift is een fel licht waarneembaar, wat vanaf

beeldje 6 in felheid afneemt. Dit komt overeen met de spannings

daling gedurende de eerste 650 ~s (11). Zichtbaar z~n ook de vele

kathodespots op de contactlipjes. De lichtpuntjes op het platte con~

,tact z~n waarsch~nlijk reflecties tegen bijvoorbeeld metaaldruppels.

Het niet afgedrukte deel van de filmbeelden vertoont beeldjes als

21, waarbij aIleen de lichtintensiteit direct boven het bewegende

50

25

-r-+-~~+H~~r+-+-~+--1-+-+-+-~ onderbrekingsproces te zien zijn.

, Zowel aan de spanning als op

2500 de foto' s is zichtbaar dat het

2000 contact in twee stappen opent. (1)
t----.A'ri++-e-+--+f~+_'_i--'-_+_--+t-t-+

l~OO' Na 110 ps is er op beide onder-
iH-+--!----"---

brekingsplaatsen een boog ont-

Iljl-l00~staan (2); vanaf beeldje 6 zijn

'''---+-'--+--:--+-'''''1\itt-- ~O(l er kathode spots zichtbaar.

-=::¢:=;:::::::::::;::==~~~'fF~if=;,,*~~~~tl=-i-----f--"'f'"--In de re s t van de s erie b1ijft er
I I

1~
f~ --- - op de rechter hoek van het linker
~ i
i: contactlipje een spot zichtbaar.

Tussen 340 en 570 ~s neemt de lichtsterkte af, wat overeen komt

met de eerste daling van de boogspanning (6, 10). De spanningsstijging

die 600 ~s na de contactopening optreedt, is aIleen zichtbaar doordat

contact verandert. Het gebied tussen 1.5 en 1.8 ms, waar de boog

spanning daalt (27), laat een kleinere lichtopbrengst zien, terwijl

na 1.8 ms de lichtopbrengst gedurende 0.3 ms stijgt om daarna snel te

dalen, hetgeen ook met de boogspanning gebeurt (32). Ook de schotel

spanning vertoont een dergelijk verloop.

De tweede fotoserie vertoont een onderbrekingproces van een stroom

met als topwaarde 2300 A. Het spannings- en stroomverloop is weerge-

, , i 'J geven in figuur 5. 4, terw~l in
--- ~__ J ---+--t--t-'t-+..:.+----+'7"t+4IF+-:+'-'-F-r"t-+--t-+--1-+_+_-'-- figuur 5.5 de foto' s van het
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1029

22.
1257

23.
1314

24.
1371

Figuur 5.5 (blad 1): Filmopnamen van een onderbrekingsproces van

een stroom met een topwaarde van 2300 A.

B~ elk beeldje staan vermeld ( onder elkaar) het volgnummer van

het beeldje en de daarb~ behorende t~d in pe.
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Figuur 5.5, b1ad 2.
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het oppervlak van het beweegbare contact sterker oplicht. In beeldje

14 wordt de aanzet gegeven tot een fel lichtsch~nsel, dat overgaat in

een lichtende plek rond de anode en op het beweegbare contact recht

onder de anode. Dit laatste z~n vermoedelijk reflecties. In de boog

spanning komt dit overeen met de spanningsvariatie rond 68 V en de

sprong naar 80 V (19). Deze spanningsverhoging en het felle licht

rond de anode w~zen op het ontstaan van een anodevlek. Met het ver

dw~nen van het licht rond de anode daalt de boogspanning tot ongeveer

25 V (39). Deze spanning is zo laag dat er nog maar een boog tussen de

contacten kan staan, zodat de commutatie dan zeker heeft plaats

gevonden.

Een anodespot ontstaat als er in het gebied tussen anode en kathode

geen ladingsneutraliteit is. De anode kan dan zodanig opgewarmd worden

dat er een metaaldamp wordt vr~ gemaakt. Deze metaaldamp zorgt dan voor

het herstel van de ladingsbalans.

De verstoring van de ladingsbalans treedt in onze schakelaar ge

makkelijk op omdat de anode zo klein is dat een gedeelte van de ladings

dragers langs de anode heen schiet. In figuur 5.6 is dit schematisch

anode aangegeven. Vanuit de kathodespots schieten de

elektronen en metaalionen in een kegelvormig gebied

naar de anode. De negatieve elektronen zullen door

de positieve anodeaangetrokk~nw?rden. De p~sitieve

ionen volgen door ambipolaire diffusie, maar b~ een

te klein oppervlak van de anode kan een deel langs

de anode schieten. Er ontstaat dan een tekort aan

positieve ionen in het gebied tussen anode en kathode. Dit tekort

wordt dan gecompenseerd doordat er positieve ionen uit de anode vr~

gemaakt worden.

Anodespot metingen z~n onder andere verricht door Kimblin [6,7]
en Rich [8J. Zij komen tot de conclusie dat de vorming van een anode

spot beinvloed wordt door de materiaaleigenschappen van de anode,

de elektrode-configuratie en de doorgaande stroom.

Met het verdwijnen van de anodevlek daalt de boogspanning tot onge

veer 25 V (39). Deze spanning is zo laag dat er nog maar een boog

tussen de contacten kan staan, zodat de cOmIDutatie dan zeker heeft

plaatsgevonden.

In deze meetserie is de stroom 36 maal onderbroken. De som van aIle...
opgetreden stroommaxima 21 is 40 kA. De stroom werd in aIle gevallen

bij de eerste nuldoorgang onderbroken.
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Na opening van de schakelaar bleek dat de onderzijde van de contact

stift sterk aangetast was. Op de onderkant was op een helft van de

elektrode een smeltbad zichtbaar. Dit is ontstaan door de anodespot.

( Deze stift is de linker stift uit figuur 6.9.)
Op het platte contact was een laagje roestvrij staal opgedampt.

In het midden van het contact ontdrak dit, omdat hier de boog naar

de contactstift gestaan heeft.

Van de contactlipjes waren aIleen de twee naar beneden gebogen

lipjes door boogsporen aangetast.

Het afbrandcontact was van boogsporen voorzien aan de binnen- en

buitenkant.

Uit de metingen waarbij de contactstift anode was, voIgt dat de

t ti t··d fhankelijk is van de stroom. Voor drie stroomwaarden

is de commutatietijd gehaald uit de beschikbare

meetresultaten en gemiddeld. ( Het betreft hier

dus de metingen met het platte contactl )

De resultaten zijn weergegeven in tabel 1. Hierin

tabel 1 is onder n aangegeven hoeveel meetwaarden gebruikt

zijn. Bij deze commutatietijden moet echter bedacht worden dat:

1. de elektrodeconfiguratie verschilt ten opzichte van het originele

ontwerp, zodat deze waarden niet zonder meer voor een contact

schotel als beweegbaar contact gelden.

2. het verloop van de metingen wekt de indruk dat de commutatie

tijd door de aantasting van de contacten verlengd wordt. ( flier

wordt in het volgende hoofdstuk nader op in gegaan. )

3. de aanwezigheid van een anodespot kan de commutatie beinvloeden.

Uit de metingen blijkt dat de grens tussen het al dan niet ontstaan

van een anodespot voor deze configuratie rond de 1700 A ligt.

commu a e;~l a
A

I (A) t (ms) nc
1000 1.2 11

1500 1.8 2

2000 2.1 8

5.3. Conclusies.

De gemaakte filmopnamen met een gewijzigde elektrodeconfiguratie

hebben geen nadere informatie gegeven omtrent het commutatieproces.

De filmopnamen laten zien dat er op de contactstift een anodespot

ontstaat.

Het blijkt dat de commutatie met deze elektrodeconfiguratie

moeilijker verloopt dan met de oorspronkelijke elektrodeconfiguratie.
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6. Aantasting van de contacten t~dens het onderbrekingsproces.

6.1. Inleiding.

T~dens z~n afstudeerwerk heeft Jansen [1] een aantal onderbrekingen

met de MIVAS-schakelaar uitgevoerd. B~ deze tests werd de contact

stift als anode aangesloten. Het bleek dat er op de anode smelt

vlekken ontstonden.

In dit hoofdstuk wordt een beschr~ving van de verdere beproeving

van de schakelaar gegeven. Er worden metingen beschreven waarb~ de

polariteit tegengesteld is aan de door Jansen gebruikte polariteit.

Het oorspronkel~ke ontwerp van de schakelaar is weer gebruikt.

Bovendien wordt onderzooht in hoeverre het contactmateriaal van

de contactstift en de elektrische aansluiting van de schakelaar de

aantasting van de contactstift beinvloeden.

B~ de in dit hoofdstuk beschreven metingen worden de contacten steeds

geopend op het moment dat de stroom maximaal is.

totaal 35 kA. In aIle gevallen

is de stroom onderbroken, slechts

een maal gebeurde dit pas b~ de

tweede nuldoorgang.

Uit de metingen bl~kt dat de

commutatie niet sprongsgew~s

optreedt, zodat het moeil~k is

om over een exacte commutatie-

meetserie is de som van de top

waarde van de onderbroken stroom

~' .. _~..L--i-+-!--J.Lf-;-~tt--+
: r~.; 6~1

.. __i-_--l.._'L-L.-'-...J.-~--l.-_'__'_

i.

10

40 '

t~d te spreken. In de meeste ge

vallen is de spanning over de

schakelaar binnen 1 ms gedaald

tot een zodanige waarde ( 20 V), dat daaruit geconcludeerd moet

worden dat de commutatie heeft plaats gevonden.

Ter illustratie is in figuur 4.1 het verloop van de stroom en de

boogspanning weergegeven. Op het moment dat ode stroom gaat lopen

st~gt de spanning ongeveer IV (1). Dit is vermoedel~k een gevolg..
van de induktivitei t van de kabels. (WLI= 1 V als L= 7 fJIf )

.i_.

6.2. Een koperen contactstift als kathode.

In het vervolgonderzoek is de

schakelaar ook beproefd met de

contactstift als kathode. In deze
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Daarna stfjgt de spanning ten gevolge van de contactweerstand ongeveer

3 V (2). Op het moment van contactscheiding stfjgt de spanning staps

gewfjs. Dit komt doordat beide contactplaatsen niet tegelfjk openen.

Eerst maakt de spanning een sprong van 21.5 V (3) om daarna tot

37.5 V te stfjgen (4). Na deze piek daalt de spanning 15 V binnen

1 ms; dit is een teken dat de commutatie heeft nlaatsgevonden.

In de appendix ( tabel 1) is van deze meetserie weergegeven de.
stroom I, de sprong van de boogspanning en de schotelspanning op

het moment van contactscheiding. Daarmee is de spanning berekend

die tussen de contactstift en het schotelcontact staat. De metingen

zfjn geplaatst in de volgorde waarin ze opgenomen zfjn. Uit deze.
resultaten valt geen verband tussen Ub en I af te leiden. Dit kan

een gevolg zfjn van veranderingen van het contactoppervlak doordat

er bogen op het oppervlak gestaan hebben.

Na demontage van de schakelaar bleek dat op de contactstift boog

sporen zichtbaar waren. Van ernstige aantasting van de contactstift

was geen sprake. Het afbrandcontact (5, fig. 2.1) had aan de binnen

kant een koperaanslag gekregen; dit komt doordat de erosieprodukten

van de koperen contactstift ( kathode) op het afbrandcontact neer

slaan. Enkele verende contactlipjes (S, fig. 2.1) vertoonden lichte

smeltvlekken. Waarschljnlljk hebben deze lipjes de laatste verbinding

met het schotelcontact gevormd.

De toestand van de contacten na deze beproeving was beter dan de

toestand van de contacten bfj een meting waarbfj de contacts tift

anode geweest is. Dit is een reden om deze laatste metingen nogmaals

uit te voeren en te analyseren.

6.3. Een koperen contactstift als anode.

Zowel uit de metingen van Jansen (~ als uit de in hoofdstuk 5
1 beschreven metingen bleek dat op de onderkant van

de contactstift een smeltbad ontstaat. Dit smelt

bad ontstaat slechts op de helft van de anode, en

weI aan die kant waar de elektrische aansluiting

van de kathode aan de flens bevestigd is.

In figuur 6.2 is schematisch de buitenzfjde van

het vacuUmgedeelte van de schakelaar getekend.

Efj aIle voorafgaande metingen waren 1 en 2 de elek

trische aansluitingen. Deze manier van aansluiten heeft als gevolg

dat de retrograde kracht de boog naar die kant dwingt, waar de

elektrische aansluiting zit. ( zie fig. 6.3) Daardoor zal voor de
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fig. 6.5

commutatie plaatsvindt, de contactstift lokaal sterk verhit worden,

waardoor een smeltbad ontstaat.

B~ de volgende metingen is de negatieve

z~de van de voeding symmetrisch aangesloten

aan de klemmen 2 en ;.

B~ de metingen die in deze en de volgende

paragraaf beschreven worden, is de stroom

systematisch gevarieerd. De stroom had

achtereenvolgens een topwaarde van 250,500,

150,1000,1250, 1500,1150 en 2000 A. Daarna werden de metingen met

dezelfde reeks stroomwaarden in dezelfde volgorde herhaald totrI~45
Vergel~king van de boogspanning van versehillende metingen b~ een

zelfde stroomwaarde kan dan informatie opleveren over het commutatie

proces en de verandering van dit proces na een aantal keer schakelen.

Hieruit kan mogel~k iets geconcludeerd worden over de invloed van

contacterosie.

In figuur 6.4 z~n v~f oscillogrammen weergegeven van metingen waarb~

de stroom een topwaarde van 1750 A had. Op de bovenste as z~n de

stroom door en de spanning over de schakelaar afgebeeld. Het signaal

daaronder geeft de verplaatsing van de contactschotel weer, terw~l

het onderste signaal de spanning van de geIsoleerde contactschotel

aangeeft. De nummering van de oscillogrammen geeft aan in welke

volgorde de metingen verricht z~n.

Na de contactscheiding st~gt de boogspanning tot ongeveer 41 v,
terw~l de schotelspanning met 21 V st~gt. Dat betekent dat er op

dat moment twee bogen in serie staan (zie fig. 2.2). Daarna daalt

zowel de schotelspanning als de totale boogspanning. Dit w~st erop

dat het commutatieproces bezig is. Zichtbaar is dat het verloop

van de schotelspanning na de commutatie steeds een gel~k verloop

heeft. Zoals in 4.; is aangetoond kunnen er na de commutatie geen

conclusies uit de sehotelspanning getrokken worden.

Het verloop van de boogspanning verandert weI

gedurende de meetserie. Nadat er meer onderbrekingen

hebben plaatsgevonden, is de spanningsval t~dens

de commutatie minder steil. Daardoor is het niet

mogel~k om over een exacte commutatiet~d te spreken.

De oorzaak hiervan is onduidel~k. Dit zou b~voorbeeld een invloed

kunnen z~n van het meer geerodeerd raken van de bovenz~de van het

schotelcontact. Hierdoor zullen de kathodespots op dit vlak beweeg

l~ker worden omdat door veldversterking aan scherpe puntjes een-
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2.

3. 4.

figuur 6.4: I = 1750 A

tijdbasis:

2 ms/div

stroom:

800 A/div

boogspanning:

17.7 V/div

verplaatsing:

5 mm/div

schotelspanning:

15 V/div

5.
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voudiger ladingsdragers worden vr~gemaakt. Daardoor kan de spot

zijn ladingsdragers voor een deel in de ruimte tussen het afbrand

contact en de contactstift sproeien. Dit heeft als gevolg dat de

elektronen-en ionenwolk van de spots op het afbrandcontact en de

contactschotel elkaar raken en in elkaar overgaan (zie fig. 6.5).
Waarschijnlijk speelt de oppervlaktegesteldheid van de elektrodes

hierbij een belangr~ke role

De meetresultaten van deze meetserie zijn opgenomen in de appendix.

(tabel 2) Hierbij moet opgemerkt worden dat de commutatiet~d t c
aan het einde van de serie moeilijker te bepalen is, omdat de over

gang tussen twee bogen in serie en een boog moeilijker te bepalen

is.

De metingen waarbij t met een * gemerkt is, vertoonden stroom
c

breking voor de nuldoorgang. Op het moment dat current-chopping

optrad, yond in die gevallen tevens de commutatie plaats.(fig. 6.6)

In deze meetserie is in 47 onderbrekingen totaal 48 kA afge

schakeld. Slechts een maal trad herontsteking op, waarna de stroom

bij de volgende nuldoorgang onderbroken werd.

Na de opening van de schakelaar bleek dat de contactlipjes,

het schotelcontact en het concentrische contact weinig aangetast

waren. Op het ondervlak van de koperen contacts tift waren in het

midden enige lichte smeltvlekken zichtbaar. De aantasting was veel

minder dan bij de vorige metingen. De b~ deze metingen gebruikte

contacts tift is de middelste uit figuur 6.9.

De tweezijdige aansluiting van de flens ( kathode) geeft kennelijk

een betere koeling aan de contactstift. Dit wordt veroorzaakt

doordat de boog nu gelijkmatiger over het oppervlak van de onder

kant van de contacts tift kan bewegen.

figuur 6.6

stroom:

400 A/div

boogspanning:

17.7 V/div

verplaatsing:

5 mm/div

schotelspanning:

15 V/div

tDdbasis:

2 mS/div
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6.4. Een contactstift van CuCr als anode.

Er is ook een meetserie gedaan met een CuCr contactstift. Het

bij deze metingen gebruikte schotelcontact is voor de montage van

de schakelaar gepolijst.

Ook deze meetserie is uit de in 6.3 beschreven stroomreeksen

opgebouwd. Ui~ de opgenomen oscillogrammen voIgt:

1. voor stromen waarvoor i <400 A treedt geen commutatie Ope In

deze gevallen is het verloop van de schotelspanning gedurende

de periode dat de stroom loopt terug te vinden in de totale

boogspanning. Een voorbeeld hiervan is te vinden in figuur 6.7.
Bij vergelijkbare metingen met een koperen contactstift blijkt bij

deze stroomwaarden aIleen commutatie plaats te vinden als de

stroom instabiel wordt of chopt. Dit verschijnsel is bij de

metingen met CuCr slechts ~~n maal waargenomen, terwijl bij de

metingen met een Cu contactstift dit 11 maal voorkwam. Kennelijk

heeft het materiaal van de anode ook invloed op het stroom

brekingsproces.

2. binnen ~~n stroomreeks neemt de commutatietijd af bij een toe

nemende stroom. Aangezien de op de boog uitgeoefende kracht

een functie is van B·i en B afhankelijk is van i, zal de boog

tussen de contactlipjes en de contactschotel sneller naar

boven bewegen bij een grotere stroom.

3. als er meer onderbrekingen hebben plaatsgevonden, gaat de

commutatie langzamer. Tevens valt dan de boogspanning niet

meer zo steil af. (zie fig. 6.a) Dit effect is waarschijnlijk

een gevolg van de grotere beweeglijkheid. van de boog op de

bovenzijde van de oontactschotel. Dit is reeds beschreven aan

de hand van figuur 6.5. Het feit dat bij een gepolijste contact

schotel (zoals bij de CuCr metingen gebruikt is) de spanning

over de schakelaar langer een steile afval vertoont na de

commutatie, wijst ook op een verklaring in deze richting.

De meetresultaten van deze Deetserie zijn weergegeven in de appendix

(tabel 3). Ook hier geldt dat bij de la~tste metingen het moment

waarop commutatie plaatsvindt niet exact bepaald is, omdat de

boogspanning slechts geleidelijk daalt.

In deze meetserie is in 45 onderbrekingen totaal 47 kA afge

schakeld. Hierbij is geen enkele maal herontsteking opgetreden.

Na beeindiging van deze meets erie is de schakelaar geopend. De

contactlipjes en het afbrandcontact hadden een aantasting die ver

gelijkbaar is met de aantasting uit eerdere meetseries. De contact-
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figuur 6.7: I= 265 A ....
stroom . 390 A/div.
figuur 6.8: I= 1750 A

stroom : 785 A/div
Voor beide figuren:

boogspanning 18 V/div
verplaatsing 5 mm/div
schotelspanning 30 V/div

1.

3.

2.

4.
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schotel had aan de bovenz~de naast de kathodesporen ook twee kleine

diepere gaatjes. Vermoedel~k zijn deze het gevolg van een veront

reiniging in het koper. Bruine spetvlekken onder op de contact

stift wijzen ook in deze richting.

De contactstift had een kleine smeltvlek op het ondervlak in het

midden. De oppervlakte van deze smeltvlek is kleiner dan in vorige

meetseries.

In figuur 6.9 is een foto te zien van drie contactstiften die

een ongeveer gelijksoortige beproeving hebben ondergaan. Ret con

tactmateriaal staat onder de stiften vermeld. De indices 1 en 2

slaan op de aansluiting van het schakelaarhuis. Bij 1 is het

schakelaarhuis slechts op een plaats met de negatieve pool van

de voeding aangesloten, terwijl bU 2 het schakelaarhuis symmetrisch

op twee punten is aangesloten.

Uit het verschil in aantasting valt nog niet te concluderen dat

een CuCr contactstift een beter resultaat levert dan een exemplaar

van koper. want de gebruikte contactstiften waren niet identiek

van vorm. De stift van CuCr had een bollere onderkant dan de

stift van koper.

u
Cu

fig. 6.10

CuCr
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Als de onderkant van de contactstift bolvormig verondersteld

wordt, dan zou de straal van deze bol voor het koperen contact

11 mm zijn en voor het CuCr contact 6 mm. Het verschil tussen

deze stiften is duidelijk weergegeven in figuur 6~~ Door dit

verschil is het contactoppervlak van het CuCr contact kleiner.

Bovendien zal de boog die op de contactschotel staat bij elke

onderbreking proberen op dat gedeelte van de contactstift zijn

elektronen kwijt te raken dat het dichtst bij de contactschotel

staat. Daardoor zal alleen het puntje van de contactstift

smelten. Bij de koperen stift was de onderkant vrijwel vlak en

daardoor kon de boog zich vrij eenvoudig verplaatsen en zo

materiaal laten smelten. Daarom is het oppervlak wat gesmolten

is het grootst bij de koperen stift.

6.5. Conclusies.

Aan de hand van de in dit hoofdstuk beschreven metingen kunnen

de volgende conclusies getrokken worden:

1. de schakelaar heeft stromen met een topwaarde van 2300 A steeds

onderbroken. Slechts twee maal gebeurde dit niet bij de eerste

nuldoorgang van de stroom.

2. de wijze waarop de commutatie plaatsvindt is niet duidelijk. Het

l~Kt erop of de elektroderuwheid en de gebruikte elektrode

material en het commutatieproces beInvloeden.

3. als de contactstift kathode is levert dit minder aantasting van de

contacten dan bij omgekeerde polariteit.

4. het smeltbad op de contactstift ( als anode) neemt af wanneer

het schakelaarhuis op tyee plaatsen een elek~rische aansluiting

heeft.

5. bij kleine stromen treedt er geen commutatie op, tenzij er in

stabiliteiten in de stroom optreden. Deze instabiliteiten

kwamen bij CuCr als contacts tift vrijwel niet voor.

6. de vorm van de onderkant van de contactstift lijkt invloed te

hebben op de grootte van het smeltbad.
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1. Invloed van kunststoffen kousjes op de smeltstroom-smelttfjd

karakteristieken van een koperen smeltdraad.

7.1. Inleiding.

Aangezien we willen komen tot een beproeving van een V-F/R circuit,

is het zinvol om te bepalen welke stationaire stromen er door een

dergelfjk circuit kunnen vloeien zonder de smeltpatroon te beschadigen.

In dit hoofdstuk worden een aantal metingen aan een smeltpatroon

bestaande uit een koperen smeltdraad in een kunststoffen kousje be

schreven. De meetresultaten worden vooraf gegaan door een theoretische

beschouwing, die gebaseerd is op het werk van Vermfj (9,10].

7.2. Theorie.

Vermfj [9,10J verdeelde een cilindrische smeltdraad in kleine

stukjes ~x en stelde voor zoln stukje een energiebalans Ope Voor de

verandering van de temperatuur in de draad (AT= T- T ) stelde hfj deo
volgende differentiaalvergelfjking op:

2
i\ () (ATt GAT+ J2 f) ( 1+ AAT)= c ~ ()(~T)

7Jx2 J 0 r v ~

De verschillende symbolen hebben de volgende betekenis:

[ -1 -lJ~ warmtegeleidingscoefficient in axiale richting. Wm K

T temperatuur in de smeltdraad. [K]

To omgevingstemperatuur. [KJ

G radiale warmteflux per graad Kelvin. [Wm- 3K- l ]

J stroomdichtheid in de smeltdraad.[Am-2]

fo soortelfjke weerstand van de smeltdraad bfj omgevingstemperatuur. (~m)

/.l r K-l 1/J t temperatuurscoefficient van de soortelfjke weer9tand. L

Cv soortelfjke warmte van de smeltdraad. [Jkg-l K-l l
~ soortelfjke massa van de smeltdraad. [kgm-3]

t tfjd. [s]

Bfj de afleiding van deze vergelfjking is aangenomen:

1. de temperatuur van de smeltdraad is aIleen een functie van x en t.

2. voor de koeling spelen aIleen de warmtegeleiding in radiale en

axiale richting een role

In vergelfjking

J2po( l+rlJ.T)

GL1T

It '02(AT)/iJx2

c " ()(lJ.T)/()tv

(7.1) zfjn de volgende termen te herkennen:

dissipatie ten gevolge van een doorgaande stroom.

warmteafgifte in radiale richting.

warmteafgifte in axiale richting.

energieopname van de smeltdraad.
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De coefficient G is afhankelUk van de warmtegeleidingscoefficient

van het koelmedium en de straal van de smeltdraad. Bovendien wordt

G bepaald door de manier waarop het koelmedium (of de koelmedia) rond

de smeltdraad geplaatst is. Een smeltdraad die ingegoten -is in een

dikke kunststoffen omhulling zal bijvoorbeeld een andere waarde voor G

hebben dan een smeltdraad die in een dunwandig kousje met een grotere

diameter (binnen-) dan de smeltdraad geplaatst is. In dit laatste geval

zal ook lucht een belangr~k koelmedium vormen.

7.2.1. Smeltt~d b~ een doorgaande kortsluitstroom.

B~ het optreden van een kortsluitstroom wordt het verwarmingsproces

van de smeltdraad meestal adiabatisch beschouwd. De smeltt~d t d kan

dan bepaald worden met de formule van Meyer. Deze valt uit (7.1) af

te leiden:

Dit valt

t'Jidt= Q
L

t fm
s

QL de latente warmte per volume-Hierb~ is

wordt door:

TsT-.

fig. 7.1

To

I
I
I

po - ~p~~!._~
I
I
I
I

Hierin is T de temperatuux waarb~ de draad begint te smelten.
s

Als het smeltpunt bereikt is, zal de tempe-

ratuur en daarmee de ssortel~ke weerstand van

de draad constant bl~ven tot de gehele door

snede van de draad gesmolten is. Wieringa (3]

heeft aangetoond dat de t~d t' waarop de hele
s

doorsnede van de draad gesmolten is, bepaald

weerstand als funotie van de temperatuur

eenheid en voor Pm geldt:

2f1P2
.Pm= Pl +P2

Het verloop van de soortelDke

is in figuur 7.1 weergegeven.

Voor de t~d die dan nog nodig is om de draad tot

temperatuur Td te brengen geldt: (vergelUk (7.3))

t d( 2 c ~ [ ]
J J dt=-.!-..ln 1+ ~2(Td'" Ts )

t' (32P2
s

de verdampings-

(7.6)
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Uit samenvoeging van (7.3), (7.4) en (7.6) voIgt dan dat de smelt

tijd t d bepaald wordt door de volgende vergelijking:

t
d)J2dt= Cm

o
Dit wordt de formule van Meyer genoemd. De Meyer oonstante Cm wordt

aIleen bepaald door de materiaalconstantes van de smeltdraad.

Vermij [9] komt tot de conclusie dat de Meyer formule aIleen geldig

is voor lange smeltdraden, omdat bij kortere smeltdraden de axiale

warmteafgifte een smelttijd-verhogende invloed heeft. De invloed van

de axiale warmteafgifte blfjkt onder andere uit het feit dat in een

evenwichtssituatie, waarbij de stroom een zodanige waarde heeft dat

de draad nog niet doorsmelt, de maximale temperatuur in de draad

voor korte draden lager is dan voor lange draden. De maximale tempe

ratuux treedt op in het midden van de smeltdraad.

7.2.2. Bepaling van de stroomdichtheid waarbij de smeltdraad juist

niet doorsmelt.

Bij een overstroom is het mogelijk dat het geruime tijd duurt voordat

de smeltdraad de stroom onderbreekt. Daardoor wordt er ook warmte naar

de omgeving afgevoerd. Aangezien de smelttijd nu vele periodes bevat
2kan met Jerf worden gerekend; dit vereenvoudigt het rekenwerk.

Voor een oneindig lange draad, waarin een evenwichtssituatie is

ontstaan geldt:

-Gt.T+ J2po( 1+ ~t.T)= 0 (7.8)

Hieruit voIgt de stroomdichtheid J~ waarbij de draad juist zijn smelt

temperatuur bereikt:

G
1

T - T )
s 0

7.2.3. Invloed van de koeling op de smelttijd.

In de meeste gevallen zal de draad gedurende de opwarmperiode het

smeltpunt al bereiken. Het temperatuurverloop wordt beschreven door

de volgende differentiaalvergelijking:

2 d(~T)
-GdT+ J P ( 1+ IJt.T)= c i --

o I" v d t
(7.10)

(7.11)

op het moment dat de stroom gaat lopen geldt: ~T= o. Vergel~king

(7.10) heeft dan als oplossing:
2

J .Po oc.t
b T= J1 cfJ _ G (e - 1)
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Er z~n nu drie speciale gevallen te onderscheiden:

1. G= O.

(7.12)met ~,=

AIle toegevoerde elektrische energie wordt gebruikt om de tempe

ratuur van de smeltdraad te verhogen. Voor het temperatuurverloop

geldt nu:

2 AT= ~ ( eCl.,t - 1)

2. G= J Pop.
De naar de koelomgeving afgevoerde energie is juist gel~k aan de

dissipatie in het temperatuur-afhankel~kedeel van de draadweer

stand. Dat betekent dat de temperatuur evenredig met de t~d zou

verlopen:
2

6T=~t
c ~v

3. G"bO.

AIle toegevoerde energie verdw~nt naar de koelomgeving. Dat houdt

in dat de temperatuur constant bl~ft:

AT= 0 (7.14)

Ts

To

G=Q

-------------t----------,-----------

t -+
s

fig. 7.2

In figuur 7.2 is voor een aantal waardes van G het verloop van de

temperatuur als functie van de t~d geschetst. De kromme's z~n aIle

een oplossing van (7.10), waarb~ de koeling als parameter genomen is.

Op het moment dat T= T zal de smeltdraad doorsmelten.s
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Uit figuur 7.2 voIgt dat voor G= 0 de kortste smeltt~d verkregen

wordt, terw~l b~ een toenemende koeling de smeltt~d groter worden

zal.

In het gebied tussen 1. en 2. zal de temperatuur exponentieel st~gen

met een positieve exponent, terw~l in het gebied tussen 2. en 3. de

exponent negatief is.

7.3. Meetopstelling.

In figuur 7.3 is de meetopstelling geschetst,

karakteristiek van verschillende smeltdraden is

waarmee de I -t
s s

bepaald.

• )'

1
I
I
I
I

220 V I

"'" I

1
J

I

.{•
I

r1S Tl +-v.
~

1
v

s

1

V, 9 A

6 A

50 A

Gebruikte apparatuur:

magneetschakelaar.

variabele autotransformator, Powerstat.

scheidingstransforrnator, Transforma NV.

V. : 480 V
~n

V 't: 0- 480
u~

V 220 V,pr
V 20 V,sec

R weerstand. R= 0.7 !l
Rsh stroomshunt, afhankel~k van de stroom 2 rnQ of 4 mU.

Voor het bepalen van de smeltt~d t is een HP 5315 A klok gebruikt.
s

De startpuls wordt gegeven door de spanning v., terw~l het tellen
~

stopt als v een vooraf in te stellen drempel overschr~dt.
s

Om te voorkomen dat elke periode een nieuwe startpuls wordt ge-

geven, wordt met behulp van een relais na het inschakelen de ver

binding tussen v. en de klok verbroken. Met hetzelfde relais wordt
~

ook een vertraagde inschakeling van v gerealiseerd, om te voorkomen
s

dat t~dens het inschakelen al een stoppuls wordt gegeven.
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De meetprocedure is als volgt: nadat de magneetschakelaar gesloten

is, wordt de spanning van de autotrafo opgeregeld totdat de gewenste

stroom door het circuit vloeit. Omdat door de verwarming van de smelt

draad de weerstand zal toenemen, moet gedurende de meett~d de stroom

constant gehouden worden door de variac b~ te regelen. Als de smelt

draad doorsmelt wordt v gel~k aan de voedende spanning. Door juiste
s

afstelling van de klok zal deze stoppen met tellen.

7.4. Meetresultaten.

De proeven z~n gedaan met koperen trafo-wikkeldraad met een diameter

van 0.2, 0.3 en 0.4 mm. Voor de lengte van de smeltdraad is 25 cm

genomen. Als koelmedium is gebruik gemaakt van lucht en polyetheen (PE)

kousjes. Dit zijn de kousjes waarmee in het verleden de hoogste

kritische veldsterkte is behaald (11. Deze kousjes hebben een inwendige

diameter van 0.78 mm en een uitwendige diameter van 5 mm.

In figuur 7.4 z~n de smeltstroom- smeltt~d karakteristieken weerge

geven. Het is duidel~k dat voor grote smeltt~den de karakteristieken

voor beide koelmedia aan elkaar gel~K worden. Dit komt doordat na

-~~_.-------_._.. --'r-'--
! 20-t----'--,-c---r'----;--v---'--7--'-',-:,-'------=""--_="""'-""=:

, .. .
j------:---:...;---'----"\.-'---i--..-------- ._--

I j-- --.----~----- -

I l - i ; :

I"-h·.-·i==-.'~e
I .

i )
I

-T---'---cc'-----'-'---'--,p~-'+_+-+_'!..-+--+-'------~: x in PE-kousje ( 0.78- 5.0 mm ----... -----

!25_ -~==='=--'c+c---''_____'+--'--=+_-.;.--i-~-'l(;~-,.-

:1
I (A)~ .'f-- :---

¢= 0.2 mm

¢ =' 0.3 mm

. ..
-----.-~--~-! . t

10 . .,

-+-----'---cc'------,---:--:~7_'--'-~-------------.~---.-.--.--.--------

_··+-l-_-_-'-'-'--~~-___=__=_--=--=-~"=-:.·-....:>·-....· H'._--_-_-'-_-._--_--_-. ~_. ¢ = 0.4 mm __... _

i 15 t---'----+--+--'--'
1

0-'------'----'---'--'--'------'------

10 .1 5 b - 6 '102
--=-=---------- -=------ t (9)
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tabel 7.1

¢(rnm) Ioo(A) JQ9(Am-2 ) G (Vlm- 3K-l )

0.2 4 1.27 108 1.48 lOb

0.3 8 1.13 108
1.17 106

0.4 14 1.11 108 1.13 106

geruime tijd de temperatuur van de smeltdraad en het kousje zo hoog

wordt, dat de draad door het kousje heen smelt. Dat betekent dat

na verloop van tijd de smeltdraad aIleen de omringende lucht nog als

koelmedium heeft.

Uit de karakteristieken kunnen nu I~, J~ en G voor een koperen

smeltdraad in lucht bepaald worden.

De resultaten staan in tabel 7.1.

De grootte van G is bepaald met

behulp van vergelijking (7.9);
hierbij zijn de volgende materiaal-

geconcludeerd worden dat bij aanwezigheid

van een kousje als koelmedium in het

overstroomgebied de smelttijd vergroot

wordt. In figuur 7.5 zijn schematisch

de I -t karakteristieken van een draad
s s

in lucht respectievelijk in een PE-kousje

weergegeven. Hieruit blijkt dat voor

waardes voor G komen goed overeen met de metingen

kan tevens

constantes gebruikt [21:
10-8 .am
10-3 °C-l

°c
°c

lage stromen en grote smelttijden de

stroom I~voor de beide koelmedia iden

tiek is. Vergroting van de smelttijd

fig. 7.5 betekent volgens figuur 7.2 dat een

P~kousje kennelijk een beter koelmedium is dan lucht.

Het in figuur 7.5 aangegeven gedrag betekent tevens dat een smelt

patroon waarin een PE-kou;;je als koelmiddel genomen is in het over

stroomgebied een slechtere beveiliging zal zijn dan een smeltpatroon

met luchtkoeling. Dit is echter bij gebruik in een v-FIR circuit een

po= 1.72

. fi = 4. 39

T = 1063

T = 20o
De hier gevonden

van Vermij [9].

Ui t figuur 7.4

f
I s

1 00

voordeel, omdat dan de lastscheider de overstroom kan onderbreken

zonder dat de smeltpatroon wordt aangetast.

Omdat bij lage stroomwaardes de smeltdraad door het PE-kousje smelt

is gezocht naar een ander koelmedium. Het blijkt dat PE een smeltpunt

heeft van 130oC. Verhoging van de smelttemperatuur van het koelmedium

is een eerste vereiste. In verband met het onderbreken van kortsluit

stromen is het wenselijk een elastische draadomhulling te gebruiken,
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tabel 7.2

¢(mm) Ioo(A)

0.2 4

0-3 8

0.4 10

zodat dit kousje open barst en niet explodeert als de druk van de

metaaldamp te groot wordt.

Aangezien in het verleden reeds kortsluitproeven met teflon kousjes

gedaan z~n [2] en teflon een smeltpunt van 3300 C heeft, is besloten

de verdere beproeving met deze teflon kousjes uit te voeren.

Er is gebruik gemaakt van teflon buis met een inwendige diameter

van 1.14 mm en een wanddikte van 0.30 mm. Met kousjes van deze af

meting heeft Lambert [2] de hoogste kritische veldsterkte behaald.

Voor de teflon kousjes is niet de volledige I -t karakteristieks s
bepaald. We hebben gedurende 24 uur een stroom laten vloeien door een

combinatie van smeltdraad en teflon kousje. Voor de toegestane nominale

stroom is nu genomen die stroom waarb~ het kousje in tact gebleven is

en waarb~ de schellek van de trafo wikkeldraad vr~wel niet aangetast is.

In tabel 7.2 zljn de resultaten weergegeven. Voor¢= 0.2 en 0.3 mm

komen de stroomwaardes overeen met de waardes van

I oo (tabel 7.1). E~ de smeltdraad met een diameter van

0.4 mm wordt door gebruik van een teflon kousje de

nominale stroom verlaagd ten opzichte van een smelt

draad in lucht. Dit is voor deze diameter niet be-

zwaarl~k, omdat het beter is voor het onderbreken van kortsluitstromen

met meerdere draden parallel te werken. Hierdoor wordt tevens de

kritische veldsterkte verhoogd.

B~ gebruik van bijvoorbeeld 4 draden van 0.2 mm kan reeds een statio

naire stroom van 16 A gevoerd worden, terw~l de smeltt~d kleiner of

gel~k is aan de smelttijd van een draad van 0.4 mm.

7.5. Conclusies.

PE-kousjes z~n door het lage smeltpunt niet bruikbaar als koelmedium

omdat de smeltdraad bij betrekkel~k lage stromen al door het kousje

heen smelt. Betere resultaten worden verkregen met teflon kousjes

b~ het gebruik van dunne smeltdraden.

Voor hoge nominale stromen kan beter met meerdere smeltdraden

parallel gewerkt worden.
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8. Beproevingsmethodes voor het v-FiR-circuit.

8.1. Inleiding.

am het v-FiR-circuit te testen, moet een bron gebruikt worden die

aan enige eisen moet voldoen. Dat z~n:

1. de te leveren stroom moet voldoende z~n om een smeltdraad te

laten smelten.

2. de stroom moet zowel voor als na de commutatie periodiek verlopen.

3. de commutatieweerstand moet gevarieerd kunnen worden.

4. er moet enige milliseconden nadat de commutatie heeft plaatsge

vonden een nuldoorgang van de stroom optreden.

In de volgende paragrafen wordt nagegaan in hoeverre aan boven

staande eisen wordt voldaan in een beproevingscircuit met condensator

batter~en en een aan het net gekoppeld circuit.

(8.1)fig. 8.1

v
c

8.2. Beproeving met de condensatorbatter~.

Voordat de invloed van het v-FiR-circuit op het verloop van de

stroom uit een condensatorbatter~bestudeerd wordt, wordt eerst naar

een RLC-circuit gekeken. De hiervoor afgeleide theorie wordt dan

toegepast op de condensatorbatter~, waarb~ met name naar de invloed

van de belastingsweerstand wordt gekeken. Daarna wordt bekeken hoe

het verloop van de stroom zal z~n, als een v-FiR-circuit als be

lasting genomen wordt.

8.2.1. Een bronvrij RLC-circuit. [l~

Uitgangspunt b~ de volgende berekening is het in figuur 8.1 ge

schetste RLC-circuit. We z~n geintereseerd

in het verloop van de stroam i en de con

densatorspanning v voor t>O. Het gedrag van
c

beide grootheden wordt bepaald door de

differentiaalvergel~king:

d2y R dy 1
-+-'-+-y= 0
dt2 L dt LC

en w=\~(R\
V~- l~J

De algemene

y= Al
waarin:

R
OL=

2L

oplossing van

(-c(..j w)t
e + A

2

deze vergel~king is te schr~ven als:

(-lX-jW)t
e

Het is een eis dat de spanning v en de stroom i periodiek bl~en
c

verlopen, zodat moet gelden:
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RI.2J[
Om de juiste oplossing van (S.l) te vinden, moeten de beginvoor

waardes worden gebruikt. Veronderstel dat v (t=O)= v en i(t=O)= i •c 0 o~

Dan levert dit als beginvoorwaardes:

y= v v (0)= v en ~ (0)= i Icceo c 0

y= i i(O) ~ i o en I(o) = vo/L

Door substitutie van (S.4a ) in (S.2) vallen Al en A2 te bepalen

voor de condensatorspanning ( y= v ):c
i + (IX.+ j lJ) Cv (-~+ j w) Cv - i

Al = 0 2j~C 0 A2= 2jWC 0 0 (S.5)

Substitutie van (S.5) in (S.2) levert een uitdrukking waarin nog com

plexe termen voorkomen. Door samenvoeging hiervan en het gebruik van

goniometrische formules valt de condensatorspanning te schrijven als:
-ette

v = -- (i +o(,Cv )2+ (IJCv)2 cos(wt- '11)
c Wc 0 0 0

i + ()(Cv
tgf

l
= 0 0

WCv
o

TIit (S.6) valt ook de vergel~king voor de stroom te bepalen, er

hoeven aIleen de volgende w~zigingen aangebracht te worden: (dit

voIgt uit (S.4))

Dit levert de
-t<t

e
i=-

WL

v 0 -+ i o
i Ic _ v IL

o 0

volgende vergel~king op:

Deze

J
v + O(;Li

met tg = 0 0

WLi
o

vergel~king valt om te werken tot:
-~ I

i= '=----1/ (v + oCLi )2+ (WLi)2 sin(Wt+ 12)
I,I,)L Y 0 0 0

Het

WLi
met tg12 = 0_

v + O(.Li
o 0

de vergel~kingen (S.6) en (8.S) is nu het verloop van de con-

densatorspanning v en de circuitstroom i met de beginvoorwaardes
c

v (0) en i(O) beschreven.c
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C

nIo

R

U Uo 0
C een aantal wijzigingen aangebracht moe ten

worden: C - nC
fig. 8.2 L _ Lin (8.9)

R ~'R/n+ Rk
Verder moeten de beginvoorwaardes geschreven worden in de vorm:

8.2.2. Toepassing op de condensatorbatterij.

De condensatorbatterij is een LC-circuit waarbij een aantal LC-takken

parallel staan. Elke tak heeft enige

verliesweerstand [2). Veronderstel

nu dat er n takken parallel geschakeld

worden en dat de batterij ontladen wordt

via een weerstand ~ (fig. 8.2). Dat

betekent dat er ten opzichte van fig. 8.1

vo -. Uo (8.10)

i - nIo 0

Met nadruk wordt er op gewezen dat 1
0

de stroom door een eenheid van

de condensatorbatterij op t= o.
Substitutie van (8.9) en (8.10) in (8.2), (8.3), (8.6) en (8.8)

levert: R+ nRk
0(= (8.ll)

2L

U)= --=_ (R+ nl\)2
LC 2L

(8.12 )

Als de spanning en stroom periodiek moeten verlopen, moet voldaan

zijn aan: ~
nRk ( 2 - - R ( 8 • 1 3)

C

IJC
v =c

Voor de spanning over de condensator valt nu te schrijven:
-a(t

e

I.)L
i=---

Voor de

I + c(,.CU
met tgt

l
= 0 0

WCU
o

stroom door de weerstand ~ geldt :
-~ne

(U + exLI )2+ (WLI)2 sin(Wt+ (f)2)o 0 0 T

WLI
met t~ 0 (8.15b )

1;"U + I:)(LI
o 0

Deze vergelijkingen vallen ook af te leiden als de weerstand Rk ge-

splitst wordt in n parallele takken met weerstand nRk • Dan zijn er n

onafhankelijke oscillatiekringen ontstaan. De stroom in het totale

circuit is dan n keer zo groot als de stroom in een kring.
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(8.16)

8.2.3. Een weerstand Rk a1s be1asting.
Er wordt nu een verdere analyse van de in figuur 8.2 geschetste

situatie gemaakt, waarbij aangenomen wordt dat op t=O nog geen stroom

in het circuit loopt. We zijn aIleen geintereseerd in het gedrag van de

stroom. De circuitstroom ver100pt a1s voIgt:

nU
i(t)= ---2 e-Q(,t s'in(lJt)

I.I)L

(8.18)

Op het' tijdstip t= t
m

~a1 de stroom maximaa1 zijn. Dit tijdstip va1t

uit (8.16) te bepa1en door di/dt= 0 te ste11en. Hieruit voIgt:

t
m

= ~ arctg( ~) (8,17)

Substitutie in (8.16) 1evert:
. (t) U
~ mo t« w ] I.J--= - exp --arctg(-) ·sin(arctg( Ci))

n WL ~ cc.

U = i 5kV ;
'. 0

200

100

(A)

300

Deze uitdrukking va1t te vereenvoudigen tot:

i(t) U
---!!L=.....s- f(nR ) (8.19)

n VL/C' k

Hierin staat f(nRk ) voor de dempingsterm:

f(nl\)= expt- ~arctg(*)l (8.20)
Omdat de waardes voor R,L en C vast 1iggen, b1ijkt uit (8.19) en (8.20)

dat de topwaarde van de stroom bepaa1d wordt door nRk en Uo•

500

i(t ), m ----- -.

400

- n

- ---- ---- --- - ...... -- -- - -- ~---- . - - - ---,

-·--T-'- - --i--·-- ---·-i~·- r-----~--------i .-----i---
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Voor de binnen de vakgroep ERO aanwezige condensatorbatterU gelden

de volgende getalwaardes: L= 91.4 mH

C= 111.2 pF
R= 1.8.n (21

Met deze getalwaardes voor de verschillende componenten is in figuur 8.3

het verband tussen i(tm)/n en nRk uitgezet. HierbU is de laadspanning

Uo als parameter genomen.

Als we Rk willen gebruiken als commutatieweerstand, dan moet R
k

aan twee voorwaardes voldoen:

1. de stroom moet periodiek blijven verlopen, anders kan de schakelaar

de stroom niet onderbreken. Bovendien zal bU een aperiodiek ver

lopende stroom de schakelaar te veel opgewarmd worden.

2. de weerstand moet de stroom begrenzen en zorgen dat deze niet

groter dan 2 kA wordt.

De eerste eis levert een bovengrens aan de te kiezen waarde van ~

volgens (8.13):

nRk <2l- R= 55.5 .Q.

: T:
:

In figuur 8.4 is deze grens aangegeven met ~r. Er dient bedacbt te

worden dat in de buurt van deze kritische weerstand R
kr

de frequentie

~ kleiner wordt, waardoor er gedurende een langere tUd een stroom

door de schakelaar vloei t. ( Ter illustratie: als ~= 0 n dan 14)= 314

als nRk~48!l dan is de frequentie gehalveerd.)

16 .' ':1. -;: ~:-.f.~::::~;·I'~::: ~:k.: it. 1',,,:<::;,, fig 8.4 :-::-r-:-'T"C""!
1-,-'-:-_'-eL . :,.i', '.C.. .. .. ,: ::(... . I" ''''ii;ii :W,! ,"i i I' .. · ;

Rk . : i.. i ,:l:,;: : i. .C- i
'(n)~~ _..:...-,~L'::~J:;,~:i .,. I '-f-",,':-'+-+---1f-,__L_--'--c-...2 ' .,

. .. ... :t. : :::.: .. ,,:.::" :' 'i.e: ,i- . _, .,: i
14 t--t-,--.-+-,-::f-.i....;f:-.-+.,.-.+1",+::,+',:.:~+:!~-.I:·"",~:,f':.:rl::~:':±F.:':'i:,=:h::jj~ rl:::c;uf::7.ci.b:::1A='=-':::+:"±::Fi."""",·t:.:.:.;:t'-;;i,:7"'.T-...t:,-l,~,c:'ii.• i.; '::.'Tr-.t,~,~--:-,r.".'I .'; ,f'" i'i: " ••:: ". .. _...... :,:: Tj:; ":.i;.:, :c ii: :--.. :: ,_
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i
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De tweede eis bepaalt de ondergrens voor de grootte van Rk • We willen

weten, b~ een gegeven n en Uo' voor welke waarde van Rk de stroom

juist 2 kA wordt. B~ het bepalen van deze ondergrens kan gebruik

gemaakt worden van figuur 8.3. Dit kan op de volgende manier:

Voorbeeld: Veronderstel dat er 5 eenheden gebruikt worden en deze mogen maxi

maal samen een stroom van 2 kA leveren. Dat betekent dat i/n<400 A

moet zijn. Uit figuur voIgt dan, ,b~ een laadspanning van 15 kV,

dat nRk>9 nmoet z~in. Hieruit voIgt dat Rk>1.8 nmoet z~n.

Voor een laadspanning van 15 kV, 10 kV en 5 kV z~n de op bovenstaande

w~ze bepaalde waardes van Rk weergegeven in figuur 8.4 als resp.

R15 , RIO en R
5

•

De boven- en ondergrens van de belastingsweerstand Rk zijn nu

bepaald. Als er nu een atroomverloop verkregen moet worden dat vol

doet aan de twee eerder geformuleerde eisen, dan moeten n en Rk zo

gekozen worden' dat, b~ een laadspanning van 10 kV b~oorbeeld, geldt:

~r(n)'>~>RlO(n) (8.22)
Dit betekent dat de combinatie van n en ~ zo gekozen moet worden,

dat het punt (n,Rk ) binnen het gebied ligt dat door de krommes ~r(n)

en RlO(n) omsloten wordt.

Na de keuze van n, Rk en U
o

valt met behulp van figuur 8.3 de te

verwachten topwaarde van de stroom te bepalen.

Voorbeeld: Er worden 25 eenheden gebruikt en de condensatoren worden

opgeladen tot 5 kV. Voor de weerstand Rk wordt 2 !lgenomen. ( De

stroom zal voldoen aan de eisen van periodiciteit en begrenzing.

Dit punt is in figuur 8.4 aangegeven.) In dit geval geldt nRk= 50 JJ•
Uit figuur 8.3 voIgt dan dat i(t )/n= 67 A, zodat i(t )= 25167 A=m m
1675 A.

Uit,figuur 8.4 wordt duidelijk dat onafhankelijk van de laadspanning

van de condensatoren het, door variatie van het aantal te gebruiken

eenheden, mogelijk is om voor de weerstand ~ een keuze te doen van

af o!l tot aan Rkr , zonder dat de stroom groter wordt dan 2 kA.

B~ gebruik van veel eenheden moet de maximale waarde van de weerstand

zeer klein gehouden worden, omdat anders het circuit niet meer

oscilleert.



R smeltdraad vloeit totdat deze doorsmelt.
k

Vanaf dat moment vloeit de gehele stroom door

de commutatieweerstand Rk • Er wordt aangenomen

dat Rf onafhankelijk van de tijd is. Tevens

wordt er vanuit gegaan dat Rk en 1 (= de

lengte van de smeltdraad) zo gekozen zijn,

t)

fig. 8.5

L

R
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8.2.4. Het v-FiR-circuit als belasting.

In deze paragraaf zal worden nagegaan in hoeverre een smeltdraad

parallel aan Rk het werkgebied voor Rk verandert.

Veronderstel dat de schakeling uit figuur 8.5 gerealiseerd wordt.

Hoe zal dan de stroom verlopen als functie

van de t~d? Bij de berekening wordt er vanuit

gegaan dat de stroom eerst aIleen door de

c

dat er commutatie optreedt.

Op het t~dstip t= 0 z~n de condensatoren opgeladen tot een spanning

U en er loopt nog geen stroom in het circuit. Op dat moment wordto
de schakelaar S gesloten en de condensatoren zullen zich ontladen.

Dan zal er een stroom lopen door de smeltdraad:

nU _ot
f

t
i(t)=~ e sin(Wft) (8.23)

lJfL

De spanning over de condensatoren zal verlopen als:

vc(t)= !To e -Deft Jl~::r'cos(Wft- '13 ) (8.24)

met: R+ nRk
O£f=---

2L

1 _(R+ nRk)

LC 2L

tg f3= 0<f/ Wf
In het vervolg zal de weerstand van de smeltdraad (Rf ) verwaarloosd

worden. Dit is toegestaan omdat n en Rf steeds gekoppeld voorkomen.

Dan kan namel~k de volgende splitsing worden aangebracht:

1. weinig condensatorbatterijen.

nRf zal nu de grootte orde hebben van Rf • Maar omdat Rf«R is nRf
te verwaarlozen ten opzichte van R.

2. veel condensatorbatterijen.

omdat de stroom groot zal zijn, zal de smeltdraad snel doorbranden;

daardoor is de invloed van de dempingsterm minimaal.

B~ de berekening van de smelttijd t
d

zal de dempingsterm ook verwaar

loosd worden. Dit levert in de eerste halve periode van de stroom

slechts een fout op van maximaal 594.
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Het smelten en verdampen van de smeltdraad wordt als een adiabatisch

proces beschouwd. De verdampingstijd t d kan dan bepaald worden met

de formule van Meyer (zie 7.2.1.):

~td i2(t)dt= C trr)2 d4 (8.25)
o m\4

(8.28)

(8.28)

Deze vergeluking is aIleen numeriek op te lossen.

Een vereenvoudiging kan worden aangebracht door

voor de sinusterm de eerste twee termen van zijn

machtreeks te substitueren. Dan valt de verdampings-

/
/

"/
/

/

"
tijd t d te schrijven als:

d
4

t = :3/3Cm;L2.(; d
2
)2 i

..-==:~-.....----- d V 16 nU
t d 0

fig. 8.6 Ret verschil tussen t d bepaald met (8.27) of

blijkt voor t d (2.5 ms kleiner dan 5% te zijn.

Door substitutie van t=td valt met (8.23) en (8.24) de spanning

vc(td )= Ud over de condensatorbatteruen en de stroom per eenheid

van de condensatorbatteru ( i(td)/n= I d ) te b~palen op het moment

Hierin is C de Meyerconstante, die afhankelijk is van de materiaal
m

eigenschappen van de smeltdraad en d is de draaddiameter van de smelt-

draad.

Voor de stroom zonder dempingsterm valt te schri~en:

nU
i(t)=--2 sin(~ft) (8.26)

lAlfL

Substitutie van (8.26) in (8.25) levert:

.:.(nUo)2[t _ Sin(2lJf t
dJ

= C ftT'~ d4 (8.27)
2 WL d 2W ~4)

f r
In figuur 8.6 is schematisch het verloop van het

linker- en rechterlid van (8.27) weergegeven.

sin (tJ(t-t
d

)+ 1
4

)

(8.29)

van commutatie.

Vanaf t=td is de situatie in het RLC-netwerk veranderd. De lage

belastingsweerstand van de smeltdraad is nu vervangen door de

commutatieweerstand Rk • Het stroomverloop vanaf t=t
d

valt nu te

bepalen met (8.15):

-~( t- t d ) V~-------"In e 2
i(t)= (Ud+ ~LId) + (WLI

d
)2

WL
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R+ nR
kmet: eX= ---

2L

lJ= ..:. _ (R+ nRI:.\ 2

LC 2L)

WLId
tg~=U + cu.I

d d
In verband met het beperkte afschakelverm6gen van de te gebruiken

schakelaar, is het van belang om de topwaarde van de optredende

stroom te bepalen. Door (8.29) naar de tijd te differentieren en

di/dt=O te stellen, valt het tijdstip te bepalen waarop i(t) maxi-

maal is. Dit is op :

t m= t d+ ~~arctg( ~J- i 4} (8.30)
Substitutie van (8.30) in (8.29) levert voor de topwaarde van de

stroom:

n
i(t )=-

m L/C

Door (8.23), (8.27) en (8.29) is in principe het stroomverloop in

het v-FiR-circuit bepaald. Aangezien deze vergelijkingen niet tot

eenvoudige analytische uitdrukkingen terug te brengen zijn,

zal naar een numerieke oplossing gezocht worden.

8.2.5. Numerieke uitwerking voor het v-FiR-circuit.

Bij de metingen wordt gebruik gemaakt van een condensatorbatterij

met de volgende waardes voor de componenten:

L= 91.4 mH
C= 111.2 ~F

R= 1.8 n [2]
Als smeltdraad wordt koperen trofowikkeldraad gebruikt. De Meyer

constante voor koper is:

C = 11.72 e l016 A2sm-4m
Aan de hand van de in 8.2.4. afgeleide formules zal nu een figuur

geconstrueerd worden die vergelijkbaar is met figuur 8.5. Bij de samen

stelling van de figuur is als voIgt te werk gegaan:

- met behulp van (8.28) is voor een laadspanning van 15 kV, 10 kV

en 5 kV en een draaddiameter van 0 mm, 0.2 mm en 0.3 mm bepaald

hoe groot de smelttijd van de smeltdraad is bij een gegeven aantal

gebruikte eenheden van de condensatorbatterij.

- door substitutie van t=td in (8.23) en (8.24) vallen Ud en I d
te bepalen.
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U = 5kV U = 10 kV U",= 15 kV
d (mm) n Ipmax(kA) n Ipmax(kA) n I pmax(kA)max max max

0.0 30 5.0 15 5.0 10 5.0
0.2 22 3.6 11 3.6 7 3.5
0.3 18 3.0 9 3.0 6 3.0

1>----...2-...---..-.
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- met behulp van (8.31), Ud en I d is dan te berekenen voor welke

waarde van ~ de stroom juist 2 kA is, bij een gegeven n.

Deze waarde is dan de minimaal te kiezen waarde voor Rk bij gebruik

van een smeltdraad met diameter d en n eenheden van de conden

satorbatterij. Een aantal tussenstappen van de uitgevoerde berekening

staan in appendix A.2.

De resultaten zijn weergegeven in figuur 8.7. Uit deze grafiek valt

te bepalen wat het maximaal aantal te gebruiken eenheden is, bij een

gegeven laadspanning en smeltdraaddiameter. De maximale waarde voor...
n en de daarbij behorende prospective current I is weergegeven... pmax
in tabel 8.1. r· is de topwaarde van de stroom, die door de smelt

llmax
draad zou vloeien als de draad niet zou doorsmelten.

Uit tabel 8.1 voIgt dat de grootte van de prospective current die

bij de beproeving maximaal behaald kan worden, onafhankelijk is van

de laadspanning van de condensatoren. Opgemerkt moet worden dat

de maximale waarde van I behaald wordt bij een zodanige waarde van
p

Rk dat de kritische demping dicht genaderd wordt. Randhaving van

de periodiciteit in de stroom gaat ten koste van de maximale waarde

van de prospective current.

Bij gebruik van de condensatorbatterij als voeding voor het testen

van het v-FiR-circuit, is het aanbevelenswaardig om met zo weinig

mogelijk eenheden te werken, zodat het mogelijk is de commutatie

weerstand binnen een redelijk gebied te varieren.

8.2.6. Conclusie.

In de inleiding zijn een aantal eisen genoemd, waaraan een beproevings

methode voor het V-F/R-circuit· moet voldoen. Kunnen deze eisen

met de condensatorbatterij als voeding gehaald worden?..
Ui t 8.2.5. blijkt datI <'3.5 kA is bij gebruik van een smel tdraad

p
met diameter d> 0.2 mm. De stroom van 3.5 kA is voldoende groot om

de draad te laten smelten.

Uit figuur 8.7 blijkt dat de stroom slechts voor correct bepaalde

weerstandswaardes een periodiek verloQp zal hebben. Dat betekent

dat de commutatieweerstand slechta binnen een beperkt gebied ge

varieerd k~n worden. Bovendien is de combinatie van een grote Rk en

een grote I niet uitvoerbaar. Door een juiste keuze van Rk wordt snel
p -

na de commutatie een nuldoorgang verkregen.

Als voordeel van de beproeving van het v-FiR-circuit met de conden

satorbatterij kan genoemd worden dat er altijd een symmetrische stroom

ontstaat, waarvan de topwaarde door de laadspanning te veranderen is.

Een nadeel is het beperkte keuzegebied voor de commutatieweerstand.
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8.3. Beproeving gekoppe1d aan het 10 kV net.

De 10 kV aans1uiting van de vakgroep ERO heeft een korts1uit

vermogen Nk van 250 MVA. B~ een driefase korts1uiting za1 er maxi-

maa1 een stroom v10eien van 14.5 kA. Deze stroom is te groot om

het v-FiR-circuit voor de eerste keer mee te beproeven.

am de stroom te verk1einen moet tussen het net en het beproevings

object een impedantie worden gep1aatst. Dit kan b~oorbee1d gerea1i

seerd worden met de schake1ing uit figuur 8.8.

E.k = 3.5%
Ntr= 800 kVA

E. k = 3.5%
Ntr= 800 kVA

fig. 8.8
De beproeving kan dan p1aats vinden tussen twee fasen op 10 kV

niveau. Aangezien er daardoor geen aardfout optreedt, za1 er geen

homopo1aire stroom v1oeien. A1s we nu het net symmetrisch veronder

ste11en, dan zu11en de norma1e en de inverse impedantie gelijk z~n.

B~ verwaar10zing van net- en transformatorweerstand en aannemende

dat op de foutp1aats een foutweerstand R aanwezig is, va1t af te

1eiden dat:

700

600

500

.100

300

200 --- -----

100

50

fig 8.9

R (n)

100
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Voor de reactantie van het voedende net geldt:

Xn= if! / Nk = 0.4 n
De reactantie van een transformator voIgt uit:

E U
2

I(

Xt = -.- = 4.4 n
r 100 N

tr
In bovenstannde formules is U de gekoppelde spanning en z~n Nk en

Ntr de sch~nbare vermogens van het net en de transformator.

Substitutie van (8.33) en (8.34) in (8.32) geeft:

Uf 3

fig. 8.10

De topwaarde van de kortsluitstroom is als functie van de weerstand

weergegeven in figuur 8.9. Hierbfj moet weI bedacht worden dat het

hier een stationaire kortsluitstroom betreft. Aangezien het onder

brekingsproces reeds plaatsvindt als de inschakelverschfjnselen nog

niet uitgedempt z~n, kan de werk~lfjk optredende kortsluitstroom

maximaal een factor 2 hoger liggen.

De stromen in de laagspanningswikkeling zullen echter veel groter

zfjn. In figuur 8.10 is de stroomver

deling aangegeven voor een aan de hoog

spanningszfjde optredende tweefasen fout.

Beschouwen we een tweefasen fout zonder

foutimpedantie dan is de stroom aan de

hoogspanningsz~de 773 A (topwaarde).

De grootste stroom die dan in de laag

spanningswikkeling vloeit is 23.5 kA (stationair).

Levert een dergel~ke kortsluiting geen te grote krachten in de

wikkelingen op? Volgens verschillende internationale normen, die

kort samengevat z~n door Waters [12J, moet een transformator ten

minste gedurende 2 seconden een klemmensluiting kunnen weerstaan.

De stroom die nu door de transformatoren vloeit is echter een factor

2 kleiner dan de stroom bfj een klemmensluiting. Bovendien kunnen de

hoofdschakelaars in het circuit de stroom na 40 ms reeds onderbreken.

Bfj de voorgestelde beproeving wordt de transformator dus niet aan

een uiterste belastingssituatie onderworpen.

Bovenstaande berekeningen hebben betrekking op een klemmensluiting.

Dit circuit wordt echter gebruikt om een kortsluitstroom begrenzend

netwerk te testen. De smeltdraaddiameter kan zodanig gekozen worden

dat de draad voor de eerste stroompiek doorsmelt.
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De stroom zal zowel voor als na de commutatie periodiek blijven

verlopen. De commutatieweerstand heeft hier geen invloed op. WeI

wordt de maximale waarde van de begrensde stroom door Rk volgens

(8.35) bepaald.

Doordat gebruik gemaakt wordt van het net als bron, zal ook

binnen enkele millisecondes na de commutatie een stroomnuldoorgang

optreden.

Uit het bovenstaande bl~kt dat beproeving van het v-FiR-circuit

gekoppeld aan het net met twee transformatoren als stroombegrenzers

aan de in de inleiding genoemde eisen voldoet.

Een nadeel van beproeving op deze manier is dat de stroom niet

gevarieerd kan worden.
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9. De meetopste11ing voor beproeving van het v-FiR-circuit.

9.1. In1eiding.

In hoofdstuk 8 is aangetoond dat aan beproeving van het V-F/R

circuit met de condensatorbatterij een aanta1 nade1en verbonden zijn.

Er is daarom gekozen voor een beproeving waarbij het circuit op het

10 kV net wordt aanges1oten. Om de stroom te beperken moet er een

impedantie in serie met het net gep1aatst worden.

9.2. Ket hoofdstroomcircuit.

Er is gebruik gemaakt van de in figuur 9.1 weergegeven schake1ing.

GEB S TR
2

F

De aans1uiting van het GEE heeft een korts1uitvermogen van 250 MVA.

De vo1gende e1ementen zijn gebruikt:

MIVAS

10 kV scheider

BBC SF6-schake1aar. 24 kV, 1250 A

BBC pers1uchtschake1aar. 10 kV, 600 A

lEO transformator 10 kV / 380 V

Ntr= 800 kVA, €k= 3.56 %
lEO transformator 10 kV / 380 V

Ntr= 800 kVA, t k= 3.64 %
Mini vacuUmschake1aar.

commutatieweerstand

sme1tdraad

Ruim voor het begin van een meetcyc1us wordt de scheider S ges1oten.

Daarna sluiten HS1 en HS 2 zodanig dat de SF6-schake1aar de stroom

inschake1t. Nadat de stroom anderha1ve periode ge10pen heeft, onder

breekt de pers1uchtschake1aar de stroom. Ook HS1 opent vrij sne1 daar

na. A1s er geen stroom meer in het circuit v1oeit, opent de scheider S.
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9.3. ~et meetcircuit.

In figuur 9.2 is het gebruikte meetcircuit weergegeven.

De stromen door het totale circuit en de smeltdraad worden gemeten

met behulp van een stroomshunt (Rsh= 0.2£0. De verkregen spanning

wordt via een lichtgeleider naar de registratieapparatuur gezonden.

De spanningen die aan beide zijden van ~ worden gemeten, worden

gebruikt om de stroom door de commutatieweerstand te bepalen. De

spanningen worden via een buffer naar de registratieapparatuur

gevoerd.

De signalen worden geregistreerd met een binnen de vakgroep aan

wezig data-acquisitie systeem (het CAMAC-systeem). Met behulp van

programma's kunnen de signalen bewerkt worden. Voor het bepalen van

i R is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van het programma PLOTB. Van de

stromen i c ' is en i R zijn plots gemaakt, terwijl de files opgeslagen

zijn op diskette 133. Als identificatieletter is W gebruikt.

am te detekteren of de stroom i een drempelwaarde overschrijdt, isc_
gebruik gemaakt van een elektronisch meetrelais dat door Fransen (4)
ontworpen is. Als ingangssignaal voor dit relais is het signaal van

de circuitstroom genomen. Als gedurende 0.1 ms de drempelwaarde van

20 A overschreden wordt geeft het relais een puIs af. Na een vertra

ging van 1 ms wordt deze puIs naar het uitschakelmechanisme gezonden.

Deze vertraging is ingebouwd om te voorkomen dat de schakelaar

reeds opent op het moment dat de stroom nog niet gecommuteerd is.

Dit is in deze beproevingssituatie niet echt nodig, maar bij be

proeving in een sterk net weI. Dan kan namelijk de stroom waarbij de

commutatie optreedt groter zijn dan 2 kA. Contactscheiding voordat

commutatie plaatsvindt kan dan tot beschadiging van de schakelaar

leiden.
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10. Meetresultaten.

10.1. Dimensionering van het v-FiR-circuit.

In hoofdstuk 1 is aangegeven aan welke eisen het v-FiR-circuit

moet voldoen. Daarblj is aangenomen dat de reactantie van het net

te verwaarlozen is ten opzichte van de commutatie-weerstand Rk •

Deze aanname is echter niet geldig voor het beproevingscircuit

uit hoofdstuk 9. Daardoor zullen de dimensioneringsvoorwaardes

iets gewljzigd worden. Eerst moeten de smeltstroom I en de kritische
o

veldsterkte E* daartoe bekend zljn. Dit zfjn grootheden die alleen

afhankelljk zljn van de eigenschappen van de smeltdraad en de koel

omgeving.

In hoofdstuk 8 is berekend dat in dit meetcircuit I k= 775 A. We

eisen dat de smeltdraad doorsmelt als er een stroom vloeit zonder

inschakelverschljnsel. Uit de resultaten van Lambert ~1 volgt dan

dat de diameter van een koperen smeltdraad kleiner moet zljn dan_

0.3 mm. om er zeker van te zljn dat de draad gedurende de eerste

halve periode doorsmelt, worden de experimenten uitgevoerd met

trafowikkeldraad met een diameter van 0.2 mm.

Als koelmedium worden drie over elkaar geschoven teflon kousjes

gebruikt. Lambert [~ heeft aangetoond dat dit de kritische veld

sterkte verhoogt ten opzichte van een kousje als koelmedium. Uit

zljn metingen bleek ook dat blj een draaddiameter van 0.2 mm een

kousje met binnendiameter van 1.14 mm de hoogste kritische veld

sterkte opleverde. Blj de experimenten zljn kousjes gebruikt met

een wanddikte van 0.3 rom en een binnendiameter van 1.14rnm, 1.91 mm

en 2.72 mm.

Wieringa [3] heeft aangetoond dat in die gevallen waar Io/Ip (0.7

de symmetrische kortsluiting bepalend is voor de dimensionering

van het v-FiR-circuit. Daarom zljn voor de te gebruiken smeltdraad

de smeltstroom I en de kritische veldsterkte E* benaald waarbljo ~

gebruik is gemaakt van een symmetrische kortsluitstroom van 1 kA.

Uit deze metingen bleek dat 1
0

= 475 A en E'.t= 45 kV/m. Deze metingen

zljn uitgevoerd met commutatieweerstanden van 3.90, s.on en 15.6..Q.

Om te voorkomen dat er blj de experimenten geen commutatie op

treedt, zal in het vervolg met een lagere waarde van E* gerekend

worden, te weten E~= 35 kV/m.

Nu vallen de voorwaardes waaraan het circuit moet voldoen te

formuleren. Om te voorkomen dat de metaaldamp van de smeltdraad

overgaat in een blljvende boog over de gehele lengte van de smelt-
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(10.1)(em)

draad, moet de spanning over de smeltdraad na commutatie (~Io)

kleiner blijven dan de spanning waarb~ de gehele metaaldamp ge

ioniseerd wordt. Deze kritische spanning is echter afhankel~k

van Rk , terw~l de kritische veldsterkte (E~= U;/l) in eerste be

nadering (b~ niet te korte draden) onafhankel~k is van ~. Hier

uit voIgt als voorwaarde voor de lengte van de smeltdraad:

Rklo Rk,0.475
1> - = = 1.36 ~

E 35

spanning over de weerstand:
VX~+ R~

voor de maximale

I =max

Dat betekent

Nu moet de commutatieweerstand nog gekozen worden. De ondergrens

voor de weerstand Rk wordt bepaald door de maximaal door de schakelaar

te onderbreken stroom. Deze stroom noemen we Is' Er moet dan gelden:

U
,'2 D2, <Is (10.2)
yXn+ Rk

Aangezien voor de MIVAS-schakelaar geldt I = 2000 A, is voor aIle
s

Rk voldaan aan (10.2). Immers de reactanties van de transformatoren

en het net zorgen al dat de stroom kleiner bl~ft dan 2 kAt Toe

voeging van meer weerstand zal de stroom a.lleen maar verder verkleinen.

De bovengrens voor R
k

wordt bepaald door het net en z~n componenten.

In hoofdstuk 1 is reeds opgemerkt dat hier twee gevallen te onder

soheiden z~n. In de eerste situatie is de stroom I de maximaal
o

optredende stroom. De spanning die direct na de commutatie over

de weerstand staat, ~omt ook over de klemmen van het gebruikte

"zwakke net" te staan. Er moet voor gezorgd worden dat deze spanning

onder het isolatieniveau (U. ) van dit net bl~ft:
~so

< Uiso 20(2'
Rk - 60 n (10.3)

1
0

0.475

(Als isolatieniveau is twee maal de amplitude van de gekoppelde

spanning genomen.)

In het tweede geval wordt de maximale stroom door de weerstand

bepaald door de topwaarde van de stationaire stroom. Hiervoor geldt:

U
n

U
U n ( )R= Ii 2 2 I • Rk 10. 5

WXn+ Rk
Deze spanning is voor elke R

k
lager dan de nominale spanning en zal

dus nooit het isolatieniveau ven het net bereiken. Als bovengrens

voor de weerstand Rk is dus de eerste situatie bepalend.
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Tijdens deze experimenten zijn aIleen (10.1) en (10.3) van belang

voor de dimensionering van het F!R-deel van het kortsluitstroom

begrenzende circuit.

In hoofdstuk 1 is als een van de voordelen van het v-FiR-circuit

genoemd dat er bij onderbreking van een kortsluiting geen hoge

wederkerende spanning over de schakelaar ontstaat. Eij de beproeving,

zoals door ons is uitgevoerd, gaat dit argument niet Ope Hier zijn

twee redenen voor te noemen:

1. de netreactantie X is zo groot dat er in stationaire toestandn
altijd een faseverschil tussen spanning en stroom blijft bestaan.

2. er wordt op een willekeurig moment ingeschakeld. Hierdoor zal

er een inschakelverschijnsel optreden en er valt dan nog niet

te spreken over een faseverschil tussen spanning en stroom.

tabel 10.1

~~ l(cm)

15.3 30

31.2 40

50.3 75

10.2 Metingen met Rk als parameter.

Met de in hoofdstuk 9 baschreven opstelling zijn een aantal metingen

verricht aan het v-FiR-circuit. De stationaire waarde van de kort

sluitstroom heaft hier een waarde van 775 A. Er is gebruik gemaakt

een smeltdraad van koperen trafowikkeldraad met een diameter van

0.2 mm. De weerstand ~ is als parameter genomen. In tabel 10.1

zijn de combinaties van Rk en de smeltdraadlengte

1 aangegeven. De lengte van de smeltdraad is

groter genomen dan de lengte die uit (10.1) voIgt,

om te zorgen dat er zeker commu~atie plaatsvindt.

Van elk schot zijn de stroom door de smeltdraad

(is)' de stroom door de weerstand (iR) en de

s~room door het gehele circuit (i ) geregistreerd.
c



vloeit. de draad doorsmelt. In 0.2 ms vindt de commutatie van de

stroom naar de weerstand Rk plaats. De weerstand heeft een zodanige

waarde dat de stroom slechts weinig begrensd wordt. De maximale

spanning over de weerstand Rk zal in dit geval kleiner bl~ven dan

de voedende spanning.
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i 450
e Rk= 31.2 .n.(A)

375 1 = 40 em

300

225

150

75

1 2 3 4 5 6 7
t (me)

i 450
s

(A) 375

300

225

150

75

1 2 3 4 5 6 7 8 9
t (me)

i R
450 14.0 v R

(A) 375 11.7 (kV)

300 9.4

225 7.0

150 4.7

75 2.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
t (me)

figuur 10.2

In figuur 10.2 is het gedrag van de stromen in het circuit aan-

gegeven bU een commutatieweerstand van 31.2 Q.. Als de stroom door

de sme1tdraad 345 A is, begint het commutatieproces. Na 0.2 ms

v10eit de totale stroom reeds door de weerstand. De stroombegrenzing,

zoals deze door de weerstand bereikt wordt is beter dan b~ Rk= 15.3!l.

Ook in dit geva1 blnft de ~xi~le spanning over de weerstand

k1einer dan de netspanning.
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In figuur 10.3 is het ver100p van de verschi11ende stromen

weergegeven bij gebruik van een commutatieweerstand van 50.3!2.

In deze situatie wordt de stroom na de commutatie verder begrensd.

De maxima1e spanning over de weerstand wordt nu 16.6 kV en is

nu grster dan de netspanning.
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Aan de figuren is te zien dat bij de eerst optredende stroomnul

doorgang de stroom onderbroken wordt. Dit is te danken aan het ge

bruik van een snel elektronisch stroommeetrelais in combinatie met

het snelle uitschakelmechanisme van de MIVAS-schakelaar.

In tabel 10.2 ~ijn de belangrijkste grootheden van de metingen

~ I i vRmax t t d tt0 max c
(,OJ (A) (A) (kV) (ms) (ms) (ms)

345 510 7.8 0.1 2.4 9.5

15.3 350 520 8.0 0.2 3.7 11.5

345 510' 7.8 0.2 4.0 11.2

295 295 9.2 0.2 1.9 4.3

31.2 320 320 10.0 0.2 1.7 5.5

345 345 10.8 0.2 1.7 6.2

360 360 18.1 0.3 1.7 6.7

50.3 320 320 16.1 0.3 2.3 8.6

330 330 16.6 0.3 2.5 9.0

tabel 10.2

samengevat. Hierin is I de stroomwaarde waarbij de draad doorsmelt;
o

dit gebeurt op t d ms nadat de stroom begint lopen. i max is de maxi-

male stroom die in het circuit vloeit en vR is de hieraan gekoppeldemax
maximale spanning over de weerstand. De tijd die nodig is om de stroom

te laten commuteren van de smeltdraad naar de weerstand is t genoemd,c
en tt geeft aan hoe lang er stroom gevloeid heeft in het circuit.

Concluderend kunnen we stellen dat het v-FiR-circuit in deze

testopstelling voldoet aan de verwachting. Aangetoond is dat bij een

juiste keuze van ~ en 1 de stroom commuteert naar de weerstand.

Daarna zorgt de weerstand voor stroombegrenzing.
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11. Conclusies en aanbevelingen.

11.1. Conclusies.

Uit de in dit verslag beschreven metingen vallen de volgende

conclusies te trekken:

het is mogelijk om de contacten van de schakelaar te sluften

zender dat er contactstuiteren waargenomen wordt in de bewe

ging van het schotelcontact.

bij gebruik van een platte schijf als beweegbaar contact, ver

loopt het commutatieproces slechter dan bij gebruik van een

schotelvormig contact.

- bij het aansluiten van de contactstift ala anode ontstaan er

ameltvlekken op de onderzfjde van de contactstift. De grootte

van de S1Ileltvlekkem wordt kleiner als het schakelaarhuis met

twee aansluitingen aan de negatieve pool van de voeding ver

bonden wordt.

smel tdraden in polyetheen kOlIsjes zijn niet geschikt als smelt

patroon. Teflon kousjes vertonen ten gevolge van het hogere

smeltp'tmt een beter gedrag bij een nominale stxe<>m.

- de gebruikte koperen smeltdraden met een draaddiameter van

0.2 mm, 0.3 mm en 0.4 mm kunnen een nominale stroom van res

pectivelijk 4A, 8 A en 10 A voeren, zonder dat de smeltdraad

of de koelomgeving aangetast wordt.

voor het voeren van grote stromen is het gebruik van meerdere

smeltdraden parallel noodzakelijk.

de beproeving van het v-FiR-circuit in een zwak net laat zien

dat de stroom bij de eerste nuldoorga~g onderbroken wordt.



-72-

11.2. Aanbevelingen.

Het inschakelmechanisme is aIleen gecontroleerd op zijn mecha

nische werking. Er moet nog worden nagegaan of de contacten ook

in een keer sluiten f zonder de stroom te onderbreken.

Het is nog onduidelijk wat er in de schakelaar gebeurt tijdens

het commutatieproces. Hieraan dient nog nader onderzoek te wor

den verricht. Hierbij is het gebruik van een optisch systeem f

waarmee de bewegingen van de kathode spots gevolgd kunnen worden f

onontbeerlijk. Mogelijk dat dan ook een verklaring gevonden wordt

voor het verschijnsel dat op "gedwongen commrlatie" lijkt.

Er moet nagegaan worden in hoeverre het ontstaan van smelt

vlekken op de anode beinvloed wordt door bijvoorbeeld de opper

vlaktegesteldheid van de contacten f de keuze van de contact

materialen en de vormgeving van de contactstift.

Het is nog nodig verder onderzoek te doen aan het gedrag van

het v-FiR-circuit bij beproeving in een sterk net. Dan kan de in

vloed van de draaddiameter en het aantal draden parallel verder

bestudeerd worden. Er dient dan ook gezocht te worden naar een

m~etmethode waarmee de boogspanning van de schakelaar geregistreerd

kan worden. (Gedacht kan worden aan een via lichtgeleiders ge

koppeld systeem.)
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Appendix.
A.l. Meetresultaten behorende bij hoofdstuk 6.

In deze paragraaf zijn een aantal
meetresultaten getabelleerd. De in
de tabellen aangegeven waarden hebben
alle betrekking op de spanningen die
op het moment van contactscheiding
optreden.

In figuur A.l is schematisch aange
geven hoe de verschillende waarden
uit de oscillogrammen gehaald zijn.
Over de commutatietijd moet opgemerkt
worden dat een - betekent dat er geen
commutatie heeft plaatsgevonden en als
er geen waarde vermeld staat is t zo
klein dat deze niet uit het oscillogram
te bepalen is.

Met ~ wordt de totale spanning over de
schakelaar aangegeven en u is de spanning
van de contactschotel ten ~pzichte van

het aardpunt. Hiermee is ~ bepaald. Dit is de spanning die over de
boog staat die tussen het p~sitieve voedingspunt en de schotel staat.

Tabel 1 : Een koperen contactstift is als kathode gebruikt.
Het schakelaarhuis is eenzijdig aangesloten •

....
I ( A) ~ ( V) u (V) ~ (V) t (ms)

136 1.6 ~4.1 ~2.9
c

213 22.4 14.1 7.1
459 23.9 13.3 10.6
66s 27.4 16.0 11.4

1055 35.0 13.3 21.1 0.4
lS03 33.S 16.0 11.S
2200 36.0 16.0 20.0
2110 35.1 11.3 lS.4 0.1
1115 40.0 22.7 11.3 0.2
1900 43.0 21. 3 21.7 0.2
1935 3S.0 22.1 15.3 0.2
2066 32.2 22.1 9.5 0.1

431 37.5 24.0 13.5 0.2
132 29.5 lS.1 10.S 0.2
571 42.1 21.3 20.S 0.2
130 47.5 20.0 27.5 0.2

2110 44.9 22.1 22.2 0.4
2155 46.3 22.1 23.6 0.4
2145 41.0 22.1 24.3 0.4
2155 44.4 21.3 23.1 0.4
2111 54.1 22.1 31.4 0.3

136 31.0 13.3 23.1
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Tabe1 2 : Koperen contactstift is aanges10ten a1s anode.
Het schake1aarhuis is op twee p1aatsen met aarde verbonden.

.
I ( A) ~ ( V) u (V) ubs ( V) t (ms)s c

185 34.7 12.6 22.1
209 31.7 12.6 19.1 3.0 *
338 34.7 15.1 19.6 1.0
409 34.7 15.1 19.6 3.1 *
667 39.6 2.0 *
765 38.6 15.1 23.5 2.0 if-

271 38.2- 15.1 23.1
534 42.1 16.8 25.7 4.6 ..
740 44.5 18.5 26.9 0.5
980 45.5 18.5 27.0 0.7

1273 42.6 20.1 22.5 0.5
1445 44.5 16.7 27.8 0.9 -
1773 42.6 16.8 25.8 0.6
1995 46.5 20.1 26.4 1.4

267 44.1 20.1 24.0
276 48.5 23.4 25.1 3.5 "*
560 50.5 23.5 27.0 2.3 *765 44.6 20.1 24.5 0.8

1032 44.6 18.5 26.1 1.2
1317 49.5 20.1 29.4 2.0
1460 43.6 18.5 25.1 1.1
1750 49.6 20.1 29.5 1.3
2136 43.1 1.5

280 45.1
551 47.5 21.8 25.7 0.2
730 44.4 21.8 22.6 0.6

1032 47.5 21.8 25.7 1.5
1264 44.6 20.1 24.5 0.6
1460 44.7 21.8 22.9 1.2
1780 51.0 25.2 25.8 1.1
2030 44.0 20.1 23.9 1.6

263 37.0 21.8 15.2 2.9 *
570 50.9 23.5 27.4 1.6 *'
748 45.1 21.8 23.7 1.6
997 44.2 21.8 22.4 0.4

1246 49.2 21.8 27.4 1.6
1460 51.2 21.8 29.4 1.6
1745 51.0 23.5 27.5 2.0
2030 46.4 2.4

275 41.5 21.8 19.7
543 46.5 21.8 24.7 1.9 *"765 47.7 23.5 24.2 3.3 "*
997 45.0 21.8 23.2 1.6

1246 49.0 21.8 27.2 1.6
1460 50.0 21.8 28.2 1.0
1745 49.0 21.8 27.2 1.0
2030 50.0 21.8 28.2 1.6

* duidt erop dat de commutatie optrad op het moment dat er
instabi1iteiten in de stroom waarneembaar waren.
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Tabel 3: Een CuCr contactstift is ala anode aangealoten.
Het schakelaarhuis is op twee plaatsen met aarde verbonden.

...
I ( A) ~ ( V) u (V) ~s ( V) t (ms)s c

246 47.5 20.6 26.9 2.6 it

250 42.6 16.4 26.2
175 43.0 19.T 23.3 1.2
350 45.5 23.0 22.5
480 47.5 21.4 26.1
601 49.5 21.4 28.]" 1.8
734 37.6 13.6 24.0

1138 44.1 1.2
1173 37.2 1.0
1138 43.1 0.5
1490 37.6 16.4 28.2 0.6
1490 41.6 16.4 25.2 0.6
1745 47.0 19.7 27.3 0.6
1962 42.1 16.5 25.6 0.4
2093 44.4 16.5 27.9 0.4
2136 44.6 17.8 26.8 0.8

290 43.1 17.8 25.3
523 46.1 16.3 29.8
993 39.2 16.2 22.9 1.6

12TO 38.2 14.8 23.4 1.1
1450 37.6 14.8 22.8 1.0

766 39.6 16.4 23.1
1740 42.6 16.4 25.8 1.0
2175 43.6 16.3 27.3 0.7

264 38.6 17.8 20'.8
487 36.3 14.8 21.5
731 45.1 16.3 28.8 1.0

1020 39.3 16.4 22.9 0.9
1253 45.5 16.4 29.1 0.7
1420 44.2 23.0 21.2 1.5
1740 49.0 19.7 29.3 1.8
1957 46.0 19.7 25.3 1.3

277 42.1 16.4 25.7 3.0
540 45.1 18.0 27.1 1.7
730 46.0 19.7 26.3 3.2
268 45.5 19.7 25.8
748 44.6 16.4 28.2 1.3

1018 48.5 19.7 28.8 1.3
1357 46.5 19.7 26.8 1.3
1479 46.0 16.4 29.6 1.5
1785 47.0 16.4 30.6 1.5
2181 46.5 19.7 26.8 1.5
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A.2. Numerieke uitwerking behorende bfj 8.2.5.
In de hieronder weergegeven tabellen staan de tussenstappen

uit de berekening van 8.2.5.
Opzet van de berekening:

- t d is bepaald met behulp van (8.28)
- Ud is bepaald met behulp van (8.24): Ud= vc(td )

- I d is bepaald met behulp van (8.23): I d= i(td)/n

- Rk is die weerstandswaarde waarvoor i(tm)= 2 kA (8.31)

U - 5 kV-0
~ d= 0.2 rom d= 0.3 rom

n td(ms) Ud(V) Id(A) ~(n) td(ms) 'Ud(v) Id(A) Rk(n)

12 0.93 4190 49.7 0.01 1.60 4390 82.6 0.18
14 0.84 4829 45.1 0.78 1.44 4504 75.1 1.32
16 0.77 4856 41.4 1.32 1.32 4581 69.3 2.25
18 0.71 4877 38.3 1.73 1.22 4641 64.4 3.03
20 0.66 4894 35.6 2.08 1.14 4688 60.4 -
22 0.62 4906 33.5 2.36
24 0.59 4915 31.9 -

u= 10 kV I0

d= 0.2 rom d= 0.3 rom

n td(ms) Ud(v) Id(A) ~(n) td(ms) Ud(V) Id(A) I1e(n)

6 0.93 9580 99.4 0.14 1.60 8780 165.2 0.36
8 0.77 9711 82.8 2.63 1. 32 9162 138.5 4.00

IG 0'.66 9787 71.2 4.15 1.14 9372 120.7 -
12 0.59 9830 63.8 -

U = 15 kV I0

d= 0.2 rom d= 0.3 rom
n td(ms) Ud(v) Id(A) Rk(Q) td(ms) Ud(v) Id(A) Rk(o.)
4 0.94 14357 150.6 0.21 1.63 13102 251.9 0.55
5 0.81 14521 130.5 3.20 1.39 13609 218.0 5.50
6 0.11 14631 114.8 5.20 1.23 13906 194.5 9.20
7 0.64 14700 103.7 6.67 1.11 14107 176.6 -
8 0.59 14745 95.7 -

...
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A.3. Het gebruik van de MIVAS-schakelaar.

A.3.1. Inleiding.

Naar aanleiding van het ontwerp van van der Mear (51 is door de

CTD een prototype van de MTVAS-schakelaar gebouwd. Met deze schake

laar is nu gedurende anderhalf jaar geexperimenteerd. Zowel het

elektrische als het mechanische deel van de schakelaar is getest.

De tests gaven soms aanleiding tot veranderingen aan de schakelaar.

In dit deel van de appendix wordt kort een beschrijving gegeven van

de modificaties en tevens wordt aangegeven waarom een b~paalde ver

andering heeft plaatsgevonden.

In A.3.3. worden kort enige opmerkingen gemaakt over problemen

en beschadigingen die tijdens het gebruik van de schakelaar naar

voren zfjn gekomen.

Het oorspronkelijke ontwerp van de schakelaar staat in figuur A.2.

A.3.2. Modificaties van de MIVAS-schakelaar.

- Na een eerste meetserie van Jansen [1] bleek dat op de binnen-

kant van de vacuUmpot (1) een metaallaagje gedampt was. Rieruit

werd geconcludeerd dat het scherm (4) niet

goed functioneerde. De elektrodeconfiguratie

is toen gewijzigd op de manier zoals dat in

figuur 2.1 aangegeven is. Dit bleek beter te

voldoen. Voor een uitgebreide beschrijving van

deze wfjziging wordt verwezen naar het afstu

deerwerk van Jansen [lJ.

f ' In figuur A.2 is te zien dat de spiraalveer19. A.3
(13) rust op een veerschotel (14). Reeds in

een vroeg stadium is deze schotel vervangen door een bus (fig. A.3).

De buitendiameter van deze bus is zo dat de spiraalveer hier

netomheen past. De plaatsing van deze bus heeft plaatsgevonden

om te voorkomen dat de spiraalveer tfjdens het in- en uitschakelen

tussen e~n van de golven van de balg terecht komt. Hierdoor zou

de balg vernield kunnen worden.

- De gebruikte uitschakelspoel (26) is gewikkeld met platgewalst

koperdraad. De aansluiting van de spoel zit buiten de teflon bus

(6, fig.A.6), waarin de potkern geplaatst is. Gebleken is dat

dat deze aansluitingen op een kwetsbare plaats zitten, zeker als

bedacht wordt dat deze aansluitingen vrfj dicht langs de celeron

bevestigingsring bewegen (28.fig. A.2). Ter bescherming is over
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aanslagen zDn vervangen door dunnere exemplaren

( ~ 3 mm) waarvan de schroefdraad binnen de

celeron ring (28) blijft.
fig. A.4

Tijdens de eerste mechanische beproevingen bleek

dat de vangconus (31) maar net ingevangen werd. De hoek ~ (fig. A.4)

was in dit geval 300
; een waarde die door van der Meer (5) is

opgegeven. KennelDk was deze hoek te groot, waardoor het systeem

beataande nit vangconus (31) en vangveren (29) niet zelfremmend

werkt. Verbetering trad op toen ~ verkleind werd tot 60
•

de aansluitdraden een dun plaatje geplaatst. De dikte hiervan

is zodanig dat de beweging van de contra-massa (26) hierdoor

niet gehinderd wordt.

- Nadat er uitgeschakeld is, moet de contra-massa langzaam langs

de aanslagen (24) naar beneden glijden totdat de potkern weer op

de kortsluitring rust. Ret bleek tDdens de beproeving dat dit

meestal niet gebenrde. De contra-massa bleef op de schroefdraad

van de aanslagen hangen of de wrijving tussen de contra-massa

en de aanslagen was te groote Dit laatste kan optreden omdat

het systeem niet jnist te centreren is. Dit is

mede een gevolg van ~et feit dat het isolerende

deel van de treks tang (16) niet recht is. De

A.3.3. Problemen en beschadigingen.

De eerste beproevingen van de schakelaar zijn uitgevoerd zonder

een inschakelmechanisme. Nadat het inschakel- of ontkoppelmechanisme

(fig. 2.5) onder de schakelaar geplaatst werd, bleken er problemen

op te treden bij het nitschakelen. Deze problemen zDn in 3.3 beschreven.

Rieruit blijkt dat gebruik van een langere vangconus (31) en een

verlaging van de bevestigingspunten van de vangveren deze uitschakel

problemen elimineren.

De plaatsing van het ontkoppelmechanisme is zodanig dat het niet

mogelijk is om de borgmoeren (43) van de aanslagen (24) vast te zetten.

Dit probleem is op te lossen door de borgmoer niet verzonken te plaatsen

(fig. A.5, links), maar op dezelfde hoogte als het gehele ondervlak

van de celeron ring (28) te plaatsen (fig. A.5, rechts).
I

fig. A.5
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In figuur A.6 is schematisch de p1aats van de korts1uitring (1), de

bekrachtigingsspoe1 (2) en de pot

kern (3) aangegeven. Dit systeem

bevindt zich onder de oontra-massa

(26) en boven de vangconus (5).

De korts1uitring is ge1fjmd op een

nylon drager (4;. Tfjdens de metingen

heeft deze verbinding reeds een keer

10sge1aten. Het is daarom raadzaam

om de bevestiging van de korts1uit

ring robuuster uit te voeren.

Ret b1fjkt dat na een groot aanta1

keren schake1en, er k1eine stu-~jes

van de potkern afbreken. Deze

splinters komen dan tussen de pot

kern en de korts1uitring terecht,

en hierdoor wordt de iso1atie van de bekrachtigingsspoe1 beschadigd.

Ret materiaa1 van de potkern is te broos. Er moet naar een meer ge

schikt materiaa1 worden gezocht.

Tfjdens de beproeving van de schake1aar in het v-FiR-circuit traden

er overs1agen op over de bovenste iso1atiepot (1). De hierbfj op

tredende spanningen zfjn niet gemeten. Het is noodzake1fjk het iso

1atieniveau van de schake1aar te verhogen.
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