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Samenvatting

In dit verslag wordt ond~r~oek beschreven aan de ver

schillende componenten van een v-FIR circuit. Dit cir

cuit bestaat uit een kleine vacuumschakelaar in serie

met een parallelschakeling van een weerstand en een

smeltveiligheid.

In het eerste gedeelte wordt de werking van deze V-FIR

kortsluitstroom begrenzende schakeling nader toegelicht.

In het tweede gedeelte wordt de invloed beschreven van

de verschillende parameters van de smeltdraad op het

onderbrekingsproces. Hierbij is vooral aandacht besteed

aan de koelomgeving van de smeltdraad. De kritische

veldsterkte, die een belangrijke rol speelt bij de on

derbreking, is sterk te vergroten door smeltdraden te

gebruiken omgeven door een kous met dikke _wand.

Het onderbrekingsproces is theoretisch benaderd door

het opstellen van een energiebalans. De opgenomen

elektrische energie is kleiner dan de energie die no

dig is om de gehele smeltdraad te laten verdampen.

Verder is de weerstand van de smeltdraad berekend,

uitgaande van de gedissipeerde elektrische energie.

Het model van ee~ gelijkmatig opgewarmde draad wordt

slechts gedeeltelijk door de smeltdraad gevolgd.

In het laatste gedeelte wordt de beprQeving b~s~hreven

van een prototype van een kleine vacuUmschakelaar.

Zowel het mechanische als het elektrische gedrag van

de vacuUmschakelaar worden hier belicht. De vacuum

schakelaar voldoet goed aan de gestelde eisen.
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Lijst van toegepaste symbolen

B

cp
c vastp

cp vloei

C

d
E s
E-s
f

FR
F t
Fveer
g

i p
i R
i... s
I p

magnetische induqtie [TJ
soortelijke warmte bij constante druk D/kgK]
soortelijke warmte van vast materiaal bij

constante druk ~/kgK]

soortelijke warmte van vloeibaar materiaal
bij constante druk ~/kgKJ

capaciteit van de condensatorbatterij [F]
diameter van de smeltdraad [m]
veldsterkte in de smeltdraad [Vim]
kritische veldsterkte in de smeltdraad [Vim]
frequentie van de stroom door het hoofd
circui t [Hz]
smeltdraad of fuse
kracht t.g.v. de atmosferische druk op de
balg [N]
Lorentz-kracht [N]
kracht t.g.v. de massa van de contra-massa

en de contra-contra-massa [N]
retrograde kracht [N]
totale kracht uitgeoefend op de contacten [N]
kracht t.g.v. de spiraalveer [N]
versnelling van de zwaartekracht [m/s2J
stroom door het hoofdcircuit [AJ
stroom door de parallelweerstand Rp ~]

stroom door de smeltdraad [A]
amplitude van de te verwachte stroom door de
smel tdraad [AJ
topwaarde van de stroom door de smeltdraad ~]

stroom door de vacuUmschakelaar [AJ
lengte van de smeltdraad [m]
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kritische lengte van de smeltdraad [m]
zelfinductie van de condensatorbatterij [HJ
massa van de smeltdraad ~g]

aantal gasdeeltjes
druk in de kous [N/m2J
toegevoerd elektrisch vermogen aan de smelt
draad [w]
straal van de binnenmantel van de kous ~]

straal van de buitenmantel van de kous em]
weerstand van de condensatorbatterij en het
meetcircuit [!l]
universele gasconstante ~/kmolKJ

parallelweerstand aan de smeltdraad [il]
weerstand van de smeltdraad [l1J
uitgangssignaal van de verplaatsings
opnemer [v]
tij d [sec]
tijdstip waarop de smeltdraad de stroom
onderbreekt ~ec]

temperatuur [KJ
verdampingstemperatuur van de smeltdraad ~J

begin- of omgevingstemperatuur van de smelt

draad [K]
smelttemperatuur van de smeltdraad [K]
spanning over de smeltdraad ~]

maximaal toegestane spanning in het hoofd
circui t [V]
laadspanning van de condensatorbatterij ~J

topwaarde van de spanning over de smeltdraad
na de onderbreking ~]

kritische spanning ~]

spanning tussen het vaste centrale contact
en het schakelaarhuis ~1
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spanning op het schotel-contact [V]
volume van de metaaldamp in de kous G1l3J
toegevoerde energie om de gehele smeltdraad
te verwarrnen van de omgevingstemperatuur tot
aan de smelttemperatuur [J]
toegevoerde energie om de gehele smeltdraad
te laten smelten ~]

toegevoerde energie om de gehele smeltdraad
te verwarmen van de smelttemperatuur tot
aan de verdampingstemperatuur ~]

toegevoerde energie om de gehele smeltdraad
te laten verdampen [J]
energie om de gehele smeltdraad te verwar
men van de omgevingstemperatuur tot aan
de smelttemperatuur ~]

WI + energie nodig om de gehele smeltdraad
te laten ,smelten [J]
WII + energie nodig om de gehele smeltdraad
te verwarmen van de smelttemperatuur tot
aan de verdampingstempera tuur [J"]
WIll + energie no dig om de gehele draad
te laten verdampen ~J

verdampingsenergie ~/kgJ

smel tenergie [J /kgJ
potentiele energie [J]
toegevoerde elektrische energie aan de
smel tdraad [J]
inwendige themische energie van de smelt
draad [J]
inwendige energie van de smeltdraad t.g.v.
de toename van de druk [J]
inwendige energie van de smeltdraad ~J
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warmte uitwisseling met de omgeving ~]

netimpedantie [~J

dempingscoefficient van het meetcircuit

soortelijke massa [kg/m3 j
rendement
temperatuur [K]
warmte geleidbaarheid DV/mK]
soortelijke weerstand [nm]
treksterkte van het materiaal van de kous
in radiale richting [N/m2 J
treksterkte van het materiaal van de kous
in tangentiele richting [N/m2]
hoekfrequentie [rad/sec]
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I. Inleiding

Een serieschakeling van een lastscheider en een kort
sluitstroom-begrenzende smeltveiligheid ("back-up fuse")
wordt vooral gebruikt voor de aansluiting van kleine
verbruikers op een relatief sterk net. Hierdoor kan de
toevoerleiding voor de verbruikende apparaten lichter
uitgevoerd worden dan voor het volledige kortsluitver
mogen. Een van de nadelen van het toepassen van aIleen
een smeltveiligheid is dat deze slecht functioneert
in het gebied juist boven de nominale waarde van de
stroom.

Een oplossing hiervoor kan het toepassen van een
V-FIR circuit zijn. Hierbij is parallel aan de smelt
veiligheid een weerstand opgenomen en in serie met
beide een kleine snelle lastscheider (fig. 1-1).

0-0--_.~-----l
VS

F

figuur 1-1. V-FIR circuit

De werking is globaal als voIgt:
In het gebied juist boven de nominale stroom wordt de
onderbreking verzorgd door de schakelaar. Als er een
belangrijke kortsluiting ontstaat zal de stroom door
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de smeltdraad snel onderbroken worden. De stroom commu
teert in de parallel-weerstand en wordt hierdoor be
grensd. Deze begrensde stroom kan dan door de schakelaar
onderbroken worden. Het geheel moet zo gedimensioneerd
worden dat de schakelaar overstromen en verafgelegen
kortsluitingen, tot enkele malen de nominale stroom, di
rekt zelf onderbreekt. Door een juiste keuze van de pa
rallel-weerstand kan ervoor gezorgd worden dat de be
grensde stroom hieraan voldoet.

Om tot een juiste dimensionering van dit circuit
te komen, is zowel het gedrag van de smeltdraad als van
deschakelaar uitvoerig bestudeerd. Bij de analyse van
het gedrag van de smeltdraad is vooral geprobeerd het
fundamentele inzicht verder te vergroten. De invloed
van de verschillende parameters is onderzocht, voort
bouwend op hieraan eerder verricht werk [1en 3J.
Voor de snelle schakelaar is een kleine vacuUm schake
laar gekozen. Deze is in samenwerking met EHO ontworpen
in de vakgroep WBM, werkeenheid constructies en mecha
nismen, van de afdeling Werktuigbouwkunde van de THE [~ •
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II. Principe van het V-FIR circuit

Het V-FIR circuit bestaat uit een smeltdraad parallel
aan een weerstand met hiermee in serie een kleine va

cuum schakelaar (fig. 2-1).

>
F

<

VS

figuur 2-1. Principe schema

Als er aan de klemmen A-B een kortsluiting ontstaat,
gaat er een stroom i lonen. Deze stroom zou theoretischp ~

een maximum bereiken gelijk aan I p max. Voordat dit max-
imum bereikt wordt, zal de stroom door de smeltdraad
onderbroken worden. Dit ten gevolge van het gedeeltelijk
verdampen van de draad. Voordat de stroom onderbroken
wordt, zal de weerstand van de draad sterk toenemen.
Hierdoor zal de stroom in de parallel weerstand COmmU
teren. Dit gebeurt aIleen volledig als de stroom is ook
werkelijk door de smeltdraad onderbroken wordt.
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Deze gecommuteerde stroom wordt nu door de weerstand
R begrensd. Deze begrensde stroom kan dan door de va

p ..
cuum schakelaar onderbroken worden.

Tijdens het verdampen van de draad zal de spanning
over de smeltdraad sterk toenemen. Ret al of niet sla
gen van de onderbreking door de smeltdraad wordt be
paald door de topwaarde van de spanning over de smelt
draad Us. De spanning, die nog juist geen aanleiding
geeft tot een herontsteking, noemen we de kritische
spanning U;. In figuur 2-2 is het verloop van de ver
schillende spanningen en stromen gegeven.

i,u i
U =1 .Rssp

'" - I, P
I \

I \
U

S \
\
\

I

/

/
I

I

figuur 2-2. Spannings en stroom verloop

zal mede bepaald worden door de
weerstand R .

p

dat voor elke mogelijke I s
kan er nooit een herontsteking in

De kritische spanning
keuze van de parallel
Er geldt: U

C = R • Is p s
Waneer R zo gekozen wordt

p *geldt dat R < Up s

I s
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de smeltdraad ontstaan. De keuze van Rp zal ook bepaald
worden door de maximaal toegestane spanning in het net.

Hieruit voIgt voor Rp : Rp < Umax

Is

Bet zal duidelijk zlJn dat een dergelijk systeem vele
voordelen biedt voor de gebruiker. Enkele eigenschap
pen zijn:
- Er ontstaat geen blijvende boogontlading in de smelt

patrocn.
De smeltpatroon kan geen grote overspanningen opwek
ken.

- In de smeltdraad kan nooit een herontsteking ontstaan.
- De schakelaar onderbreekt slechts een geringe stroom

en kan hierdoor vrij eenvoudig van opbouw zijn.
In het verdere verslag worden allereerst de eigenschap
pen van de smeltdraad geanalyseerd. Hierna wordt de
vacuUmschakelaar beschreven.
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III. De kritische veldsterkte van een smeltdraad

3-1. Inleiding

De kritische veldsterkte bepaalt of er in een smelt
draad weI of geen herontsteking optreedt. Behalve de
kritische veldsterkte is er ook een kritische lengte
en een kritische spanning van de smeltdraad te defini
eren en weI als voIgt:

* u*w = S
~s

1

3-2. Voorafgaand onderzoek

De kritische veldsterkte van een smeltdraad hangt di
rect samen met de koelomgeving van de draad. Hoe gro
ter de kritische veldsterkte, des te beter is de koe
ling.

Wieringa [3J heeft experimenteel de koeleigenschappen
van veertien verschillende vulmaterialen onderzocht:
Hieruit blijkt dat zilverzand met een korreldiameter
van 0,10 - 0,50 rom de beste eigenschappen heeft.
Lambert 0J heeft de kritische veldsterkte onderzocht
van koper draden omgeven door een teflon kous. De
hierbij optredende veldsterkten zijn bijna een orde
groter dan bij smeltdraden omgeven door zand. Een be
langrijk deel van het werk heeft hij ook besteed aan
het bestuderen van het verdampingsproces in de smelt~

draad. Hierbij is aandacht besteed aan de volgende
zaken:

- Of de draad al dan niet gelijktijdig over de volle
lengte verdampt.
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- Hoe de grootte van de kortsluitstroom dit verdampings
proces beinvloedt.

- Of de commutatie van de stroom boogloos geschiedt of
dat er eerst lichtboogjes ontstaan die daarna doyen
als er volledige commutatie van de' stroom plaatsvindt.

- Als er lichtboogjes ontstaan, hoe deze zich in de tijd
ontwikkelen.

Zijn belangrijkste conclusies zlJn:
- Er is geen sprake van een boogloze stroomonderbreking

door de smeltdraad.
De kritische veldsterkte is afhankelijk van de vol
gende parameters:
1. diameter van de smeltdraad
2. materiaal van de smeltdraad
3. aantal smeltdraden parallel
4. soort koelmedium
5. doorsnede en sterkte van de koelomgeving
6. het maximum van de te verwachte stroom

- Van de drie onderzochte koelmedia (lucht, zand, tef

lon) heeft teflon de beste koeleigenschappen.

- Verder is gebleken dat het onderbrekingsvermogen van
de smeltdraad te verhogen is door de wand van de tef
lon kous te versterken.

3-3. Voortzetting van het onderzoek

In dit afstudeerwerk wordt allereerst het werk van
Lambert [~ verder voortgezet. Uit zijn laatste con
clusie voIgt dat het zinvol is, het onderbrekend ver
mogen verder te onderzoeken als een stevigere kous ge
bruikt wordt.

De experimenten zijn niet langer uitgevoerd met een
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koelomgeving bestaande uit teflon, maar er is gebruik

gemaakt van kousen vervaardigd uit polyetheen. Van dit

materiaal zijn gemakkelijker kousjes met een grotere

wanddikte te verkrijgen. De reden waarom voor teflon

gekozen werd, is dat dit materiaal een hoge smelttem

peratuur bezit (T s = JOO ~). Voor polyetheen ligt de

smelttemperatuur rond de 1JOc. Later zal blijken dat

de smelttemperatuur van het materiaal waarschijnlijk

een ondergeschikte rol speelt. De invloed van de smelt

temperatuur moet nog weI onderzocht worden .bij continu

bedrijf en voor die situaties waar de smeltdraad niet

mag onderbreken. Ret onderbrekend vermogen wordt hoofd

zakelijk bepaald door de sterkte van het materiaal

waarvan de koelomgeving gemaakt is.De sterkte van dit

materiaal wordt dan ook nader onderzocht.

Om een beter inzicht te verkrijgen in het onder

brekingsproces, is ook gebruik gemaakt van snelle

fotografie zowel in zwart-wit als in kleur.
AIle experiment en zijn uitgevoerd met smeltdraden van

koper.
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IV. De meetoDstelling

4-1. Het meetcircuit

Het bepalen van de kritische veldsterkte wordt uitge

voerd met het volgende meetcircuit (fig. 4-1).

1S 20 kfi
HS 1 HS2

--/ ...,...--r---------,

1
F

laad
app

R
SD

C

figuur 4-1. Het meetcircuit

met hierin:

HS1 vermogensschakelaar 1

BBC 15 kV 800 A
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100 Mn20 kV 3pF1 : 1000

de spanning over de smeltdraadSD

HS2 vermogensschakelaar 2

BBG 15 kV 800 A

L zelfinductie van de condensatorbatterij

G capaciteit van de condensatorbatterij

R weerstand van de condensatorbatterij en van het

meetcircuit

F smeltdraad

Rp parallel weerstand van de smeltdraad

S1 shunt om de stroom door de smeltdraad te meten

Haefely 3,57 mn

S2 shunt om de stroom door de parallel weerstand

te meten

Haefely 4,56 mn

spanningsdeler om

te meten

Tektronix p6015

AS aardscheider

LS laadscheider

Het gedrag van de condensatorbatterij wordt door de

volgende differentiaal vergelijking bepaald:

diL
dt

t
+ R.i + l.li.dt = UoGo

met Uo de laadspanning van de condensatorbatterij

De beginvoorwaarden zijn:

i It = 0 UC /
t

= U
0 0 0= =

Waneer wordt aangenomen dat R een constante waarde

heeft, is de algemene oplossing van deze DV:

i(t)



-19-

met
R

2L

1

LC

De oplossing moet een harmonische trilling zijn:

__1 < 0

LC

Dan wordt de stroom:

met

-ot.t
i(t) = A e sinwt

UoA = --- amplitude
w L

0<
R

=
2L

L.U= V~c
R2

- 4L 2

dempingsfactor

frequentie

Uit deze berekeningen voIgt dat zowel de amplitude, als

de dempingsfactor en de frequentie beinvloed worden

door de weerstand R.

Deze weerstand bestaat uit 2 delen:

- de weerstand van het meetcircuit (Ro )

- de weerstand van de condensatorbatterij (Rb )

Uit metingen, uitgevoerd door Lambert [1J ' voIgt dat

de invloed van R, vooral bij een gering aantal eenhe

den van de condensatorbatterij klein blijft.

Dit geldt gedurende al de metingen. Bij aIle metingen

is gebruik gemaakt van 4 eenheden van de condensator

batterij.
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Dan wordt: C = 4 . 111.2p.F

L =
91 ,4 mH

4
Het maximum van de te verwachte stroom is dan,.
I = 2 kA en de frequentie f = 50 Hz.

P

4-2. De meetprocedure

Voor het uitvoeren van de experimenten is het belangrijk
dat de smeltdraad gemakkelijk verwisseld kan worden.
Daarom is voor de volgende oplossing gekozen. De smelt
draad wordt aan beide kanten tussen twee messing blok
ken geklemd (fig. 4-2).

figuur 4-2. Smeltdraadhouder

De ene kant van de inklemming is te verschuiven zodat
smeltdraden van verschillende lengte ingeklemd kunnen
worden. De gehele houder wordt in een geleidende buis
geplaatst zodat eventuele invloeden van de omgeving
buiten beschouwing gelaten kunnen worden.

Bij elke meting wordt de spanning over en de stroom
door de smeltdraad geregistreerd. Deze registratie ge
beurt met een transiente recorder, Biomation model 8100.
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De stroom en de spanning worden met een hoge frequentie
bemonsterd en in het geheugen opgeslagen. Het geheugen
bestaat uit 2048 characters en 256 verschillende nive
au's. Zowel de stapgrootte van de niveau's als de sample
frequentie zijn instelbaar. Na de registratie wordt
zowel de stroom als de spanning met een x-y schrijver
uitgeschreven. De data worden tevens op een ponsband
vastgelegd zodat deze later met de computer verwerkt
kunnen worden.

Een meetcyclus verloopt als voIgt:
Allereerst wordt de condensatorbatterij opgeladen tot
de gewenste spanning. Hierna wordt schakelaar HS1 ge
sloten en meteen hierna schakelaar HS2. De schakelaars
blijven gedurende 1 periode van de stroom gesloten.
Er kan dan maximaal 20 msec stroom door het circuit
lopeno Gedurende de eerste 10 msec, dus gedurende de
eerste halve periode van de stroom, wordt de spanning
over en de stroom door de smeltdraad geregistreerd.
Na het openen van HS1 en HS2 is de meetcyclus voltooid.

Het gebruik van twee schakelaars, HS1 en HS2, behoeft
nog enige verduidelijking. De triggering is zo geko
zen dat er maximaal 20 msec stroom door het circuit
kan lopeno Di1 zou bij toepassing van 1 schakelaar
betekenen dat deze in 20 msec moet sluiten en weer
openen. Di t is bij -het gebruik van di t type schakelaar
niet mogelijk. De schakelaar HS1 wordt nu "lang" van
te voren gesloten. Door schakelaar HS2 te sluiten gaat
er stroom door het circuit lopeno De stroom kan nu weI
na 20 msec door schakelaar HS1 onderbroken worden.
De nog aanwezige restlading op de condensatoren wordt
hierna naar aarde afgevoerd.

Tijdens de metingen zijn een aantal variabelen
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constant gehouden. Bekijken we het principe schema
(fig. 4-3), dan zijn de volgende grootheden vast:

>

L

R

c

F

figuur 4-3. Principe schema

4 eenheden van de condensatorbatterij

Do = 15 kV

I p = 2 kA

Rp = 3,9 11

Als we de spanning over en de stroom door de draad
registreren, kunnen we de volgende figuren krijgen:
~orrekte onderbreking door de smeltdraad: figuur 4-4
Herontsteking: figuur 4-5
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V. De invloed van de verschillende parameters OD de

kritische veldsterkte

5-1. Ret bepalen van de kritische veldsterkte

Zoals in het voorafgaande vermeld, is de kritische

veldsterkte bepaald van koperen smeltdraden, omgeven

door een kous van polyetheen. Ret bepalen van de kri

tische veldsterkte gebeurt als voIgt:

Als de smeltdraad de stroom onderbreekt, ziet het

spannings- en stroom verloop als functie van de tijd

er als voIgt uit (fig. 5-1).

u,i r

I s

t

figuur 5-1. Stroom en spanning van de smeltdraad

De gemiddelde veldsterkte in de draad wordt nu als voIgt

Ugedefinieerd: Es = s

I



-26-

met hierin: 1 lengte van de smeltdraad

Us spanning over de smeltdraad juist

na de onderbreking

In het kritisehe gebied wordt de lengte van de smelt

draad telkens met 0,5 em verminderd totdat er een her

ontsteking optreedt, wat betekent dat de smeltdraad de

stroom niet meer kan onderbreken.

Bij die lengte van de draad, waarbij de stroom nog

juist onderbroken kan worden, wordt de kritisehe veld

sterkte gedefinieerd en weI als voIgt:

'If U~

Es = s [Vim]
1

Bij de kritisehe lengte worden 3 metingen uitgevoerd

om een zo klein mogelijke spreiding t.o.v. de gemid

delde kritisehe veldsterkte te krijgen.

5-2. Invloed van de koelomgeving op de kritisehe veld

sterkte

5-2-1. De meetresultaten-----------------

Zoals al aangeduid in lit [1], is de binnen - en buiten

diameter van de kous die de smeltdraad omgeeft, en

daarmee samenhangend de meehanisehe sterkte van de

kous, sterk bepalend voor de waarde van de kritisehe

veldsterkte. De experimenten zijn uitgevoerd met twee

versehillende kousen, beide bestaande uit polyetheen.

kous I : binnendiameter 0,78 mm

bui ten diameter 5 ,° TIll'll

kous II: binnendiameter 0,58 mm

buitendiameter 3,7 mm
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De diameter van de smeltdraad is gevarieerd tussen

0,25 mm en 0,45 ~~.

Na de stroomdoorgang door een smeltdraad met een

nagenoeg kritisehe lengte, zijn er in de kous op ver

sehillende plaatsen gaatjes ontstaan. Dit zijn waar

sehijnlijk de plaatsen waar de boogjes gebrand hebben.

Verder bleek dat na een niet geslaagde onderbreking

de messing inklemming flink aangetast was. De boogjes

komen blijkbaar door de gaatjes in de kous naar buiten

en de gehele boog gaat daarna tussen de messing in

klemmingen staan. Deze veronderstelling kon later

d.m.v. opnamen met de snelle beeldjeseamera bevestigd_

worden.

Geprobeerd is deze herontsteking op de messing inklem

ming te voorkomen. Daartoe zijn v66r de messing in

klemming teflon sehijven bevestigd van 1 em dik (fig.

5-2).

figuur 5-2. Smeltdraadhouder met teflon sehijven

De invloed van deze afseherming op de kritisehe veld

sterkte is groot. Als voorbeeld is de kritisehe veld

sterkte hieronder gegeven met en zonder afseherming.
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Dit zijn resultaten van metingen met kous I en diame
ters van de smeltdraad d varierend van 0,3 - 0,4 mID.

zonder afseherming met afseherming
-~ - * U~ '"d 1 Us E d 1 Ess s

[m~ [e~ [ vJ [kV1m] [rom] [em] [VJ [kV/m]

0,30 13,5 4444 32,8 0,30 8,0 4499 56,2

0,35 18,5 5360 29,5 0,35 12,0 5527 46,0

0,40 24,0 6100 25,5 0,40 17,0 6122 36,0

Om een hoge kritisehe veldsterkte te bereiken is het
belangrijk dat de kans op een herontsteking zo klein
mogelijk gemaakt wordt. De rest van de metingen zijn
uitgevoerd met deze afscherming.
Hieronder volgen de resultaten.

kous I

If'
E*'d I Us 1s s

[mm] [A] [V J [em] [kV1m]

0,25 680 3777 6,8 62,9

0,30 833 4499 8,0 56,2

0,35 106o 5527 12,0 46,0

0,40 1210 6122 17,0 36,0

0,45 1403 6777 23,0 29,5

De kritische veldsterkte is als functie van de dia
meter van de smeltdraad uitgezet in grafiek 5-1.
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kous II

u" If

d I I Es s s

[rnm] [ AJ [V] [ em] [kV/~

0,25 670 3638 8,0 45,5
0,30 833 4388 12,0 36,5

0,35 1064 5374 18,0 29,8
0,40 1214 6152 23,0 26,7

0,45 1397 6805 30,0 22,7

In deze grafiek is de dikte van de kous als parameter
genomen. Tevens is ook de kritisehe veldsterkte uitge
zet van een smeltdraad omgeven door een teflon kous

ui t het werk van Lambert [1J met een binnendiameter
van 1,14 rom en een bui tendiameter van 1 ,76m.TJl.
Verder is de kritisehe veldsterkte uitgezet van zil
veren smeltdraden omgeven door fijn zilverzand uit het

werk van Wieringa [3J.

Bij het bepalen van de kritisehe lengte van de smelt
draad gaat telkens de kous op versehillende plaatsen

stuk. Het is duidelijk dat de drukopbo~w in de kous
zo groot wordt dat deze kapot springt. Er is gepro
beerd een indruk te krijgen van de sterkte van een
kous van polyetheen.
De relevante materiaal-eigensehappen van polyetheen
zijn als voIgt:

o
Meehanisehe eigensehappen bij 20 C

trekvastheid: 240 kg/em2 ~ 240.105 N/m2
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Thermisehe eigensehappen
smel ttempera tuur: 127 - 131°C

Met kous I is een drukproef uitgevoerd. Voor de meting
wordt een kous gebruikt van: 20 em lengte. De kous
wordt aan een kant afgesloten. Ret andere einde wordt
verbonden met een oliedrukbank.

figuur 5-3. Kous I
2r1 = 0,78 mID

2r2 = 5,0 mm

E :>
r 2

Riermee wordt de druk langzaam opgevoerd. Ret materi
aal wordt zo kwasi-statiseh belast in radiale riehting.
Op deze manier worden een aantal metingen uitgevoerd.
Telkens gaat de kous bij ongeveer 2.107 N/m2 stuk.
De kous springt kapot zonder dat er van te voren een
duidelijke vervorming van het materiaal optreed. De
metingen geven een goede indikatie van de statisehe
druk waarbij de kous bezwijkt. Rieruit kan geeonelu
deerd worden dat de druk in de kous tijdens het onder
breken van de stroom minirnaal 2.107 N/m2 moet bedragen.

Om dit resultaat te kunnen relateren aan de rne
ehanisehe treksterkte van het materiaal, kunnen de
volgende formules voor dikwandige buizen toegepast

worden [4].

d r 2 - Pr~ :~r~ [:~ - 1]
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r
2

[ r
2

]a't = P 2 1 2 ~ + 1
r 2 - r 1 r

met hierin (zie fig. 5-4):
~r "treksterkte van het materiaal in radiale richting

ter plaatse r met r 1 ~ r ~ r 2
d t treksterkte van het materiaal in tangentiele

richting ter plaatse r met r 1 ~ r ~ r 2
p druk in de ringschijf

r 1 straal van de binnen diameter

r 2 straal van de buiten diameter

I

I I figuur 5-4.
a'r' at t:

I

I I Spanningsverdeling
I

I
in ringschijf

,

-~
onder inwendigecr

- ~ - - - :
druk

II
(j

I

-p



r 1 = 0,39 mm
r 2 = 2,50 mm

kous II
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De kous zal kapot gaan als ~ of d t de treksterkte van

het materiaal overschrijdt. De tangentiele treksterkte

is het grootst voor r = r 1 :
2 2r 2 + r 1

O"t = P 2 2max r 2 - r 1

Wordt nu de druk p zo groot dat crt max de treksterkte
overschrijdt, dan scheurt de kous kapot.
Invullen van de numerieke gegevens van kous I geeft:

O"'t = p • 1, 05

Bij de specificaties van polyetheen wordt voor de

treksterkte 240.105 N/m2 opgegeven. Dit invullen geeft

de druk waarbij de kous scheurt:

p = 228.105 N/m2

Dit komt goed overeen met de waarde van p bepaald bij

de drukproef.

Op deze manier is, als de afmetingen van de kous en de
treksterkte bekend zijn, de druk te bepalen waarbij de

kous bezwijkt. Beide kousen zijn nu met elkaar te ver
gelijken:
kous I

r 1 = 0,29 mm

r 2 = 1,85 rnm

De kousen zlJn beide van polyetheen dus d t max =
240.105 N/m2 • Uit d t max voIgt nu de druk waarbij de
kous bezwijkt:

PI = 229.10~ N/m2

PII= 229.105 N/m2
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De druk waarbij de kous kapot gaat is voor beide gelijk.

De praktische betekenis van deze sterkte berekeningen

wordt later beschreven onder hoofdstuk 7-1.

5-3. Invloed van de diameter van de smeltdraad op de

kritische veldsterkte

De diameter van de smeltdraad bepaalt de grootte van

de stroom die door de smeltdraad onderbroken wordt.

Bij een grotere diameter zal de stroom is ook groter

worden (fig. 5-5).

F

figuur 5-5.

R/F - circuit

Smelt de draad door en ontstaat er geen herontsteking,

dan zal de stroom volledig in de parallel weerstand

commuteren. Samen bepalen ze dan de spanning over de

smeltdraad na de onderbreking.

De stroom is en de spanning Us worden dus aIleen be

paald door de diameter van de smeltdraad, mits de rest

van de circuit-grootheden en het materiaal van de draad

gelijk gehouden worden. Wat voor koelmedium er ook ge

bruikt wordt, de kritische spanning blijft bij een

bepaalde draaddiameter gelij~.~. Omdat de kritische

lengte van de smeltdraad weI afhankelijk is van het

koelmedium, zal ook de kritische veldsterkte afhanke-
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lijk ZlJn van het gebruikte koelmedium. Deze afhanke
lijkheid is al weergegeven in grafiek 5-1. Een alge
meen geldende formule voor E = f(d) is niet te geven, dit
in tegenstelling to~ wat geprobeerd is in lit. [1J en

~.

5-4. Conclusies

Zowel uit de resultaten van Lambert [1J als uit dit
onderzoek, volgt dat de kritische ve~dsterkte in een
smeltdraad sterk te vergroten is door het juiste koel
medium te kiezen. De mechanische sterkte van de koel
omgeving is hierbij de belangrijkste factor. De aard
van het materiaal, teflon of polyetheen lijkt hieraan
ondergeschikt te zijn. Op een eenvoudige manier is
uit de treksterkte van de kous de inwendige druk te
berekenen waarblj de kous kapot gaat. De betekenis
hieryan wordt onder hoofdstuk 7 besproken.

Een ander belangrijk punt is de afscherming van

de inklemming van de smeltdraad. Door deze messing
inklemming met een teflon schijf van de rest af te
schermen, is nog een beduidend hogere kritische veld
sterkte te bereiken. Door het aanbrengen van deze
afscherming~ordt het voor de boogjes moeilijker ge
maakt een grote boog te vormen van inklemming tot
inklemming.
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VI. Filmopnamen van het onderbrekingsproces

6-1. Inleiding

Van het onderbrekingsproces in de smeltdraad zlJn
opnamen gemaakt met de snelle beeldjesc3mera. Op
deze manier is het ontstaan van boogjes in de smelt
draad stap voor stap te volgen.
Dit kan een belangrijk hulpmiddel vormen voor het
opstellen van een theoretisch model van het onderbre
kingsproces in de smeltdraad.

6-2. Gebruik van de snelle camera

Voor filmopnamen te maken van het onderbrekingsproces
in de smeltdraden, is gebruik gemaakt van een snelle
beeldjes camera van Beckmann en Whitley [5]. Het beeld
formaat van deze camera is 0,29 ~ 0,41 inches = 7,37 X

10,41 mID. De opname snelheid is variabel van 200 tot

35000 beeldjes per seconde. Het maximaal aantal beeld

jes per opname bedraagt 224.
Aangezien het onderbrekingsproces slechts enkele mi
liseconden duurt, zijn aIle filmopnamen gemaakt met
het maximale aantal beeldjes per seconde: 35000.
De totale opname tijd bedraagt dan 6,4 msec. De be
lichtingstijd van ieder beeldje bedraagt bij deze
opnamesnelheid 3,0~sec. De tijd die verloopt tus-
sen het begin van twee opeenvolgende beeldjes, bedraagt
28,6~sec; de zogenaamde interframe tijd (fig. 6~1).

De gevoeligheid van de film is tijdens aIle opnamen
27 din. Er is zowel gebruik gemaakt van zwart-wit
negatieffilm als van kleurendiafilm.
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1 2

~;Us~
< .,..

3

28,6psee

figuur 6-1. Beliehtingstijd en interframe tijd

van de snelle camera

De camera wordt tijdens de metingen zo ingesteld dat

ongeveer 7,5 em van de smeltdraad gefilmd wordt. Te

vens wordt telkens een kant van de inklemming van de

draad gefilmd (fig. 6-2).

+- 8,5 em
1<- ~I
:.. - - - - - - - - - - - -.
I

.__ L - ---~gefllmd
1< >1

::t 7,5 em beeld

t
I

I I

t I

I I

( -- --I
I1___ - -

ing--
I t,
i-'"~

,
I I

I
I

inklemm

teflon

afseherming

figuur 6-2. Beeld van de filmeamera

6-3. Weergave van de filmonnamen

De resultaten van de filmopnamen worden toegelieht

aan de hand van drie films. De eerste twee zijn zwart-
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wit opnamen; zowel een opname van een korrekte onder
breking als van een herontsteking. De laatste film is
een kleuren-opname van een herontsteking.
Parallel aan de filmopnamen is ook de spanning over
en de stroom door de draad geregistreerd. De momenta
ne waarde van de spanning en de stroom zijn bij de
opnamen gegeven.

Film 1
korrekte onderbreking

te verwaehten stroom
draad diameter

lengte draad
kous

gefilmde lengte kous

totale beeld

I = 2 kA
d = 0,40 rom

materiaal koper

1 = 18,0 em
kous I

materiaal polyetheen

+ 7,5 em

+ 8,5 em

zie figuur 6-3 voor stroom-en spanningsverloop

N.B. De eerste 5 beeldjes zijn bij het afdrukken kor

ter belieht dan de rest aangezien deze beelden
zeer liehtzwak zijn.
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57,2

??2,O 11?7,O ~erste zichtbare OD

gloeien van de kous

~i2 de inklemmin?

Verder oDgloeien

van de kous bij de

inl-;-lemminp-.

Verder opgloeien

van de kous bij de

inklemming.
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2et zichtbare redeel

te van de kous wordt

vroter

Eet zichtbare gedeel

te van de kous neernt

nog verder toe.

Cok de uitgestraalde

hoeveelheid licht

neemt toe

100 ~1t,? 1197,0

~ 11~,4

Cn A verschillende

plaatsen in de kous

is een boogje zicht

baar. De bovenste twee

boogjes stralen meer

licht uit dan de on

derste twee. Duidelijk

is de verdikking bij de

boog,jes te zien.

7 17 1 ,6 De intensiteit van het

uitgestraalde licht

van aIle boogjes is

groter geworden.

3r zijn nog een aantal

?OO ~8P,O ~32,O boogjes bij gekornen.
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Q:enomen.

De intensiteit van

De dikte van de kous

neemt op verschillen

de plaatsen waar de

boogjes zich bevinden

sterk toe. Dit t.g.v.
de druk c~ 0P ~pmnp~q-

het uitgestraalde

licht is nag verder

toegenomen.

De grootte van de

boo~~es is ook toe-

De intensiteit is

iets afgenomen.

Het aantal boogjes

blijft ongeveer

constant.

?, ,

De kOU8 springt op

een oleats kapot. Dit

is waarschijnlijk de

olaats van het eerste

boogje. De metaal-

<CO lj9S,~ 332,5 damn Komt naar buiten.

De boogjes blijven ~of

staan.

?57,4

226,0

h ?

1 1

10
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~R i~~ensiteit V8n ~et
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Eet 8.antal boogjes

neemt verder af.

1t .129,0

17 LlS7,0

SOO

Film 2

herontsteking

5550,0 93,1

De liehtintensiteit

neemt verder af.

te verwaehte stroom

dra8.d diameter

lengte draRd

kous

totale beeld

I = 2 kA

d = 0,40 mm

mRteriaal koper

-, = 16, ° ern

kous I

materia81 polyetheen

+ 7,') em

+ 8,5 em

zie figuur 6-4 voor stroom-en sDanningsve~'o~~
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;.3. De eprste d ~ee]d~e8 zijn bij het qfdrukken korter

belicht d8~ de rest 28ngezien deze beelden zeer

G 24g,7 12 10,1 ~erp- zichtbare OD

gloeien van de kous

op de Dleats van

de inklerrli'ning.

rr t U
8

(}J-f' 8 C) ('I)

22,6

J

r
8

Verder oogloeien

van de kous on de

olaats van de in

klemming.

De uitgestraalde

lichtintensiteit

neemt iets toe.



!'7

100 ~99,S 1197,0

6 1.13,0

7 171,E

;:JOO 4051,5 ~65,5

Verdere toenqrne van

de uitgestra.3lde

lichtintensiteit.

Ontstaan van de eerste

boogjes in de kous.

De lichtintensiteit

neemt sterk toe. ~r

treedt al een ver

dikking van de kous

Het qantal boogjes

neemt verder toe.

De lichtintensiteit

neernt ook sterk

toe.

De lichtintensiteit

li,jkt iets af te

nernen. Bet aantal

boogjes blijft on

geveer constant.



10 2IJ7,~

Q ')

Dlaqtsen W8ar de

boogjes het lanfcst

2' i.i n.

00 een aantal olaat

sen treedt een duide

lijke verdikking van

de kous 00 ~.1. 00 de

De lichtintensiteit

neernt nog iets ver

der af. De kous is

00 een Dlaats zo

dik geworden dat

deze bijna soringt.

De intensiteit van

de boogjes is sterk

af,Q"enornen.

De kous is 00 twee

plaatsen ooen gebar

stene Bet hete plas

ma stroomt naar bui

ten. De intensiteit

van de boogjes is

nog verder afgenomen.

?, -

?RF,O

100 IJOIJO,S 2 1 2,8

1 1



1L1 371 , R De boog buiten om is
nu nog beter te zien.
In de kous zelf loopt
-Lussen de twee g8.ten
ook nog stroom door

L1 00 L171'3,0 279,3 de smeltdraad want

12 31 4,6 ir onstaat weer een
gat in de kous. Bet
bovenste gat is ook
bier goed zicbtbaar.
Het aantal boog,jes is
afgenomen. Door bet
middelste gat komt
een nlasma str8.al
n8.~r buiten.

13 34'3,2 Tussen de twee gaten
komt a8.n de buiten-
kant een boog te
staan.

15 400,4

bier is ook nog een

boog,i e te zien.

De boog buiten om is

nu verdwenen. De ga

ten zijn nog weI
zicbtbaar.

De kous is iets scbeef

in de inklemming ko

men te zitten.



Sommi?e boogjes nernen

toe in intensiteit,

i'mdere nemen af.

De intensiteit van

de boogjes neernt

langzaarn verder af.

De kous kornt steeds

schuiner in de beves

tiging te zitten.

Dit is waarschijnlijk

een gevolg van het

uitstromende gasvormige

materiaal bij de inklern

mingo

Van aIle boogjes

neemt de uitgestraal

de lichtintensiteit

af.

3r is enigzins een

rook ontwikkeling

zichtbqar.

Weinig verandering te

zien ten opzichte van

het vorige plaatje.

De plaats waar de

gaten in de kous zit-

500 5328,0 172,9 ten, zijn goed te

zien.

18 L1 86 ,2

19 51L1,8



21 572,0

600 5550,0 159,6

22 600,6

23 657,8

Ten gevolge v~n dit

mig materi~8l bij de

inklemming wordt de

kous uit het gat in

de teflon afscherming

gedrukt.

De KOus komt nog

Rchever in de beves

tiging te zitten.

Er verandert weinig.

De intensiteit van

het uitgestraalde

licht blijft ongeveer

gelijk.

De intensiteit is nu

behoorlijk afgenomen.



- ~,

_.- J_

?L1 tf)7,8

25 686,/L

700 Sf61,0 133,0

:26 715,0

:27 743,6

De intensiteit is nu

weer iets toegenomen.

Als we het stroom ver

lOOD bekijken, zien

we dat dit ook behoor

li~k fluctueert (fig

6-4). Dit komt tot

~itdrukking in de ver

andering van de inten
siteit.

De intensiteit van het

uitgestraalde licht

neemt sterk af.

De boogjes zlJn bijna

niet meer te zien.

De intensiteit neemt

weer iets toe.

Tussen de twee gaten

ontstaan weer opnieuw

kleine :'oogjes.



?B 7 7 2,,?

30 858,0

31 886,6

900

_.......... -

6216,0

~Og ~uist enig licht

7:i ch tb~oqr.

De stroom in figuur

~-4 neemt oo~ ster~

af.

De kous zelf is zo

goed als niet meer te

zien. Dwars OD de kous

is nu een vqge licht

streeD te zien.

3r loopt nog steeds

stroom door de

smeltdraqd.

De olaats van de kous

is weer beter te zien.

Zr lijkt zich vanuit

een gat in de kous

een boog naar de zij

kant te ontwikkelen.

De kous zelf is he

lemaal niet meer te

zien. De'boog'dwars

OD de kous neemt iets

toe in intensiteit.



12 91S,2

33 9.1 :3 , 8

1000

35 1000, 1

3607,'5 611,8

~r is nog heel vaag

een lichtstreeDje te

zien waqr de boven

vermelde'boog'staat.

De stroom door de

smeltdraad is nu heel

klein geworden.

Forse toename van de

uitgestraalde licht

intensiteit. Het bo

venste stuk~e van de

KOUS is weer zicht

baar. Vanuit het bo

venste gat ontwikkel t

zich een grote boog

huiten om.

De lichtintensiteit

neemt weer iets af.

De herontsteking

lijkt zich niet door

te zetten.

De boog neemt nu in

grootte weer toe. De

kous is helemaal scheef

in de houder gekomen.

Het gedeelte van de

kous onder het boven

ste gat voert geen

stroom meer. De her

ontsteking is door

gezet.



1100

'39 11 1S,!:

371 8,5 638,4

De haag buiten0~ Jaoot

vana= het hovenste gat

na8~ ~e zijkant en dan

verder naar beneden.

Ret ?edrag van de boog

8an de zij~ant valt

'J1J~-i:;en het heeld van

cie camera.

De kous is nog schever

in de bevestiging ko

men te zitten.

~r is nu ook een be-

hoorlijke rook ont

wikkeling zichtbaar.

Ongeveer het zelfde

beeld als in het

vorige pIaatje.

Boven de teflon af

scherming is een licht

vlek~e zichtbaar.

Pier staat ook een

boo~je. De teflon

ring wordt van de in

klemming los gedrukt.



~1 1172,6 De rest vqn de onna

men geven ongeveer het

zelfde beeld. Het is

niet duidelijk of de

ontlading na de her-

1?00 1387,S 1223,6 ontsteking werkelijk

zo diffuus is, of dat

het beeld sterk ver

stoord wordt door de

rookontwikkeling.

t.e} 11L1Ll ,0

}'ilm 3

herontsteking

~ r
-;'"'-

Door de grote rook

ontwikkeling is de

kous zelf hRast niet

rneer te zien.

te verwaehte stroom

drRRd diameter

lengte dr"1Qd

kous

gefilrnde lengte ~ous

totqle beeld

I = 2 kA
d = O,dO mm

rnateriaal koper

1 = 16,0 em

kous I

materiaal polyetheen

+ 7,5 em

+ 3,5 em

zie figuur 6-5 voor stroom-en snanningsvp~l~~~
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1
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L

57,2

1)1,8 1??~,S ~erste zichtbare

oDgloeien van de kous

bi2 de inklemming.

Verder oogloeien

van de kous bij de

inklemming.

De eerste boogjes

worden zichtbaar. Er

zijn 5 boogjes te

onderscheiden. Op de

plaats van het boogje

dat het meeste licht

uitstraal~, is een

verdikking van de

kous te zien.



r0_...... "-"-

t f'=-),8 11et agntal boogjes is

verder toegenomen.

De intensiteit van het

uitgestraalde licht

is ook sterk toegeno-

100 1t6~,O 7l1,f) men.

7 171,F Sterke toename van de

lichtintensiteit.

Op drie plaatsen komen

vrij grote boogjes

voor. Onder in het

200 388~,0 ,165,5 beeld zijn een aantal

kleine boogjes te

zien.

De intensiteit is

iets afgenomen.

Bet aantal boogjes

is ongeveer constant

gebleven.

De intensiteit van

het uitgestraalde

l~r.~t is ongeveer

geli,jk gebleven.

Ter plaatse van de

boogjes is een verdik

king van de kous te

zien.

6 1-13,0



Nag verdere toename

van de lichtintensi

teit. Onder zijn de

boagjes verdwenen.

De kleur van de middel

ste boog is veranderd.

De kous is ~aarschijn

li~k al kapot en er komt

plasma naar buiten.

De kOJ8 is ergens kapot

gegaan. Bet uitgestraal

de licht wordt door de

sterke rookontwikkeling

geabsorbeerd. Deze is

afkomstig van metaal

damp of polyetheen damp

die door het gat naar

buiten komt.

De stroom is op dit

moment bijna gelijk aan

nul (fig. 6-5). De rook

is enigzins weggetrok

ken. Waar de gaten zich

precies in de kous be

vinden, is nog niet

te zien.

De stroom neemt weer

toe. In het zichtbare

gedeelte van de kous

zijn drie gaten te zien.

Bet nlasma stroomt door

100 5818,0 266,0 de7.e g8ten naar buiten.

De plaats van de gaten

komt overeen met de

plaats waar de boogjes

het grootst waren.

8 ?OO,?

9 228,8

10 257,4

11 286,0



Nov steeds rookont

wikkeling. Bij het

middelste gat is het

boog~e bijna verdwenen.

De lichtintensiteit is

over het geheel iets

afgenornen.

De drie gaten zi.jn

hier goed te zien.

0it het onderste gat

lijkt de boog naar bui

ten te komen.

De intensiteit van het

onderste boogje neemt

nag toe.

Ongeveer het zelfde

beeld als bij het

vorige nlaatje.

~r is minder rookont

wikkeling te zien.

De lichtintensiteit

neemt weer iets toe.

In de stroom en span

nings grafiek zijn de

fluctuaties oak te

400 5381,") 226,1 zien (fig. 6-5).

1; V3,?

14 371,2

15 400,4



Onder het bovenste gat

breidt het boogje zich

verder na~r beneden

uit. Ook ~omt er weer

meer metagldamp of

nolyetheendamn door

de gaten naar buiten.

Deze tendens zet zich

hier verder voort

Uit het onderste gat

komt een plasmastraal

naar buiten. Tussen

het bovenste en het

middelste gat neemt

de grootte van het

boog,j e toe.

De lichtintensiteit

van de boogjes neemt

hier weer iets toe.

Het aantal blijft on

geveer geli,jk.

SOO ~JJg,O 133,0 Uit het onderste gat

lijkt de boog naar

buiten te komen.

17 J57,P

18 .1 86,2



Dit beeld komt overeen

met het moment van her

antRte~ing (fig 6-5).
Tussen net bovenste en

het middelste gat komt

een boog buiten om te

stA8n. In de kans zelf

ie o~ deze nlaats ook

Of de boog die buiten

om het kousje staat,

van inklemming naar

inklemming staat, is

niet te zien omdat het

grootste gedeelte van

de kous niet gefilmd

wordt.

De boog buiten om de

kous wordt steeds gra

ter. De intensiteit

van het uitgestraalde

licht neemt sterk toe.

een boog~e te zjen.

Zr heeft zich nu een

boog gevormd vanuit

het bovenste gat naar

beneden. De straom is

aD dit moment sterk

600 41(2,0 ~65,0 taegenomen.

2? ~oo,F

2) 6?9,?



?1657,8

700 ?775,0 8?4,6

26 71 5,0

27 7.1",6

De b00P St88t vanuit

het bovenste gat in de

kous n8ar beneden en

vedwijnt d8qr uit het

beeld.

De stroom is verder

toegenollen.

De ~oog staat wa~r

schijnlij~ van inklem

ming O8.Qr inklemming.

De boog neemt verder

toe in grootte.

Bet uitgestraalde

licht wordt feller.

De in~lellrning van de

smeltdraad is door een

teflon schijf van de

rest afgeschermd.

Boven deze afschermin~

is nu een lichtstreeu

:ie 7.ichtbaar.



~p 77 ?,?

800 2830,S 997,7

29 200,~

30 829,4

J1 258,0

Deze 1ichtstreeo wordt

groter. De boog begint

zich een weg te zaeken

1angs de afscherming.

De afscherming wordt

van de in~lemming

los gedrukt. Dit is

een gevolg van de grate

drukantwik~eling in de

boag.

De baag begint niet

langer vanuit het ba

venste gat in de kaus,

maar vanaf de inklem

ming van de drRad.

De baag begint zich

nu een weg te zaeken

1angs de zijkant van

de teflan afscherming.

De intensiteit van de

baog neemt no~ verder

toe.



De stroom neemt verder

toe.

De boo~ langs de zij

kant van de teflon af

sc~erming neemt toe.

De kous zelf is hele

maal niet meer te zien.

De rest van de onnamen

geven ongeveer het

zelfde beeld.

In figuur 6-1 tim 6-5 is net stroom-en spanningsvA~~o0~

dat hoort bij de filmonnamen weergegeven.

Hierbij moet nog vermeld worden dat de synchronisatie

van de fil~ met het stroom- en spanningsverloop niet

naukeurig te benalen was. De pla~ts waar het eerste

boogje ontstaat in de stroom- en spanningscurve is dUB

niet nrecies bekend. Een zo goed mogelijke synchroni

satie is verkregen uit het gegeven dat minimale licht

oJbrenpst moet samenvallen met minimale stroom, i ~ o.-- s

f>-Ll. Conclusies

De filmonTI8men laten zjen ~gt rle onderbreking door de
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niet boogloos gebeurt. Er ontstaat een aantal kleine

boogjes in serie. Afhankelijk van de lengte van de

smeltdraad doven de boogjes uit, of geven aanleiding

tot het ontstaan van een grote boog. Ret weI of niet
slagen van de onderbreking is uit de eerste beeldjes

van de smeltdraad niet op te maken.
In beide gevallen ontstaan er gaatjes in de kous op

de plaatsen waar de meest intense boogjes ontstaan.

Als er een herontsteking ontstaat, komen de boogjes
door de gaten naar buiten en vormen samen een grote
boog.

Bij aIle filmopnamen is te constateren, dat de boog

die aanleiding geeft tot een herontsteking, altijd

buiten de kous komt te staan.
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VII. Theoretische beschouwingen betreffende het onder

brekingsproces

7-1. Toepassing van de ideale gaswet

Een eerste benadering van de theorie van de smeltdraad

is er van uit te gaan dat de metaaldamp, die in de

boogjes ontstaat, aan de ideale gaswet voldoet:

p.V = n.R.T

met hierin:

p druk in de kous

V volume van de metaaldamp

n aantal gasdeeltjes

R unive~sele gasconstante

T temperatuur van de metaaldamp

Voor het volume van de metaaldamp wordt in eerste

benadering het gehele vrije volume genomen tussen de

binnen mantel van de kous en de smeltdraad (fig 7-1).

Ret volume wordt dan:

met hierin:

r 1 : binnen diameter van de kous

d diameter van de smeltdraad

I : lengte van de kous

We vergelijken twee dezelfde smeltdraden, dus met

gelijke diameter d met elkaar. AIleen de kous is ver

schillend in diameter. Door beide smeltdraden wordt
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figuur 7-1. Smeltdraad in kous

dezelfde stroom g.estuurd. Als erin de smeltdraad

boogjes ontstaan, nemen we aan dat de hierbij ontsta
ne koperdamp in beide gevallen dezelfde temperatuur
heeft. Verder nemen we aan dat dit ook geldt voor de
geexpandeerde koperdamp die het volume V vult.
Uit de sterkte-berekeningen (hoofdstuk V) voIgt dat
de druk waarbij kous I kapot gaat, gelijk is aan die
van kous II.

Uit de ideale gaswet voIgt:

waarbij de index de kous aangeeft.
Als de drukken ook aan elkaar gelijk zlJn, blijft
als variabele aIleen het volQ~e V over.



-70-

Hiervoor geldt:

kous I

kous II

VI = rr ~~ I - (-td) 2J II

VII =Tr ~~II - (-td )2] III

Deze twee volumina moeten aan elkaar gelijk zlJn.
Als de kritisehe lengte van kous I uit metingen be
kend is, kan hieruit de kritisehe lengte van kous II
berekend worden.
De kritisehe lengte van kous II is bij versehillende
diameters van de smeltdraad uit de gemeten waarde
van de kritisehe lengte van kous I berekend.
Deze waarde is daarna vergeleken met de kritisehe
lengte van kous II die voIgt uit de experimenten
(tabe17-1).

tabel 7-1

d lkr I lkr II lkr II versehil

uit experiment uit berekening uit experiment
(mm) (em) (em) (ern ) %

0,25 6,0 10,8 8,0 26
0,30 8,0 14,5 12,0 17
0,35 12,0 21 ,7 18,0 17
0,40 17,0 30,7 23,0 25
0,45 23,0 41 ,6 30,0 28

Als we de kritisehe lengte van kous I voor beide ge
vallen met elkaar vergelijken, blijkt de berekende
waarde te hoog te zijn. Kennelijk zijn de aannames
niet korrekt.
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7-2. Een model voor de beschri~ving van de energie

overdracht

De toegevoerde elektrische energie aan de smeltdraad

is als voIgt te noteren:

Welektr =

met hierin:

to
/' P(t)dt
o

to
= .J u(t)i(t)dt

o

u(t)

i(t)

spanning over de smeltdraad als functie van

de tijd

stroom door de smeltdraad als functie van de

tijd

het moment waarop de smeltdraad de stroom

onderbreekt

Deze elektrisch toegevoerde energie wordt in de smelt

draad voor de volgende processen gebruikt:

1. Opwarmen van de gehele draad tot aan het smelt

punt.

2. Ret smelten van de gehele draad.

3. Verhitten van de draad of een gedeelte daarvan

tot aan het verdampingspunt.

4. Gedeeltelijk verdampen van de draad.

5. Verder verhitten van de metaaldamp.

6. Expansie van het verdampte materiaal in de kous.

7. Opblazen van de kous.

8. Warmte uitwisseling met de omgeving.

De eerste vijf termen zijn te beschouwen als een toe

name van de inwendige energie van de smeltdraad.

De overige termen geven de koeling door de omgeving

weer. Op deze manier komen we tot een volgende ver

gelijking voor de energie balans
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W 1 k t = w. + Wk 1 . 'e e r lnw oe lng

De warmte uitwisseling met de omgeving wordt voor

lopig buiten beschouwing gelaten.
De inwendige energie is in twee termen te splitsen:

W. = Ill. +W.lnw lnw therm lnw druk

met hierin

Po de druk veer de expansie van de metaaldamp
Vo het volume veer de expansie van de metaaldamp

P1 de druk na de expansie van de metaaldamp
V 1 het volume na de expansie van de metaaldamp

De thermische inwendige energie heeft algemeen de
volgende vorm:

Winw therm

to
= .I' P. thermd to lnw

t
o dT /

= J mc dtdto p

Dit uitgewerkt

W.lnw therm

geeft:

T
2

= ./' mc dT
T

1
P

met:

m massa van de smeltdraad

cp soortelijke warmte bij constante druk

Deze inwendige energie is, afhankelijk van de tempera
tuur of het temperatuur-traject, te splitsen in een
aantal termen.
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* To < T < Ts

To : begintemperatuur van de smeltdraad

Ts : smelttemperatuur van de smeltdraad

In dit traject wordt de smeltdraad opgewarmd van

de omgevingstemperatuur tot aan het smeltpunt

Ts
W1 = T.J mc p vast dT

o

c p vast soortelijke warmte bij constante druk

van de smeltdraad in vaste toestand

~ T = Ts

Smelten van de draad.

Ws : smeltenergie van koper

~ Ts < T < Td

Td temperatuur van het verdampingspunt van de

smeltdraad

In dit traject wordt de gesmolten draad opgewarmd

tot aan het verdampingspunt.

Td
W3 = J mc 1 . dTT P v oel

s

c 1 .P v oel soortelijke warmte bij constante druk

van de smeltdraad in vloeibare toestand

~ T = Td
Verdampen van de draad.
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Wd verdampingsenergie van koper

Hiermee wordt de totale energie balans:

to
./ u(t)i(t)dt
o

Ts
= T./ mcp vast

o

Td
dT + Vi m + r mc

s T J p
s

vloei dT

Bij dit model zijn een aantal kanttekeningen te maken:

- Er is vanuit gegaan dat de draad in zijn geheel

verhit wordt tot het verdampingspunt en dat de gehele

draad verdampt. Zoals uit de snelle fotografie voIgt,

is dit zeker niet het geval. Daarom zou beter een

bij drage Vi dm I kunnen worden aangenomen met m I < m.

- De kous wordt aIleen beschouwd als een middel om

een hogere druk te verkrijgen. In hoeverre het af

dampen van de kous ten gevolge van de hoge tempe

ratuur een rol speelt, is niet onderzocht.

- Voor de soortelijke warmte wordt de waarde genomen

bij constante druk c . De invloed van de drukver-
p

hoging op de soortelijke warmte wordt buiten beschou-

wing gelaten.

Met de temperatuursverhoging van het gasvormige

materiaal wordt geen rekening gehouden.

- De smeltpuntsverhoging wordt ook verwaarloosd [6J

7-3. Toepassing van de energie-balans

Voordat de energie-balans opgesteld kan worden, moe

ten van een aantal variabelen de numerieke waarden

bepaald worden. In literatuur [7J wordt voor koper

het volgende gegeven:
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kgim3

J/kg
J/kg

1356 K
2840 K

38,933.10
3205,0.10

4750.103

smelttemperatuur koper T s =

Td =

() =
W =s
VI =d

Voor de soortelijke warmte als functie van de tempe
ratuur wordt voor de verschillende trajecten gegeven:

Temperatuur gebied van 273- 1356 K

verdampingstemperatuur koper
soortelijke massa koper
smeltenergie koper
verdampingsenergie koper (1 atm)

c t = C [1 + P(6 - e)J J /kgKP vas 0 0

3met C = 0,370.10o
3(3 = 0, 384 •1°

8 temperatuur
Als 6

0 = 273 K wordt gesteld, geeft dit

cp vast = a + bT J/kgK

met a = 331,21 J/kgK
b = 0,1421 J/kgK 2

Temperatuur gebied van 1356 - 2840 K

cp vloei = c J/kgK

met c = 495 J/kgK

Om nu de thermisch opgenomen energie in de verschil
lende trajecten met de elektrisch opgenomen energie
te kunnen vergelijken, zijn de volgende deel-energieen
gedefinieerd.

- WI = energie nodig om de gehele draad te verhitten
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van de omgevingstemperatuur tot aan de smelt
temperatuur.

Ts
WI = ./ mc vast dTT p

o

- WII= WI + energie no dig om de gehele draad te laten
·smelten.

WIII=WII + energie nodig om de gehele draad te ver
hitten van de smelttemperatuur tot aan de ver
dampingstemperatuur.

Td
WIII = WII + T j mc p vloei dT

s
- WIV= WIII + energie nodig om de gehele draad te

laten verdampen.

Verdere uitwerking van deze deel-energieen geeft:
Ts Ts

WI = T/
mc vast dT = m )" (a + bT) dTp

To0

= m [a(T s - To) + ~b(T; - T;)]

WII = W + WSmI
Td Td

WIII = WII + / mc vloei dT = WII + m / c dT
T P Ts s
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J

J

5m. 6,816.10 J

5= m. 14,162.10

5=m.61,662.10

Voor de omgevingstemperatuur wordt 293 K genomen.

Invullen van de numerieke gegevens geeft:

5WI = m. 4,766.10 J

5WII = WI + m. 2,050.10 =

5WIll = WII + m. 7,346.10

5WIV = WIll + m. 47,50.10

Voor m moet nu aIleen nog de massa van de smeltdraad

ingevuld worden.

met hierin:

I lengte van de smeltdraad

d diameter van de smeltdraad

o soortelijke massa van koper

Tijdens de metingen ter bepaling van de kritische

lengte van de smeltdraden, is zowel de spanning over

als de stroom door de smeltdraden geregistreerd.

Deze gegevens zijn tijdens de metingen op ponsband

vastgelegd. Om deze data op de centrale computer

(B7700) te kunnen verwerken, zijn een aantal program

ma's geschreven.

In het programma SMELTDRAAD1 wordt de stroom door de

smeltdraad en de spanning over de smeltdraad berekend.

Dit programma berekent verder het toegevoerde vermogen

P, de toegevoerde energie E, en de weerstand van de

smeltdraad R (zie bijlage I). Deze toegevoerde elek

trische energie is te vergelijken met de thermische
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energie die voor de versehillende trajeeten nodig is.
Dit is voor een aantal versehillende lengten van de
smeltdraad in onderstaande tabellen gedaan (tabel 7-2

en 7-3). Hierin stelt Welektr de werkelijk toegevoer
de elektrisehe energie voor zoals deze in het compu
ter programma berekend wordt.

tabel 7-2.
d = 0,30 mm
kous-I

r1 WI WII VillI
Hr

Welekt" IV

[em] [J] [J] [J] [J] [J]

11 ,° 33, 1
-
47,3 98,4 428,3 233,3

10,0 30,1 43,0 89,4 389,4 234,9
9,0 27 , 1 38,7 80,5 350,4 207,4
9,0 27 , 1 38,7 80,5 350,4 203,6

tabel 7-3.

d = 0,35 mm
kous I

1 WI WII WIll WIV
w
Ii elekt

[em] [J] [J] [J] [J] [J]

14,0 57,3 82,0 170,4 741 ,9 378,4
13,0 53,2 76,1 158,2 688,9 374,8
13,0 53,2 76,1 158,2 688,9 388,1
12,0 49,1 70,3 146,0 635,9 364,6

r

We kunnen nu de versehillende deel-energieen verge-
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lijken met de werkelijk opgenomen energie.
De elektrisch toegevoerde energie is een stuk kleiner

als WIve Hieruit kan de conclusie getrokken worden,
dat er niet voldoende energie is toegevoerd om de

gehele draad te laten verdampen. Deze conclusie be
vestigt het resultaat dat we gevonden hadden uit de

snelle fotografie. De elektrisch toegevoerde energie

is weI groter als WIll' Dus er is meer energie toe
gevoerd dan nodig is om de draad tot aan de verdam
pingstemperatuur te verhitten. De resterende toege
voerde energie kan dan gebruikt zijn om een gedeel
te van de draad te laten verdampen. Op deze plaatsen
ontstaan de boogjes in de kous. Een ander gedeelte
van de toegevoerde energie zorgt voor een zodanige
drukstijging van het gasvormige materiaal, dat de
kous daar barst.

Een andere manier om dit te controleren is de

filmopnamen te combineren met de computer berekening
en van de toegevoerde energie.
Uit een filmopname van het onderbrekingsproces kan

bepaald worden op welk tijdstip de kous scheurt.

Dit tijdstip kan hierna aangegeven worden in de stroom
spannings curve van de smeltdra~d. De stroom en span
ning op dat moment zijn dan bekend. Uit het computer
programma kan dan bepaald worden wat de opgenomen
elektrische energie tot aan dat moment bedraagt.
Ret punt waarop de kous scheurt, komt in aIle geval

len ongeveer overeen met het moment waar de stroom
weer begint te dalen n.l. ~ 150}As na het maximum
van de stroom. Voor een aantal metingen zijn de re
sultaten in tabel 7-4 gegeven. De verschillende deel
energieen zijn ter vergelijking ook berekend.
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Welektr stelt hier de opgenomen energie voor tot aan
het moment waarop de kous seheurt.

tabel 7-4.
d = 0,40 mm
kous I

film 1 W WII WIII WelektrI

[ern] [J] [J] ~J [J]

6 18,° 96,3 137,7 286,2 234,2

7 17,0 90,9 130,1 270,3 200,4
8 17,0 90,9 130,1 270,3 200,0

9 16,0 8?,6 122,4 254,4 186,6

Vergelijken we nu de energie die nodig is om de ge
hele smeltdraad tot aan de verdampingstemperatuur te
verwarmen WIII , met de elektriseh opgenomen energie
tot aan het ~oment waarop de kous seheurt, dan blijkt
de eerste een stuk groter te zijn.
Op de filmopnamen zijn, voordat de kous seheurt, al
een aantal boogjes te zien. Op dat moment is er dus
al gasvormig materiaal aanwezig. We kunnen hieruit
eoneluderen dat op het moment dat de kous seheurt,
de draad niet in zijn geheel tot aan de verdampings
temperatuur verhit is. Op de eerste plaats is de toe
gevoerde elektrisehe energie niet voldoende om de
smeltdraad zover op te warmen en op de tweede plaats
is er voor het branden van de boogjes en het laten
seheuren van de kous ook energie nodig.

Een logiseh vervolg van de experimen ten was· "de
lengte van de smeltdraad zo groo~ te maken dat de
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kous niet kapot gaat. Dan behoeft ook geen rekening

meer gehouden te worden met de energie die nodig is

om de kous te laten barsten.

In tabel 7-5 zijn de resultaten van deze experimen

ten weergegeven. Welektr is hier de totaal opgenomen

elektrisehe energie. Welektr 1=1 stelt de elektrisehe
energie voor tot aan het moment waarop de stroom

juist zijn maximum gepasseerd is. Op dat moment ont
staat het eerste boogje in de kous.

tabel 7-5.
d =0,30 mm
kous I

I 'N I WII WIll W IV
elektr i elektr,.
I = I

[em] [J] [J] [J] [J] [J]

19,0 57,2 81 ,8 169,9 53,5 1e1 ,8
19,0 57,2 81 ,8 169,9 58,9 185,4

19,0 57,2 81 ,8 169,9 65,3 187,3
20,0 60,2 86,1 178,8 91 ,4 212,8
21 ,0 63,2 90,4 187,8 81 ,5 209,5
22,0 66,2 94,7 196,7 76,0 234,0

De metingen, weergegeven in tabel 7-2 en tabel 7-5,
zijn uitgevoerd met smeltdraden van dezelfde dikte,

omgeven door een zelfde soort kous.

Als we in beide gevallen de totaal opgenomen elektri

sehe energie met elkaar vergelijken, wijken deze wei
nig van elkaar af. De onderbroken stroom is bij beide
meetseries ook aan elkaar gelijk, aangezien deze aI

leen bepaald wordt door de dikte van de smeltdraad.
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De lengte van de draad is weI volkomen versehillend.

Bij de metingen uit tabel 7-2 is de gemiddelde lengte

ongeveer 10 em; bij de metingen uit tabel 7-5 is deze

ongeveer 20 em

Bekijken we de onderbreking door de smeltdraad

dan betekent dit eommutatie van de stroom uit de draad

in de parallelweerstand. Dit gebeurt vanwege de weer

standstoename van de smeltdraad. De weerstand van de

smeltdraad zal op dat moment gelijk moeten zijn aan

de parallelweerstand, wil er eo~~utatie op kunnen

treden.

Deze weerstand van de draad wordt, in de buurt waar

de eo~~utatie optreedt, bepaald door de totale lengte

van de afzonderlijke boogjes.

De verdampingsenergie neemt veruit de grootste post

van de toegevoerde energie voor zijn rekening. Daar

om is dan ook te verwaehten dat Welektr maar weinig

van de draadlengte afhangt.

7-4. De weerstand van de smeltdraad

Om na te gaan in hoeverre de smeltdraad het model

voIgt van een gelijkmatig opgewarmde draad, kan de

weerstand van de draad als funetie van de temperatuurs

stijging berekend worden. Deze is dan te vergelijken

met de experimenteel gevonden weerstandsverandering.

Om uit de experimenten de weerstand van de draad

te kunnen berekenen, moet het stroom- en spannings

verloop in de smeltdraad naukeurig bekend zijn.

Daartoe zijn nog een aantal metingen gedaan waarbij

de spanning en de stroom van de smeltdraad met een

andere sehaalfaetor zijn opgenomen. Hiermee kan de

weerstand van de smeltdraad veer de onderbreking
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nauwkeurig bepaald worden.
In figuur 7-2 en 7-3 is het stroom- en spanningsver
loop van de smeltdraad gegeven. In figuur 7-3 is over
het eerste traject de gevoeligheid van de stroom- en
spanningsmeting groter gekozen. De berekening van de

weerstand als functie van de temperatuur wordt uit
gevoerd in het computer progra~a SMELTDRAAD2 (zie
bijlage II).

In het theoretische model wordt aIle toegevoer
de energie gebruikt voor een gelijkmatige opwarming
van de gehele smeltdraad. Als we hiervan uitgaan, is
de weerstand van de draad te berekenen als functie
van de toegevoerde energie. Hiervoor moet de weerstand
van de draad bekend zijn als functie van de tempera
tuur.

In de literatuur zlJn voor de soortelijke weerstand
als functie van de temperatuur een aantal afleidingen
te vinden. Een van de mogelijkheden .om deze afhanke
lijkheid te formuleren is met de wet van Wiedemann

Franz -Lorentz [8J.
~ (T). A= L. T

met hierin:

~ (T) soortelij ke weerstand n m
A warmtegeleidbaarheid W/mK
L Lorentz constante V2/K 2

T temperatuur K
Een nadeel hierbij is dat zowel de warmte geleidbaar

heid als de Lorentz constante ook een functie zlJn
van de temperatuur. De waarde van L en 1 zijn geta
belleerd als functie van de temperatuur [9 en 1~.

De soortelijke weerstand is hieruit voor zowel vast
als vloeibaar koper te berekenen.
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Een andere manier is de soortelijke weerstand

als functie van de temperatuur lineair te benaderen.

Door Tslaf [7] is voor ~ (T )een lineaire benadering
gegeven tot aan het smeltpunt van koper.
Vergelijken we beide methodes met elkaar, dan komen

de resultaten van de berekening van ~(T) voor koper

in vaste toestand goed met elkaar overeen.

Voor vloeibaar koper geeft Tslaf [~ geen lineaire
benadering.

Voor de soortelijke weerstand van koper als functie

van de temperatuur zijn de volgende numerieke formu
les af te leiden:

1. Koper in vaste toestand.

Lineaire benadering volgens Tslaf rJ.
Temperatuur gebied van 273 - 1356 K

met (=>0
-7= 0,139.10

(3 -2= 0,55.10
8. temperatuur

Als 80 = 273 K wordt gesteld, geeft dit

2. Koper in vloeibare toestand.

Wet van Wiedemann-Franz-Lorentz.

r L.T
= A (T)

-8met L = 2,35.10 ........................ (II)
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In dit temperatuurgebied (1356 - 2840) is de

warmtegeleidbaarheid als functie van de tempera

tuur lineair te benaderen [~ . Dit geeft als re
sultaat:

Als de temperatuur bekend is, kan met toepassing van

bovenstaande formules, de soortelijke weerstand be

rekend worden. De temperatuur is, onder de genoemde

voorwaarden, uit de opgenomen elektrische energie te
berekenen.
Voor de verschillende trajecten geeft dit de volgende
formules:

1 • Verhitten van de draad van To tot T .s
T

W. = m ./ Co vast dTlnw
"T

0

met cp vast = a + bT (zie 7-3)
invullen en uitwerken geeft

w. = m [aCT - T ) + -tb(T2
- T;)]lnw 0

hieruit is T op te lossen

" +V;2 T2 2W.
T + 2.2 To

lnw= + +
b .b2 b 0 mb

K •••••••• (IV)

met hierin

KfT1 = 293~o

de tot aan dat moment opgenomen elektrische
energie

begin temperatuur

W.lnw
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2. Smelten van de draad.

De temperatuur blijft over dit traject constant.

De totaal opgenomen energie over dit traject is

gelijk aan:

'N. = W mlnw s

3. Verhitten van de draad van T tot Td ·s
T

W. = m ./ c vloei dT + WIIlnw T p
s

met c p vloei = c (zie 7-3)

invullen en uitwerken geeft

w. = mc (T - Ts ) + 'NIllnw p vloei

hieruit is T op te lossen

W. WIIT T lnw K= + - --s mcmc p vloei p vloei

••••••••••••••• (V)

met hierin
m
1\ •lnw de tot aan dat moment opgenomen elektrische

energie

WII = WI + Wsm
Ts smelttemperatuur van koper Ts = 1356 K

Met de formules I tim V wordt in het computer program

ma de weerstand van de smeltdraad berekend als functie

van de opgenomen elektrische energie.

De gemeten weerstand van de smeltdraad kan nu verge

leken worden met de berekende waarde.
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Van drie metingen zijn de resultaten hieronder weer
gegeven. Bij deze metingen is de lengte van de smelt
draad constant gehouden. De berekende en de gemeten
waarde van de weerstand Bs is uitgezet als functie
van de tijd en als functie van de opgenomen energie.
Voor de smeltdraad geldt voor aIle drie de metingen:
I = 19,0 em ; d = 0,30 mm ; kous I.
De verschillende deel-energieen zijn weer te berekenen:

WI = 57,2 J ; WII = 81,8 J ; WIll = 169,9 J

In de figuren is het volgende uitgezet:
figuur 7-4a spannings- en stroomverloop van meting 1
figuur 7-4b weerstand als functie van t van meting 1

figuur 7-4c weerstand als functie van Welektr van
meting 1

figuur 7-5a spannings- en stroomverloop van meting 2
figuur 7-5b weerstand als functie van t van meting 2
figuur 7-5c weerstand als functie van Welektr van

meting 2
figuur 7-6a spannings- en stroomverloop van meting 3
figuur 7-6b weerstand als functie van t van meting 3
figuur 7-6c weerstand als functie van Welektr van

meting 3
Bij aIle drie de metingen is op het moment dat de
stroom zijn maximum bereikt, een duidelijke verande
ring in de spanning over de smeltdraad te zien. Dit
punt komt overeen met het moment waarop in de smelt
draad de eerste boogjes ontstaan.
Bekijken we de grafieken waarin de weerstand Rs uit

gezet is als functie van t of Welektr' dan is ook
op dit punt een duidelijke verandering in de helling
van de lijn te zien.

We kunnen nu de weerstandsverandering weer in 3
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afzonderlijke stukken splitsen, met de toegevoerde

energie als parameter.

1. Opwarmen van de draad tot aan het smeltpunt (WI).

Doordat zowel de spanning als de stroom digitaal

geregistreerd zijn, is de gemeten weerstand in

het begin niet nauwkeurig te bepalen. Deze waarden

zijn in de grafieken dan ook niet weergegeven.

Vanaf een bepaald punt is de gemeten en de bere

kende weerstand met elkaar te vergelijken.

De beide weerstanden komen in dit gebied redelijk

met elkaar overeen. De gemeten waarde is iets klei

nero Dit zou een gevolg kunnen zijn van het feit

dat een gedeelte van de toegevoerde warmte aan de

omgeving wordt afgestaan.

In dit gebied lijkt de draad gelijkmatig opgewarmd

te worden.

2. Smelten van de draad (van WI tot WII ).

In dit gebied komen de berekendi en de gemeten
waarde helemaal niet met elkaar overeen. De geme-

ten weerstand vertoont globaal het zelfde verloop

als voorheen, terwijl de berekende weerstand nu

geheel anders verloopt.

3. Verhitten van de gesmolten draad tot aan het ver

dampingspunt (voorbij WII ).

Beide weerstanden komen hier ook niet met elkaar

overeen. De verandering in het verloop van de ge

meten weerstand, vanaf het moment dat er boogjes

in de draad ontstaan, is ook hier goed te zien.

7-5. Conclusies

Een model opstellen voor de smeltdraad is geen een-
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voudige zaak. Uit de voorafgaande beschouwingen kun

nen de volgende conclusies getrokken worden:
- Toepassing van de ideale gaswet op de ontstane gas

boogjes geeft geen eenduidig resultaat.
Het geeft weI een indicatie voor de manier waarop
de sterkte van de kous een rol speelt in het geheel.
Door toepassing van de energie balans is aan te
tonen dat slechts een gedeelte van de draad zal

verdampen. Dit is in overeenstemming met de resul
taten uit de snelle fotografie.

- Combinatie van de theoretische beschouwingen met

de resultaten uit de snelle fotografie, laat zien
dat de totale energie-dissipatie door de smeltdraad
hoofdzakelijk bepaald wordt door de energie die
nodig is om de boogjes te laten ontstaan en branden.
De weerstandsverhoging, die een gevolg is van deze
boogj es, zorgt voo/r de commutatie van de stroom
naar de parallelweerstand.

- Van een gelijkmatige opwarming van de smeltdraad

tot aan de verdampingstemperatuur is geen sprake.
Tot aan het smeltpunt wordt de draad weI min of

meer gelijkmatig verwarmd. Hierna ontstaan, voor
dat de draad in zijn geheel tot aan de verdampings
temperatuur opgewarmd is, op verschillende plaatsen
boogjes in de draad. Deze boogjes bepalen verder
het weerstandsverloop in de smeltdraad en het moment
van cQrnmutatie.
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VIII. De vacuumschakelaar

8-1. Inleiding

In combinatie met het FIR circuit be staat er behoefte
aan een kleine snelle schakelaar. Hiervoor is een
vacuumschakelaar gekozen.

In samenwerking met de afdeling Wertuigbouwkunde van
de THE is een on twerp gemaakt van een vacuUmscl1ake-··
laar. Deze MIni VAcuUm Schakelaar (MIVAS) moet aan
de volgende e~sen voldoen [~ •

Algemene eisen:
- betrouwbaar

eenvoudig
klein, niet zeer lang of breed
goedkoop
geschikt te maken voor open-lucht opstelling in
de tropen
milieu vriendelijk
zo mogelijk standaard onderdelen, bijvoorbeeld balg,
isolatoren e.d.

Vacuum eisen: -
- vacuUmdruk 10-5 mbar

vacuUmleven~duur-: minimaal 20 jaar

Mechanische eisen:
mechanische bediening totaal in maximaal 4 msec

- op het moment van elektrisch contactmaken, moet
het mechanisme klaar staan voor onderbreking

- aantal schakelingen zonder onderhoud: minimaal 1000

maal
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- contactdruk voldoende voor 60 A continustroom
- onderdelen buiten de vacuUm-pot gemakkelijk uitwis-

selbaar
- elektrische aansluitingen M10

Elektrische eisen:
- uitgeschakeld: isolatie tussen bedieningsmechanis

me en schakelaar: 60 kV
isolatie tussen contacten: 60 kV

- ingeschakeld: continustroom: 60 A
max. doorgaande kortsluitstroom:

2000A/20 msec
200 AI 1 sec

- overgangstoestand: elekyrische signalering ~ 1 msec
bij kortsluiting
geen vastlassen na inschakelen
geen overmatige stroombreking

Bij de fijn-mechanische. werkplaats van de THE is een
prototype van de schakelaar gemaakt.
Allereerst moet de mechanische werking van dit proef

model uitgetest worden.

8-2. Beschrijving van het prototype

De schakelaar moet in verticale stand gebruikt worden.
Dit is essentieel voor de werking van het in- en uit
schakel-mechanisme.
Voor de werking van de schakelaar moeten we onderscheid
maken tussen twee gedeeltes (fig. 8-1).

- het vacuUm-gedeelte waarin zich de contacten bevin
den

het in- en uitschakelmechanisme
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Ret vacuum-gedeelte wordt van de buiten lucht afge
scheiden door twee keramische vacuUm-potten (1 en 12 ).
(De getallen tussen haakjes verwijzen naar figuur 8-1)
Riertussen bevindt zich het schakelaarhuis. De balg,
in de onderste vacuUm-pot, zorgt voor een beweegbare
doorvoer van vacuum naar buitenlucht.
In het vacuUm-gedeelte bevinden zich de contacten.
Deze bestaan uit:
- het vaste centrale contact (3)
- het vaste concentrische contact (8)
- de beweegbare contact-schotel (10)
Ret vaste centrale contact is via de vacuum-pot, ge
isoleerd van de rest, naar buiten uitgevoerd en vormt
de ene elektrische aansluiting. De andere elektrische

"aans"lui ting is het schakelaarhuis zelf dat rechtstreeks

verbonden is met het concentrische contact.
De schakelaar is in gesloten toestand van de contacten

getekend. De stroom loopt door de schakelaar via het
vaste centrale contact, door het schotel-contact,

naar het concentrische cQntact dat verbonden is met
het schakelaarhuis.

Ret uitschakelen van de schakelaar gebeurt door

de beweegbare contact-schotel naar beneden te ver
plaatsen, zodat de verbinding tussen het vaste cen
trale contact (3) en het vast concentrische contact
(8) verbroken wordt.

De contacten zijn concentrisch opgesteld om een licht
boog, die ontstaat bij het uitschakelen, rond te doen
lopen alvorens te doven. Daarom is het ook essentieel

voor de werking dat het beweegbare contact isolerend van
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het schakelaar huis opgesteld wordt. Biervoor is de

onderste keramische pot aangebracht (12).
Voor de contact-druk zorgt de atmosferische. druk.

Om er voor te zorgen dat bij het sluiten van de con
tacten geen contact-stuiteren optreedt, zijn zowel
het vaste centrale contact als het vaste concentrische
contact enigzins verend uitgevoerd. Deze vering is

instelbaar. Uit berekeningen, uitgevoerd in het af
studeerwerk van Pieter van der Meer [~ , zijn deze
contact en op een voorspanning ingesteld.
De mechanische beproeving van de schakelaar zal aan
moeten tonen of de verschillende instellingen correct
zijn.

8-2-2. Bet uitschakelmechanisme

Bet uitschakelmechanisme berust op elektro-magnetische
krachtwerking. Dit principe wordt uitvoerig beschre

Yen door A.G. de Visscher [1~ .
In de tekening van de schakelaar (fig. 8-1) bevindt

het uitschakelmechanime zich in bus (21). Zowel bus
(18) als bus (21) zijn bij het prototype van de scha
kelaar uitgevoerd in doorzichtig perspex zodat het

geheel bij de mechanische beproeving goed waarneem
baar is.
De spoel en de kortsluitring zijn in de tekening bo

yen (27) terug te vinden. De kortsluitring is op een
nylon ondersteuningsring (27) gemonteerd. Dit geheel

is op de trekstang (19) geschroefd. ..
Om de beweging van het schotel-contact in het vacuum
mogelijk te maken, is de metalen balg aangebracht.
Bet schotel-contact is boven op de balg gemonteerd.
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Aan de andere kant, in de atmosferische lucht, zit
hieraan de trekstang vast. Tussen het onderste en
bovenste gedeelte van de trekstang is nog een isole
rend gedeelte aangebracht (16). Dit om te voorkomen
dat het schakelmechanisme onder elektrische spanning
komt te staan. Onder aan de trekstang is de vangconus
(31) bevestigd.

Wordt nu de uitschakelspoel bekrachtigd, dan
gebeurt het volgende:
De kortsluitring wordt weggeschoten. Aan de kortsluit
ring zit de trekstang vast en aan de trekstang het
schotel-contact. In het vaculli~ wordt dus de verbin
ding tussen het vaste contact en het concentrische
contact verbroken. Als de vangconus zich voldoende
ver naar beneden heeft bewogen, zal hij ingevangen
worden door de vangveren (29). Tijdens het bekrach
tigen van de spoel, zal niet aIleen de kortsluitring
zich gaan bewegen, maar door de reaktiekracht ook

het spoelhuis en de contra-massa die aan het spoel
huis vast zit (26).
Ook de contra-contra- massa (22), die via de schotel
veren (25) op de contra-massa rust, zal gaan bewegen.
De functie van de contra-contra-massa zal later bij
het inschakelen verklaard worden. Ret spoelhuis, de
contra-massa en de contra-contra-massa rusten op de
kortsluitring. Ze zijn dus min of meer vrij van de"
omgeving aan de trekstang opgehangen.
Ten gevolge van de reactiekracht zal de beweging van
het spoelhuis, de contra-massa en de contra-contra
massa tegengesteld zijn aan die van de kortsluitring
en de trekstang. De bewegende massa naar boven is
veel groter dan de bewegende massa naar beneden.
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Het spoelhuis, de contra-massa en de contra-contra
massa zullen dus maar een klein beetje naar boven
bewegen. Bovendien is deze beweging ook nog gedempt
door de zuigerveer (23) in de contra-contra-massa.
Hierna zakken ze onder invloed van de zwaartekracht
terug. Het spoelhuis en de contra-massa zakken tot
ze weer op de kortsluitring steunen; de contra-contra
massa zakt tot op de aanslagpennen (24). De functie
van deze aanslagpennen wordt ook bij het inschakelen
verklaard.

Kort kan het uitschakelen als voIgt samengevat
worden. De kortsluitring wordt tezamen met de trek
stang en het schotel-contact tegen de atmosferische
druk en de veerkracht in verplaatst en wordt daarna
door de vangveren op zijn plaats gefixeerd.

8-2-3. Het inschakelmechanisme-----------------------

Het inschakelen van de schakelaar gebeurt door de
vangconus uit de vangveren los te maken. Ten gevolge
van de atmosferische druk en de veerkracht gaan nu
de volgende onderdelen naar boven bewegen:
- het schotel-contact (10)
- de trekstang (16 en 19)
- de kortsluitring en de ondersteuningsring (27)
- het spoelhuis en de contra-massa (26)
- de vangconus (31)
Als er geen remmechanisme zou ZlJn, zou dit alles
een grote snelheid bereiken en zou het schotel-con
tact met een flinke klap tegen het vaste centrale
contact en het vaste concentrische contact botsen.
Dit zou een beschadiging van de contacten ten gevolg
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hebben. Om nu zo in te kunnen schakelen, dat het scho

tel-contact toch een grote snelheid bereikt zonder

dat er iets beschadigd wordt, moet de bewegingsener

gie van het bewegende gedeelte, vlak voordat de con

tacten sluiten, afgevoerd worden. Dit is de functie

van de contra-contra-massa.
De aanslqgpennen (24), waarop de contra-contra

massa rust, zijn zo afgesteld dat juist voordat de
contacten sluiten, de bewegende delen tegen de contra

contra-massa botsen.
De massa van de contra-contra-massa is zo gekozen

dat deze precies gelijk is aan de massa van de bewe
gende delen. Het gevolg is dan ook dat de bewegings

energie helemaal overgedragen kan worden.
Het bewegende gedeelte komt tot stilstand en de con

tra-contra-massa neemt de·beweging over. Om zeker te

zijn van een elastische botsing, zijn tussen de con

tra-mas~a en de contra-contra-massa twee schotelveren
(25) geplaatst.

Door het toepassen van deze constructie komt er een

"zachte" botsing tussen de contacten tot stand.
De beweging naar boven van de contra-contra-massa

wordt gedempt door de zuigerveer (23). Als deze be
wegingsenergie afgevoerd is, zakt de contra-contra

massa ten gevolge van de zwaartekracht weer langzaam

op zijn plaats.

De beginsituatie van figuur 8-1 is nu weer bereikt.

Er zijn nog enkele zaken aan de schakelaar die nog
enige verduidelijking behoeven.
1. De spiraalveer.
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en berekening

lit. [2].

mm

1 .105
31

Deze spiraalveer is aangebracht om er voor te zor
gen dat de balg op een positieve voorspanning in
gesteld kan worden. Door de juiste keuze van de
stijfheid en de voorspanning van de veer en de
lengte van de balg kan hiervoor gezorgd worden.
Aan de voorwaarde van de juiste contactdruk is

dan ook voldaan.
De spiraalveer heeft een rustlengte van 165 rom

en een veerconstante van 880 N/m. Als de veer in
de schakelaar is aangebracht, heeft hij een lengte
van 73 rom. De veer staat dus op een positieve voor
spanning ingesteld.
Voor een uitvoerige beschrijving

van de belasting van de balg zie
2. De contactdruk.

De kracht uitgeoefend door het schotel-contact
op het centrale contact en op het concentrische
contact, wordt in gesloten toestand van de scha
kelaar door drie termen bepaald:

- de kracht t.g.v. de atmosferische druk op de
balg
doorsnede balg
atmosferische druk

kgm1 = 1,17

de spiraalveer
c = 880 N/m

1
0

= 165 mm

1 = 73 mm

rustlengte veer

lengte veer gemonteerd
F = 81 ,0 Nveer

- de kracht t.g.v. de massa van de contra-massa
en de contra-contra-massa
contra-massa

Fd = 75,5 N
- de kracht t.g.v.

veerconstante
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m2 = 1 ,35 kg

Fm = 24,7 N
Deze kracht werkt de andere tWee tegen.

De totale kracht op de contact en wordt gelijk aan:

F t = Fd + F - F = 131,8 Nveer m
Deze kracht op de contact en wijkt af van die uit
het ontwerp [2]. Bij het ontwerp is de lengte en
de stijfheid van de balg en de spiraalveer zo ge
kozen dat bij gesloten toestand van de contacten,
de kracht uitgeoefend door de spiraalveer, juist
gecompenseerd wordt door de kracht uitgeoefend
door de balg. De totale kracht op de contacten
wordt dan gelijk aan:

Ft = Fd - Fro = 50,8 N

3. Statische invering van de vangveren (29)
Onder de statische invering van de vangveren wordt
verstaan de invering van de vangveren in verticale

richting in geopende toestand van de contacten
ten opzichte van de instelling bij gesloten con
tacten. De veerstijfheid van de vangveren is in
verticale richting gelijk aan 150.103 N/m [2J •
De kracht die door de vangconus op de vangveren
uitgeoefend wordt, is gelijk aan:

Ft = Fd + F - F = 145,0 Nveer m1
Hierbij is geen rekening gehouden met de extra
kracht die veroorzaakt wordt door de balg en de
spiraalveer als het contact geopend is.
De minimale invering is dus gelijk aan:

145.10-3
x = = 0,97 mm

150
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4. De vormgeving van het vaste concentrische contact

In figuur 8-2 is het vaste concentrische contact

afgebeeld.

A

figuur 8-2. Concentrische contact

(doorsnede BB van figuur 8-1)

De contacten zlJn concentrisch uitgevoerd om een
ontlading, die ontstaat bij het uitschakelen, te

doen roteren. Daartoe i$ boven het vaste concen
trische contact een boogontladingselektrode of af
brandcontact (5) aangebracht.
Bij het uitschakelen van een doorgaande stroom
komen er eerst twee ontladingen in serie te staan,
namelijk tussen het vaste centrale contact en het

schotel-contact en tussen het schotel-contact en
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het vaste concentrische contact. De bedoeling is

dat deze ontlading daarna tussen het vaste centra

le contact en het afbrandcontact gaatstaan.

Onder invloed van het eigen magneetveld moet deze

ontlading hier gaan roteren en daarna doyen.

De zaagsnedes in het vaste concentrische contact

(fig. 8-2) zijn aangebracht om een groot aantal

afzonderlijke contactplaatsen parallel te verkrij

gen. Ret geheel is verend gemaakt om het stuiteren

van de contacten te voorkomen. Met behulp van de

bouten (34) kan een zekere voorspanning van de

lame lIen ingesteld worden.

8-3. Conclusies

In dit hoofdstuk is het prototype van een kleine va

cUUmschakelaar besproken.

Of de schakelaar aan de gestelde eisen zal voldoen,

moet blijken uit de mechanische en de elektrische

beproeving.
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IX. Mechanische beproeving van de vacuumschakelaar

9-1. Energie-afgifte aan de kortsluitring

Voordat de schakelaar mechanisch beproefd kan worden,
moet de energie die aan de kortsluitring wordt over
gedragen, nauwkeurig bekend zijn.
Bij het ontwerp van de schakelaar is er van uit ge
gaan dat een energie van 1,65 Nm voldoende moet
zijn om de contacten 10 rom te openen [2J
Allereerst moet dus nagegaan worden, wat de grootte
van de condensator en de laadspanning daarvan moeten
zijn, om deze energie af te kunnen geven aan de kort
sluitring. Hiertoe worden de kortsluitring en de spoel
uit de schakelaar gedemonteerd. De kortsluitring werd
verzwaard tot een totale massa van m =157,0 gr
De verzwaarde kortsluitring wordt op de spoel geplaatst.
De spoel wordt nu met de schakeling volgens figuur
9-1. bekrachtigd.

Deze schakeling werkt als voIgt:
De condensator C wordt tot de gewenste waarde opge
laden met drukknop S. RI is de laadweerstand. Als
de thyristor Teen triggerpuls krijgt, ontlaadt de
condensator zich over spoel L. De diode D zorgt er
voor dat de condensator tijdens het ontladen niet
negatief opgeladen wordt.
De vorm van de bekrachtigingsstroom is getekend in
figuur 9-2.
De laadspanning op de condensato~en Uo wordt gevari
eerd. Voor verschillende waarden van U wordt de kort-

o
sluitring omhoog geschoten. Als de hoogte h bepaald



-114-

c
S R1

T I
+

+

00-350 v D C U L
0

figuur 9-1. Bekrachtiging van de spoel

t

figuur 9-2. Bekrachtigingsstroom

wordt, kan hieruit de energie berekend worden die

aan de kortsluitring afgestaan wordt.
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Wpot = m.g.h

Tevens wordt het rendement van dit proees berekend.

'Y) = afgestane energie
opgenomen elektrisehe energie

De resultaten zijn uitgezet in grafiek 8-1 en opge

nomen in tabel 8-1. De waarde van de eondensator was

hierbij C = 4000 )J. F •

tabel 8-1

Do 1 Wpot W 1]I elektr
[V] [em] [JJ [J]

140 18 0,28 39,2 0,0071
150 24 0,37 45,0 0,0082
160 ,28 0,43 51 ,2 0,008.1
170 35 0,54 57,8 0,0093
180 41 0,63 64,8 0,0097
190 47 0,72 72,2 0,0100
200 55 0,85 80,0 0,0106
210 63 0,97 88,2 0,0110
220 73 1 ,12 96,8 0,0116
230 85 1 ,31 105,8 0,0124
240 95 1 ,46 115,2 0,0127
250 105 1 ,61 125,0 0,0129
260 115 1 ,78 135,2 0,0131
270 133 2,04 145,8 0,0140
280 145 2,23 156,8 0,0142
290 158 2,43 168,2 0,0145
300 174 2,68 180,0 0,0149
310 190 2-,92 192,2 0,0152
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Direct valt op dat het rendement van dit proces erg

laag is.
Uit deze grafiek kan nu bepaald worden hoe groot

de laadspanning van de condensatoren moet zijn om

een energie-opbrengst te krijgen van 1,65 Nm.

Verder dient nog vermeld te worden dat de energie
opbrengst sterk afhankelijk is van de impedantie van

het circuit, dus van de toevoerdraden, de inwendige

weerstand van de condensatoren enz.

9-2. Schakelaarafstellingen

Voordat de schakelaar mechanisch beproefd kan worden,

moet nog een aantal zaken nauwkeurig afgesteld wor
den.

1. Afstelling van de hoogte van het vaste centrale
contact.

Bij de montage van de schakelaar wordt het vaste

centrale contact zo afgesteld dat dit gelijktijdig
contact maakt met het schotel-contact en het con

centrische contact. Dit gebeurt m.b.v. onderleg

ringen. Deze onderlegringen bevinden zich onder
het vaste centrale contact.

2.- Afstelling van de voorspanning van het vaste cen

trale contact en het vaste concentrische contact.

Het aanbrengen van een voorspanning op zowel het

vaste centrale contact als het vaste concentrische

contact, heeft tot doel het contact stuiteren bij

inschakelen te voorkomen.

De voorspanning op het vaste centrale contact wordt

bij de montage m.b.v. de stelmoer (2) afgesteld

op een voorspanning van Fv = 3,7 N.
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De voorspanning op het vaste concentrische contact

wordt m.b.v. de bout en (34) afgesteld op een voor

spanning van F = 2 N per contactplaats (ziev ,
ook figuur 8-2).

3. Afstelling van de vangconus.
Als de gewenste contactopening van de schakelaar
bekend is, kan de plaats ingesteld worden waar
de vangconus bij open contact en gefixeerd wordt.
De hoogte van de vangconus kan gevarieerd worden
t.o.v. de vangveren door de vangconus verder op

de trekstang te schroeven. Hierna wordt wordt de
kortsluitring met de ondersteuningsring tegen de
vangconus gedraaid.
Opm: Bij de instelling van de gewenste contactope

ning, moet nog rekening gehouden worden met
de statische invering van de vangveren.

4. Afstelling van de aanslagen.
De aanslagen (24) worden afgesteld als de schake

laar geheel gemonteerd is en de afstelling onder
3 verricht is. De schakelaar moet gesloten zijn.
De aanslagen worden zo afgesteld, dat er 1 mm
ruimte ontstaat tussen de contra-contra-massa en
de aanslagen. Ret doel hiervan is al verklaard
onder 8-2-3.

9-3. Uitschakelbeproeving

Nadat de energie-afgifte aan de kortsluitring nauw
keurig bepaald is, kan de schakelaar beproefd worden.
Bij de eerste beproeving werden nog drie paar extra
vangveren aangebracht om er zeker van te zijn dat
de vangconus ingevangen wordt. De contra-contra-massa
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is n.l. kort na de bekrachtiging van de spoel nog

niet op zijn plaats terug. Als de vangconus niet in

geopende toestand van de contacten gefixeerd wordt,

maar terug zou schieten, kunnen rnischien de contacten

vernield worden.

Verder is er een verplaatsingsopnerner aangebracht

(fig. 9-3). De genoemde extra vangveren zijn niet

in figuur 9-3 aangegeven.

vang

conus

vangveren

ijkstreep

verplaatsings

opnerner

figuur 9-3. Vanginrichting met verplaatsings
opnemer

Deze verplaatsi~gsopnerner is lineair over een gebied
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van + 20 ~m tot - 20 mm, gemeten vanaf de ijkstreep.
Aangezien er voornamelijk verplaatsing naar beneden
optreedt, is de verplaatsingsopnemer zo bevestigd
dat de ijkstreep zich 5 mm boven de nulinstelling
bevindt. De getekende stand in figuur 9-3 komt dus
overeen met de nulinstelling. Vanuit deze stand is
de verplaatsingsopnemer geijkt. Deze ijkwaarden zijn

uitgezet in grafiek 9-2.
De vangveren en de vangconus worden zo afgesteld dat
het eerste fixatie-punt zich op 6 mm onder de begin
stand bevindt. Het laatste fixatie-punt van de extra
vangveren bevindt zich dan op ongeveer 10 mm onder
de beginstand.
In grafiek 9-1 is af te lezen dat voor een energie
afgifte aan de kortsluitring van 1,65 Nm een laad
spanning op de condensatoren van 253 V nodig is.
Aangezien een te kleine energie-afgifte veel riskan
ter is dan een te grote, is besloten de laadspanning
groter te nemen namelijk 280 V • Dit komt overeen

met een energie-afgifte van 2,23 Nm.
Het resultaat van de beproeving is weergegeven in
figuur 9-4.
Deze meting geeft de volgende resultaten:
maximale opening 11,0 mm na 3,6 msec
openingstijd voor 10 mm 2,8 msec
rust opening 8,7 mm
Openingssnelheid van het contact over het eerste tra-
ject 5 m/s •

Deze resultaten kunnen we vergelijken met de bereke
ningen die bij het ontwerp van de schakelaar uitge
voerd zijn [2]. Hier kwam men tot de volgende speci
ficaties van de schakelaar:
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De bepinsnelheid komt in beide gevallen goed overeen.

De tijd, die ~odig is am de contacten 10 mm te ooe

nen, is bij de beoroevinr: iets korter. De maximale

ooenin~ is weI kleiner, ondanks de grotere energie

efgifte.

9-4. Inschakelbe~~n~v~ng

Het inschRkel~~c~~~i~~c , d.i. de ontkoopelinp van

de vanqveren VAn de vanEconus, ~as nop: niet gereed.

Hierdoor kon nog niet beoroefd worden of de inscha

kelinp ook correct verlien.
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9-5 Conclusies

Uit de vergelijking van de specificaties van de scha

kelaar uit het ontwerp met die van de beoroeving,

kan geconcludeerd worden dat het prototyoe goed aan

de soecificaties volaoet.

AIleen de energie die nodig is voor het uitschakelen,

moet groter gekozen worden als de waarde uit het ont

werp. Nu gebleken is dat de vangconus voldoende ver

verplaatst wordt, kunnen bij de volgende proeven de

extra vangveren weggelaten worden.
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x. Elektrische beproeving van de vacuUmschakelaar

10-1. Preparatie van de vacuumschakelaar

Voordat de schakelaar elektrisch beproefd kan worden,
moet hij tot een hoge temperatuur uitgestookt worden
en gelijktijdig vacuUm gezogen worden.
Het doel hiervan is zo veel mogelijk gassen, die zich
aan het metaal-oppervlak vastgehecht hebben, te ver
wijderen. Vooral de contact-oppervlakken moeten zeer
schoon zijn om een echte vacuUmontlading te verkrij
gen. Het uitstoken gebeurt normaal op een temperatuur
van 400 a 450 °C.

In het vacuUm-gedeelte van deze schakelaar bestaat
het concentrische contact (fig. 8-1 en fig. 8-2) uit
16 verende koperen lippen. Deze lippen staan op een
voorspanning ingesteld. Als dit contact tot een zo
hoge temperatuur verhit zou worden, verliezen de lip

pen hun veerkracht en daarmee hun voorspanning.
Daarom moet dit contact op een lagere temperatuur
uitgestookt worden. ..
De procedure van uitstoken en vacuum zuigen is daar-
om als voIgt: Allereerst wordt uit de schakelaar het
verende concentrische contact verwijderd. De schake
laar wordt zonder dit contact uitgestookt tot een
temperatuur van 400 °C.
Hierna wordt de schakelaar weer geopend en wordt het
concentrische contact snel gemonteerd.
De schakelaar wordt in zijn geheel nogmaals uitgestookt
tot een temperatuur van 100 °C. De ontgassing van
het contact materiaal zal bij deze uitstooktempera
tuur niet volledig zijn.
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10-2. Conditionering van de vacuUmschakelaar

Het doel van het conditioneren van een vacuumschake
laar is, ten gevolge van een betere ontgassing, een
hogere doorslagspanning te verkrijgen.

In de literatuur [1~ is hiervan o.a. het volgende
te vinden. Voor het conditioneren wordt het volgende

circuit gebruikt (fig. 10-1).

R 100 kD.

0-50 kV

vacuumschakelaar
-+-+- d

pomp

figuu~ 10-1. Conditioneren van een vacuumschakelaar

Deze vorm van conditioneren wordt vonk-conditionering
genoemd. Uitgaande van de beschikbare apparatuur is
een circuit opgebouwd met een hoogspanningsvoeding
variabel tussen 0 - ~5 kV. De stroombegrenzingsweer
stand heeft een waarde van 3 MO.
De afstand van de contacten in de schakelaar (d) wordt
nu zo afgesteld dat er bij ongeveer 5 kV een doorslag
optreedt. De hierdoor vrijgemaakte gassen worden door
de vacuUmpomp wegg~zog~n. De afstand d wordt niet



-126-

veranderd. Na een bepaal~e tijd ontstaan er bij deze
spanning geen doorslagen meer. De spanning wordt dan
vergroot tot dat er weer doorslag optreedt.
Dit wordt een.aantal malen herhaald. Er treedt daar
door enigzins een verbetering van de doorslagspanning
Ope AIleen bij de eerste meetserie is deze vorm van
conditionering toegepast. Duidelijke verschillen in
de meetresultaten t.o.v. andere meetseries is niet
geconstateerd.

10-3. De meetopstelling

Aangezien de schakelaar ontworpen is voor gebruik
in een wisselspanningsnet, wordt de beproeving uit
gevoerd met een 50 Hz circuit. Er is wederom gebruik
gemaakt van de condensatorbatterij.
De meetopstelling ziet er als voIgt uit (fig. 10-2).
Hierin stellen de symbolen het volgende voor:

HS1 vermogensschakelaar 1
BBC 15 kV 800 A

HS2 vermogensschakelaar 2
BBC 15 kV 800 A

L zelfinductie van de condensatorbatterij
C capaciteit van de condensatorbatterij
R weerstand van de condensatorbatterij en van

het meetcircuit
S shunt om de stroom door de schakelaar te meten

eigenbouw CTD 2,56 mn
SD1 spanningsdeler om de spanning over de hoofd

contacten van de schakelaar te meten
Tektronix p6015 1 : 1000 20 kV 3 -pF 100 Mfl.

SD2 spanningsdeler om de span~ing op het schotel
contact van de schakelaar te meten
Tektronix p6015 1 : 1000 20 kV 3 pF 100 M.fl.
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AS aardscheider

LS laadscheider

LS 20 kn

L

HS1 HS2

~--.....,

VS

laad
app

R

c

SD1

S SD2

figuur 10-2. De meetopstelling

Ook hier wordt gebruik gemaakt van 4 eenheden van de

condensatorbatterij zodat:

C = 4.111,2flF

L = .2.l..d. mH
4

Voor een uitgebreide beschrijving van de condensator

batterij zie 4-1.
De stroom heeft de volgende vorm:
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-(Xt
ip(t) = A.e sinuJt

Ret maximum van de te verwachte stroom is gelijk aan:

-ex!
4.Uo e 4

VL - ..1. R2

C 4
met Uo laadspanning van de condensatorbatterij

Verwaarlozen we de weerstand in het circuit (R = 0)
en vullen we de rest van de gegevens in, dan krijgen
we de volgende relatie tussen de laadspanning en de
topwaarde van de te verwachte stroom:

....

De topwaarde van de te verwachte stroom is te varieren
door de laadspanning van de condensatorbatterij te

veranderen. Door de laadspanning te vergroten, kan de
topwaarde van de door de vacuUmschakelaar te onder
breken stroom vergroot worden.
De aansluiting van de twee spanningsdelers vraagt nog
om enige verduidelijking (fig. 10-3).
In figuur 10-3 zijn de contacten van de schakelaar
getekend. Spanningsdeler 1 is aangesloten tussen de
hoofdcontacten van de schakelaar. Spanningsdeler 2
is verbonden met het schotel-contact.
Spanningsdeler 2 vormt de enige belasting voor het
schotel-contact. Deze spanning wordt ten opzichte van
aarde gemeten.
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centrale
contact

SD1

concentrische
contact

schotel
contact

SD2

figuur 10-3. Aansluiting spanningsmeting

10-4. De meetresultaten en de interpretatie

I ••

Na het uitstoken en vacuum zuigen wordt het in- en
uitschakel gedeelte onder de schakelaar gemonteerd.
De resultaten van de mechanische beproeving uit hoofd
stuk 9 worden hier toegepast. De laadspanning van de
condensatoren, die voor de bekrachtiging van de'uit
schakelspoel zorgen, wordt constant gehouden op 290 V.
De vangconus wordt zo afgesteld dat deze na 11 rom

door de vangveren ingevangen wordt.
Bij aIle metingen is de verplaatsingsopnemer aange
bracht, zodat de beweging van het schotel-contact
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geregistreerd kan worden. De verplaatsingsopnemer is
op dezelfde manier gemonteerd als beschreven in hoofd

stuk 9.
De schakelaar wordt op de "zwaarste" manier beproefd.
Di t houdt in da t de con tacten geopend worden o·p het
moment dat de stroom zijn maximum bereikt, dus op de
top van de sinus.

Een meetcyclus verloopt als voIgt:
De condensatorbatterij wordt tot de gewenste waarde
opgeladen. Hierna wordt schakelaar HS1 gesloten en

'meteen hierna schakelaar HS2. De reden voor het ge
bruik van twee vermogensschakelaars is dezelfde als
beschreven in hoofdstuk 4-2. Als de stroom zijn max
imum bereikt heeft, krijgt de vacuumschakelaar het
comando te openen. Vrijwel onmiddellijk hierna gaan
de contacten van de vacuUm schakelaar uit elkaar.
De schakelaar HS1 staat zo ingesteld dat de stroom
na maximaal drie halve periodes onderbroken wordt.
Mocht de vacuumschakelaar de stroom niet onde·rbre
ken, dan doet schakelaar HS1 dit weI.
Hierna wordt schakelaar HS2 geopend.
restlading op de condensatorbatterij
aardschakelaar naar aarde afgevoerd.

Tijdens aIle metingen worden de
geregistreerd:
- de stroom door de vacuUmschakelaar

- de spanning over de aansluitklemmen, dus tussen
het vaste centrale.contact en het schakelaarhuis
Ub1

de spanning op het schotel-contact : Ub2
- de beweging van het schotel-contact : S
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Gedurende de metingen is de druk in de schakelaar
ongeveer gelijk aan 1.10-7 mbar. Om de druk op deze

waarde te houden, worden tussen elke meting de vrij
gekomen gassen weggezogen.
De meetresultaten zijn in een aantal meetseries te
verdelen. Na iedere meetserie wordt het vaculim-gedeel
te van de schakelaar gedemonteerd. Eventueel worden
er wijzigingen in het vaculim-gedeelte aangebracht of
worden er onderdelen vervangen.

10-4-1. Meetserie 1

De contacten van de schakelaar worden geopend op het

~oment dat de stroom zijn maximum bereikt. Na schei
ding van de contacten staat het centrale vaste contact
op een positieve spanning t.o.v. het schakelaarhuis
en vormt de anode. Het schakelaarhuis komt op een
lagere potentiaal te staan en vormt de kathode. Deze

polariteit van de contacten wordt gedurende de hele
meetserie 1 niet gewijzigd.
Bij de eerste meting wordt de condensatorbatterij op
geladen tot een spanning van 1000 V. Dit geeft aan
leiding tot een stroom door de schakelaar van ongeveer
130 A. De laadspanning wordt telkens met 1000 V ver
groot tot dat de stroom door de schakelaar een waarde
bereikt van ongeveer 2 kA.

De verschillende geregistreerde signalen geven het
volgende beeld (fig. 10-4).
Van boven naar bene den zien we hier de volgende signa
len:

Ub2 spanning op het schotel-contact t.o.v. aarde

Ub1 spanning over de hoofdcontacten
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Ub?: 2L1 ,0 V/Cffi

TT : ?S , 1 V/ CrT.u b1

I 1..; 15]7 A/cm
SCll

s: zie graT. 10-1

t,: 2 rnsec/em

figuu~ 10-~. OscilloEcoo~beeld van de meetsignalen

bi~ onde~breking van een stroo~ van

:;:J1Ll2 A

I ~: stroam door de schake lear
sc"

S uitgBngssign8~1 van de verola?tsingsonnemer

(~ie grqfiek 10-1 voor de ijking van dit signeal)

Fl1e metin~en geven een ongeveer identiek beeld van de

geregistreerde signalen. Bekij~en we de meetsignalen,

dan vellen een qantal zaken 00.

- De schakelaar heeft de stroom correct onderbroken.

8i~ de nuldoorgang, direct volgend 00 het maximum

v~n ~e stroam wear de contacten scheiden, wordt de

st~oo~ onderbroken.

- De snelheid van de vernlaatsing van het schotel

contact is identiek met de resultaten uit hoofdstuk

9. De verlangde contact afstand van 10 mm wordt na
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2 msec bereikt.
- De boogspanning over de hoofdcontacten springt na

openen van de contacten naar ongeveer 25 V en blijft
dan ongeveer constant. WeI is er op verschillende

plaatsen ruis in het signaal zichtbaar.
- De spanning op het schotel-contact stijgt aanvanke

lijk ook tot ongeveer 25 V, maar daalt snel naar een

veel lagere waarde. ..
De boogspanning van een ontlading in vacuum wordt

voornamelijk bepaald door het kathodemateriaal. Ver
der is de boogspanning ook afhankelijk van de stroom
die door de ontlading of door een aantal parallele ont

ladingen loopt. In de literatuur [7 en 1~ worden voor
Cu en RVS de volgende gemiddelde waarde opgegeven:

Cu Uboog ~ 20 V
RVS Uboog ~ 20 V

Beide boogspanningen zijn ongeveer gelijk en ~aardoor

moeilijk van elkaar te onderscheiden.

Het vaste centrale contact, het vaste concentrische
contact en het schotel-contact zijn gemaakt van koper.

Het afbrandcontact is van RVS.
am de vorm van de verschillende spanningen te kunnen

verklaren, moeten we eerst bekijken hoe de ontlading
en in de schakelaar zich ontwikkelen als functie van
de tijd. Daartoe zijn de posities van de contacten op
verschillende tijden na bekrachtiging van de schake
laar getekend (zie ook fig. 8-1).

- t = a : Het schotel-contact verbindt beide contacten
met elkaar (fig. 10-5).

De stroom loopt in de aangegeven richting door de
contacten.
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I

1
figuur 10-5.

Gesloten contacten

- t :> 0 Het schotel-contact is iets naar beneden
bewogen (fig. 10-6).

I figuur 10-6.

Contacten een klein
stukje geopend

Er ontstaan twee ontladingen in serie
- tussen het schotel-contact en het vaste contact
- tussen het schotel-contact en het vaste concentrische

contact
Omdat er ongeveer 2000 A geschakeld wo~dt, moeten er
ca. 20 ontladingen parallel branden.



figuur 10-7.
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- t ~ 1 msec: Ret schotel-contact is ongeveer 5 mID

naar beneden bewogen (fig. 10-7).
I

1
Contact en 5 mID geopend

De ontladingen zlJn nu gecommuteerd van het schotel
contact naar het afbrandcontact. Ret schotel-contact
is nu zwevend t.o.v. de andere contact en en neemt de
plasmap9tentiaal aan.

Deze verschillende situaties moeten ook terug te vin
den zijn in het gedrag van Ub1 en Ub2 • Bekijken we
eerst het gedrag van Ub2 . Bij gesloten contacten is de
spanning Ub2 gelijk aan de spanningsval over de stroom
shunt. Zodra de contacten van elkaar gaan (fig. 10-6),
komen er een aantal parallele ontladingen te staan
tussen het schotel-contact en een aantal lippen van
het concentrische contact. Voor deze ontladingen is
het schotel-contact de anode en het concentrische con
tact de kathode. De boogspanning komt dan overeen met
ongeveer 20 V. Dit gedrag is terug te vinden in het
verloop van Ub2 • Op het moment dat de contacten open
gaan, springt de spanning naar ongeveer 24 V.
Als de veronderstelde commutatie naar het afbrand-
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contact optreedt, is vanaf dat moment het schotel
contact zwevend t.o.v. de rest. De spanning Ub2 moet
dan in elkaar zakken. Dit gedrag is in figuur 10-4
terug te vinden.

De spanning Ub1 wordt gemeten over het vaste cen
trale contact en het vaste concentrische contact.
Voordat de contacten openen, wordt de spanning bepaald
door de contactweerstand. Als de contacten juist open
zijn, moet de spanning over deze contacten gelijk zijn
aan de som van twee boogspanningen. Er staan dan im
mers twee ontladingen in serie (fig. 10-6). Voor beide
ontladingen is het-kathode materiaal koper. De totale
spanning zou dus ongeveer 40 V moeten bedragen.
Dit is niet overeenkomstig het geregistreerde signaal.
De oorzaak hiervan is niet bekend. Na de commutatie
van de ontlading naar het afbrandcontact·moet_de sp~n

ning Ub1 ongeveer 20 V bedragen. Er staat dan nog
maar een ontlading, of een aantal parallele ontlading
en, met als kathode-materiaal het RVS afbrandcontact.
Dit komt weI overeen met het gemeten signaal.

Via een kijkglas, dat op een van de flenzen is
gemonteerd (fig. 8-1 en 10-9), is de beweging van het
schotel-contact waar te nemen. Tijdens een aantal me
tingen uit deze meetserie zijn door dit kijkglas foto
opnamen gemaakt. De sluiter van de fotocamera staat
gedurende de gehele schakeltijd open. Er wordt zo een
foto gemaakt van het totaal uitgestraalde licht.
In figuur 10-9 is aangegeven welk gedeelte van de con
tacten gefotografeerd wordt. De opname (foto 10-1)
is gemaakt bij een onderbreking van 2150 A.
Boven in de foto is een van de zaagsnedes in het con
centrische contact te zien. De contactplaats tussen



___________~__~_d

-)

ge81d vgn de foto

foto 10-1.

~e~ schotel-contact e~ ~- v~~+g concentrische contact

is ~llist niet ~ichth82r. Eet uitfestraqlde licht is
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blauw-wit. Dit duidt op een echte vacuumontlading
met RVS als kathode~materiaal. Als er nog gassen in

de schakelaar aanwezig waren, zou de ontlading meer

rood-geel zijn. Onder op de foto is het staafje te
zi~n waarop het schotel-contact bevestigd is.
In de tijd dat de sluiter van de camera geopend is,

beweegt het schotel-contact van boven naar beneden
door het beeld. Het schotel-contact zelf is haast niet
te zien. AIleen de rand is op de plaats waar het con
tact gefixeerd wordt, enigzins zichtbaar.
Boven in de foto is de lichtintensiteit groote Het

uitgestraalde licht is hier bijna wit. Hier moet de
ontlading gestaan hebben voordat er cornrnutatie optrad.
De oplichtende strepen dwars op de foto zijn waarschijn
lijk een gevolg van weerkaatsingen van de kathodevlek
ken van de ontladingen in het schotel-contact na de
cornrnutatie.

In deze meetserie is ca. 20 maal geschakeld •
....

De som van de maximale stromen, n.I, die in deze meet
serie onderbroken zijn, bedraagt ongeveer 25 kA.
Hierna wordt de vacuUmschakelaar geopend zoda,t de

contacten bekeken kunnen worden. Het eerste wat opvalt

is dat zowel het vaste centrale contact als het scho
tel-contact bedekt zijn met een dun laagje RVS.
Ook de bovenste vacuUm-pot is aan de binnenkant bedekt
met een metaalaanslag. Het schotel-contact is slechts
weinig aangetast. Op de bovenkant zijn enkele kathode
sporen te zien. Het vaste centrale contact is op de
contactplaats bedekt met plaatsen waar het koper ge
smolten geweest is. Ook op enkele lippen van het con
centrische contact komen kleine smeltvlekken voor.
Het afbrandcontact is aan de binnenkant helemaal
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bedekt met kathodesporen.
kathodesporen te zien. In
het vacutim-gedeelte van de

Zelfs op de beschermbus
figuur 10-10 is nornaals
schakelaar getekend.

zijn

figuur 10-10. Plaats van de ontladingen

Uit de aantasting van de verschillende materialen, is
geprobeerd de plaats van de ontladingen te reconstru
eren. Hierbij zijn aIleen de ontladingen na de commu
tatie aangegeven. In deze tekening is te zien, dat
het scherm dat moet verhinderen dat er metaalaanslag
op de binnenkant van de vacuum-pot komt, op deze manier
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helemaal geen nut heeft.
Uit de resultaten van meetserie 1 kan geconcludeerd
worden dat de schakelaar naar wens gefunctioneerd
heeft. De verwachte commutatie is opgetreden. Het eni
ge negatieve punt is het slecht functioneren van het
scherm en daardoor het metaal laagje op de binnenkant
van de bovenste vacuUm-pot.
Evaluatie van de resultaten heeft geleid tot een aan
tal kleine veranderingen in het vacuum-gedeelte van
de schakelaar (fig. 10-11). Het scherm is niet langer
met het schakelaarhuis verbonden, maar wordt op de
zelfde potentiaal als het vaste centrale contact ge
bracht. Het afbrandcontact is langer gemaakt. Zowel
het afbrandcontact als het scherm zijnuitgevoerd met
een afronding. Verder is de contactstift van het vaste
centrale contact langer gemaakt.
Met deze veranderingen in het vacuum-gedeelte van het
prototype is meetserie 2 uitgevoerd.

10-4-2. Meetserie 2

De schakelaar wordt OD dezelf~e manier beproefd als in
meetserie 1. De te schakelen stroom wordt met iets
grotere stappen opgevoerd. De geregistreerde signalen
zijn dezelfde als in meetserie 1. AIleen de gevoelig
heid van de verplaatsingsopnemeris anders (grafiek
10-1). Het resultaat van deze metingen geeft voor de
gehele meetserie ongeveer het zelfde beeld.
Voor een meting is het resultaat weergegeven in fi
guur 10-12. De metingen geven in beide meetseries
globaal het zelfde verloop te zien. Onderlinge kleine
verschillen komen ook voor bij metingen binnen dezelfde
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figuur 10-11. Modificatie van het prototype
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serie. Het elektrische gedrag is ongeveer identiek' aan dat

tijdens meetserie 1.
Om het onderbrekingsproces nader te kunnen bestu

deren, zijn er opnamen gemaakt met de snelle beeldjes
camera [5J. De camera opstelling is overeenkomstig
figuur 10-9. AIle filmopnamen zijn gemaakt met de max
imale opnamesnelheid d.w.z. 35000 beeldjes per secon

de. De totale opnametijd bedraagt dan 6,4 msec. Dit
is ruim voldoende om het gehele verschijnsel te re

gistreren want er staat maximaal 5 msec een boog.
~

Bij de grootste waarde van de onderbroken stroom, I p =
2 kA, zijn intotaal 5 filmopnamen gemaakt.
Uit deze filmopnamen is geprobeerd te bepalen op welk
tijdstip er cornmutatie optreed van de hoofdcontacten

naar het afbrandcontact.
Allereerst moeten we analyseren wat er precies op de
filmopnamen afgebeeld wordt. Het beeld dat te zien is,
is overeenkomstig foto 10-1, met dit verschil dat de

beweging van het schotel-contact nu weI waarneembaar
is. Het uitgestraalde licht is het eerst waarneembaar
boven in de zaagsnede van het concentrische contact.
De contactplaatsen tussen de bovenkant van het scho
tel-contact en het vaste centrale contact, en tussen
het schotel-contact en het vaste concentrische contact
zijn niet zichtbaar. Als het eerste beeld op de film
verschijnt, heeft het schotel-contact al een zekere
weg afgelegd. Het eerste beeld komt daardo9r in de
tijd nietovereen met het moment van scheiden van de
contacten.
Van een van de filmopnamen zijn afdrukken gemaakt die

hieronder besproken worden. De opnamen zijn om het
andere beeldje afgedrukt. Tussen elk opvolgend beeldje



ver100nt dan een tijd V8n / x :>8,6 = CJ7,2psec. (zie

.!'wofdst1JK 6-2). De ODn8me zi.jn :iuist omgekeerd afgedrukt

+.~.'T. fota 10-1. De za8gsnede in het concentrische con

~act bevindt zich a~n de onderzijde. Het schotel-con

tact bewee~t hier dus near hoven (~ie fig. 10-11).

In ~iguur 10-11 is het oscillogram van de onderbreking

£1'egeveY'.

n 2<'1 ,0 V/cmu,
02

Db1 25,9 V/cm

I : 1580 A/cmsch

S : zie ijkgrafiek

10-1

t 2 msec/cm

1'"~lguur 10-1J. Oscilloscoopbeeld van de meetsignalen

bij onderbreking van een stroam van

2107 A
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17 ?1~.? D2 filmonrqmen worden door een

~on~ ki~kfAt pem~~kt. Vqndqqr

~qt de ~i~kqDten van de licht-

?2 120 1 ,? Dit lichtnuntje is de boven-

~ant vqn het schotel-contact.

scho+el-con+qct is Vq~g een

,"rln~011ichtstreeD,~es +;e zien.

1'-''''0'~ T) l' 1~ t ,. n"
\/./,C' _ eze ... ' r::n.s ,-rpnen Zl.ID WA"rSC.Jl.ln-

l~~k ~egrADiegelinfen van ontla-

'0

8tre~~ ?~Eerond ~ijn.

18 072,! On de fH::h'line k::mt van het

dirpen die tUBsen het vaste contact

en het a f hrqn0 contact staan.

20 10R6,8 De~e lichtstreen~es zijn hier

oak ~oed te zien.

?1 11~~,O In de zA2fsnede wordt een

lichtnuntje zichtbaar.

?~ 1315,F Links in het beeld is een schui-

ne Iichtstreep te ~ien. dit is

de omtrek van de sehuine kant

van het schotel-contaet.

21 1258,~ De bovenkant van het schotel

contact weersniegelt de ontla

dingen die geeommuteerd zijn.
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II 18l0,4 De lichtintensiteit neemt

steeds verder Rf.

)~ 1887 ,6 Ret nog zichtbare licht moet

Rfkomstig zijn VAn ontlading-

en die brAnden tussen het vaste

centrqle contact en het afbrand-

lS 19~4,P contact.

Deze ontladingen weerkaatsen

in het schotel-contRct.

36 2002,0 Verdere afname van de licht-

intensiteit.

Laatste weergeeeven beeldje.

09 de film zelf volgen nog en~ele beeldjes die echter

zeer lichtzwak zijn. Daarna is on de film niets meer te

zien, terwijl er nog weI ontladingen moeten staan.

Deze ontladingen zijn volledig gecommuteerd tussen het

vaste centrale contact en het afbrandc~n:2~t. Ze be

vinden zich op zodanige afstand van llet schotel-contact

dat ook weerspiegelingen hierin niet meer te zien zijn.

Aangezien de contactplaatsen bij het scheiden van

de contqcten ~iet te zien zijn, is de synchronisatie

tussen de filmopnamen en het oscillogram (fig. 10-13)

van de onderbreking niet eenduidig. Daardoor is het

moment VRn commutatie naar het afbrandcontact mcptli~k

te benalen.

~en mogelijkheid om een synchronisatie te verkrijgen

is als volRt: Uit de filmonnamen is het moment waarop

de bovenkant van het 8chotel-contact zichtbaar wordt

te benRlen. Deze bov"nkant is het eerst te zien op
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beeld 22 en komt in de tijd overeen met 1,2 msec na

het verschijnen van het eerste beeldje op de film.
Het schotel-contact verplaatst zich over dit traject
met een snelheid van 5 m/s. In het tijdsinterval van
1 ,2 msec wordt door het schotel-contact een afstand
afgelegd van 6 mm. Als we de tekening van het vacuUm
gedeelte van de schakelaar bekijken (fig. 10-11), is

hierin te zien dat het schotel-contact minstens 7,5
mm afgelegd moet hebben, voordat de bovenkant zicht
baar wordt. Hieruit kunnen we dus concluderen dat het
schotel-contact al minstens 1,5 rnrn afgelegd heeft,
voordat het eerste beeldje op de film verschijnt.
Voor het afleggen van deze 1,5 rnrn heeft het schotel
contact 0,3 msec nodig. Dit houdt in dat bij de tijd
as van de fimopnarnen minstens 0,3 rnsec opgeteld moet
worden om een synchronisatie te verkrijgen met het
oscilloscoopbeeld.
Het tijdstip van commutatie komt waarschijnlijk over
een met het moment waarop de ontlading van de zijkant
van het schotel-contact verdwijnt.
In deze filrnopname gebeurt dit na beeldje 11.
In de tijd komt dit overeen met ongeveer 550~sec

na het verschijnen van het eerste beeld. Om dit tijd
stip te kunnen relateren aan het oscillogram van de
geregistreerde signalen (fig. 10-13), moet hierbij
300#sec opgeteld worden. Het tijdstip van commutatie
komt dan overeen met 550 + 300 = 850~sec = 0,85 msec
na het openen van de schakelaar.
Op dit moment moet een verandering in het verloop
van de boogspanningen Ub1 en Ub2 te zien zijn.

In Ub2 is op dit moment een duidelijke verandering
te zien. De boogspanning wordt een stuk kleiner.
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Vanaf dat moment branden er op het schotel-contact

geen ontladingen meer. Ook in Ub1 is op dat moment

een verandering te zien. Er verschijnt "gras" op het

signaal. Theoretisch zou hier de boogspanning moeten

veranderen van 40 naar 20 Volt. Dit gedrag is niet

terug te vinden.

In totaal zijn 5 filmopnamen gemaakt. AIleen op de

afgedrukte film zijn kathode vlekken op de zijkant

van het schotel-contact te zien. Dus aIleen bij deze

filmopname is het moment van cornmutatie terug te vin

den.

Ret is duidelijk dat de filmopnamen van het onderbre

kingsproces die op deze manier door het kijkglas ge

maakt worden, waarbij de contactplaatsen zelf niet

te zien zijn, niet voldoende informatie verschaffen

over het moment van cornmutatie;

In deze meetserie is weer ca.
A

20 maal geschakeld.

De som van de maximale stromen, n.I, bedraagt hier on

geveer 30 kA. De vacuum schakelaar werd nu geopend

om de aantasting van de contacten te bekijken.

De bovenste vacuum-pot is deze keer helemaal zuiver

gebleven, wat betekent dat de beschermbus zijn werk

goed gedaan heeft. Ook deze keer zijn zowel het scho

tel-contact als het vaste centrale contact bedekt met

een dun laagje RVS. Ret schotel-contact is ook nu

slechts weinig aangetast. Ret vaste centrale contact

is op de contactplaats bedekt met plaatsen waar het

koper gesmolten geweest is. Deze aantasting is erger

als in meetserie 1. Dit is een gevolg van het vaker

onderbreken van de maximale stroom van 2 kA. Ook de

totaal geschakelde stroom is groter.

Ret afbrand contact is ean de binnenkant bedekt met
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kathodesporen. Ook aan de buitenkant van het afbrand
contact zijn bovenaan enkele kathodesporen te zien.
De rneeste ontladingen hebben echter op de afronding
van het afbrandcontact gestaan.
In figuur 10-14 is aangegeven wa8r de ontladingen
verrnoedelijk gebrand hebben.

figuur 10-14. Plaats van de ontladingen

Hierin is te zien dat het scherrn zijn afscherrnende
werking goed verricht. De bovenste vacuum-pot kan zo
niet rneer verontreinigd worden.

In figuur 10-16 is de kracht getekend die op de
ontladingen werkt. Dit is de zogenaamde retrograde
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kracht. Deze kracht is tegengesteld gericht aan de

Lorentz-kracht.

De Lorentz-kracht is als voIgt gedefinieerd:

zodat de retrograde kracht de volgende vorm heeft:

- --F
R

= -(I >< B)

In figuur 10-15 zijn de verschillende vectoren getekend.

figuur 10-15.

De retrograde kracht

B

I

Na commutatie branden de ontladingen in eerste instan

tie tussen het vaste centrale contact en het afbrand

contact (fig. 10-16). Deze ontladingen worden door de

retrograde kracht naar boven gedwongen.

De ontladingen zullen dus naar boven bewegen. Ze komen

daardoor op de plaats te staan waar dit gewenst is.

Ret is ook mogelijk dat er ontladingen komen te staan

tussen de beschermbus en het afbrandcontact (fig. 10-14).

De analyse van de krachten die op deze ontladingen
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I
+ anode

I

1 1
~ FL

- kathode

figuur 10-16. Kracht op ontladingen die staan
tussen het vaste centrale contact

en het afbrandcontact

B

werken is niet eenvoudig. Door het gelijktijdig bran
den van ontladingen op allerlei plaatsen, zowel tussen
het vaste centrale contact en het afbrandcontact als
tussen de beschermbus en het afbrandcontact, is het
een samenspel van velden en krachten.
Analyse van de kathodesporen op_het aforandcontact
laten zien dat er slechts enkele ontladingen op de
buitenkant gestaan hebben. De ontladingen worden in
dit geval waarschijnlijk weer door de retrograde kracht
tussen de beschermbus en het afbrandcontact gedreven.
Een andere mogelijkheid is dat tegen de tijd dat de
ontladingen uit de beschermbus en het afbrandcontact
naar buiten komen, de ontladingen doven door het be
reiken van de natuurlijke nuldoorgang van de stroom.
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Er moet immers een behoorlijke weg afgelegd worden

door de ontladingen voordat ze tussen de beschermbus

en het afbrand contact branden.

De resultaten van meetserie 2 zijn zeer bevre

digend. De vervuiling van de binnenkant van de boven

ste vacuUm-pot is door verandering van het scherm

voorkomen. Het moment van commutatie is nog niet een

duidig uit de meetresultaten te bepalen.

10-5. Conclusies en aanbevelingen

De vacuumschakelaar functioneert tot dus ver naar

naar wens. Onderbreking van stromen tot een topwaarde

van 2 kA geeft geen probleem waneer het schakeltal

beperkt blijft. De aantasting van de contacten is dan

aanvaardbaar. De commutatie naar het afbrandcontact

treedt Ope

Het gedrag van de boogspanningen Ub1 en Ub2 kan nog

niet afdoende verklaard worden. Ret is/denkbaar dat

gecommuteerde bogen en niet-gecommuteerde bogen gedu

rende enige tijd parallel branden.

Ook de filmopnamen, gemaakt met de snelle camera,

geven geen eenduidig resultaat voor het moment waarop

de commutatie optreedt. Dit is hoofdzakelijk te wijten

aan het feit dat de contactplaatsen niet zichtbaar

zijn. Een mogelijkheid om dit te verbeteren is het

schotel-contact als een platte schijf uit te voeren.

De contactplaatsen zelf zijn dan nog weI niet zicht

baar, maar onmiddellijk na bekrachtiging van de scha

kelaar zijn op beide plaatsen de ontladingen dan weI

te zien. Of verandering van het schotel-contact in

vloed heeft op de commutatie, moeten de metingen
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uitwi~zen.

De sehakela2r is ontwornen voor het onderbreken van

een stroom van~Ieff = 2 kA. Dit ko~t overeen met een

topw33rde van 1= 2828 A. Bi~ de beproeving is tot nu

toe niet verder gegaan dan I h = 2100 A.
~ Be

De verdere benroeving van de sehakelaar moet er als

voIgt uitzien:

- In de volgende meetserie moet de aansluiting van

de schakela8r zo veranderd worden, dat de anode en

de k8thode van olaats verwisselen.

In een duurnroef moet onderzocht worden of de nomi

nale stroam van 60 A door de schakelaar gevoerd kan

worden.

- De volgende stao is de insehakelbeproeving.

Hiervan moet zowel het meehanische als het elektri

sehe gedrag onderzocht worden.
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REAL ARRAY UCO:l023J,ICO:l023::1,PCO:1023::1,ECO:l023J,

RCO::l.023J,TCO::l.023J,XCO:l023J;
INTEGER K,L,M,N,V,D,H,J;
R[AL OFFSETU.OFFSETI,UMAXU,UMAXI,OU,OI,TIJD,TS;
WRITE(OUTPUT,<"WELKE METING 7",;,»;
WHILE NOT READ(INPUT:I.,;,D) DO
BFGJi\!. F~EAD (INF:'UT::~C:OJ:, 204H, 1:~[:t:::J):1

N; ::::0:;
BEUIN FOR K;=O STE::P :I. UNTIL 340 DO

FOR L;=47,31,15 DO
:E~ E:: C! I N B I: f'l::J t :c" () I: 1\ J, CL ; D::J ~

Nt ':::(.I+:l. ;,
[ND ;:

BCNJ:=AC34:1.J.C47:8J;
~.:51 0
'.:'.;:::'::0
~'530

~'.; ~:; ()

~5(:') 0

BE::UIN FOR K:=O STEP :I. UNTIL 340 DO
FOR LS=39,23,7 DO

BEUIN CCN::I:=ACKJ.CL:8J;
N: ::::N+:I.!'

~5BO

[NO;
CCNJ:=AC341::1.C39:8J;

6:1.0
, ")'-

\":): h'•• '.,)

630
640
IS~:.:;O

660

700
7:1.0

END;;
1',): ::::0;;

l,.IHII...E j\'<:1.024 DO
BEGIN IF BI:NJ<=127 THEN BCNJ:=BCNJ
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N:::::N+:I.;

Ei\I:O :,
N: ::::0;,

l·JH I 1..,[ N<:I. 024 DO
BEGIN IF eeN::I<=127 THEN CI:N::I:=CCNJ

E::LSE CCNJ:=-(256-CCNJ);
1'-1: ::::N+:I. ;;

END ;;
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WRITE(OUTPUT,{/,I,"UARIABELEN:",I,});
READ(INPUT:I.,I,OFFSETU,OFFSETI,UMAXU,UMAXI,TIJD);
WRlfECOUTPUT,{/,I,"OFFSET SPANNING",Xl0,F8.3,1,

"ClF'F ::;E"r ::lTROO i"j " :' X:I. :.:.~ , Fi:i ., :3 ~, ./ "
"RANGE SPANNING",X:l.l,F8.3,X3,"(V)",I,
"RANGE STROOM",X:l.3,F8.3~X3,"(V)",I,

"TIJD",X2:1.,F8.:3,X3,"(USEC)",/~},

OFFSETU,OFFSETI,UMAXU,UMAXI,rIJD);
WRITECOUTPUT,{/,"G[G[VENS KORREKTCO),"

" GEGEVENS FOUTIEF(1)",I,});
F' [: (:) Ii CI NF'C.! TJ , ,/ !' '.) ;,

Ei'·!D ;;
DU:=(CBClJ/128)+OFFSETU)*CUMAXU/2@-4);
OI:=CCCC:l.J/:l.28)+OFFSETI)tCUMAXI/:I..666@-4);
T:3: ::::T I "JD)¥.::.~ ~

1[OJ:=O;XCOJ:=O; LJCO):=O; PCOJ:=O; ECOJ:=O; RCOJ:=O; TCOJ:=O;
i'U ::: l;
I....)H I I...E N<:I. 024 DC!
BEGIN XCNJ:=(CCCNJ/:l.28)+OFFSETI)*CUMAXI/:I..666@-4)-OI;

UCNJ:=CCBCNJ/:l.28)+OFFSETU)*(UMAXU/2@-4)-OU;
ICNJ:=(XCNJ+XCN-:l.J)/2;

_ PCNJ:=UCNJ*ICNJ;
IF PCNJ<O THEN PCNJ:=O;

ECNJ:=PCNJ*TS*@-6+ECN-:l.J;
IF ICNJ=O THEN RCNJ:=1*@6

1:::1...::31::: F::Cr·!]: :::UCj"'!J,/I I::j\IJ 1,

TCNJ :::::TS+TCN·-:J.J:'
N: :::N+:J.:/

END :1

H: ;:::0;
j\J : :::: :I. C) 0 ;/
WHII...E H=O AND N{:J.024 DO

BEGIN IF ICNJ}ICN-:1.0J AND ICNJ}ICN+lOJ
THE 1'1 :H [G :r: N ...J: :::: N ;:

H: ::::1. :/
END

EI,. ~:; E i'l: ::: N+1
END;

WRITE(OUTPUT,<I5},J);
WRITE(OUTPU'r,{X2,"TIJD",X3,"SPANNING",X5,"STROOM",X4,
_ IIl)EI~:jVi()GI:::N" l,X4!, "ENI:::F:.:GII:::" ,><2:, "I.,JE::I:::F<:~)T(~r'.I:O" !,/,,});)
WRITE(OUTPUT,{"CUSEC)",X5,"(VOLT)",X6~"(AMP)",X6,

"(WATT)",X4,"(JOULE)",X6,"(OHM)",I,/});
N : ;::::1. () ;,
t,.IHII..,1::: H<4()() DC)

BEGIN IF N{J OR N}(J+39)
THI::: N t~ F< I TI:: ( DU'f I:' UT, ( I -4 , X :3 l' F ~:) • :1. ~' :x: 3 !' F:' D • :i. ~.' x: 4 !.' F:' ':? • 1 " X?: !' F:' U • 4 ,

X:I.,FI0.4},TI::NJ,UCNJ,ICNJ,PCNJ·[CNJ,
F:~CN::J )

EL.f:;E EiEGIN
H: :::N 1,

BEGIN FOR N:=J STEP :I. UNTIL (J+39) DO
WRITI:::(OUTPUT,<I4,X3,F8.:I.,X3,F8.1,X4,

F9.1,X3,F8.4,Xl,Fl0.4),TI::NJ,
1...1 I:: N::J ~I I CNJ , F' I:: !'-I J ~, I::: I:: (!::J y F:.: I:: j'-.! J ) 1)

[ND;
N: ::::H··:,·:30 :;
Ei'·.!D;

N:::::N+:I.();
END;

END;;
[r·!D.
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FILE OUTPUT,INPUT1,INPUT2;
tIF~F:tIY (~CO:: 34:1. J Y

INTEGER ARRAY BCO:1023J,CCO:1023J;
REAL ARRAY UCO:l023J,ICO::l.023J,PCO:l023J,ECO:l023J,

RCO:l023J,TCO:l023J,X[O:J023J,TEMP~0:1023J,

F:J:{CO: :l.O:?4J:;
INTEGER K,L,M,N,V,D,H,J;
REAL OFFSETU,OFFSETI,UMAXU,UMA/I,OU,OI,TIJD,TI,DI,LE,

A:i.,B1,TO,TS,TD,Y,WS,CP2,LO,MA,EINW:I.,EINW2,EINW3,
CJ F' F:' , F~ H0 , L tl:O ;

WRITE(OUTPUT,<"WELKE METING 1",/,});
WHILE NOT READCINPUT1,/,D) DO
BEGIN READ(INPUT2CDJ,2048,AC*J);

BEGIN FOR K:=O STEP :I. UNTIL 340 DO
FOR L:=47,3:1.,:l.5 DO

BEGIN BCNJ:=ACKJ.CL:SJ;
N::~"N+ly

ENDii
BCNJ:=AC341J.C47:SJ;

ENDy
N:=O;
BEGIN FOR K:=O STEP :I. UNTIL 340 DO

FOR L:=39,23,7 DO
BEGIN CCNJ:=ACKJ.CL:8J;

N:=N+l,
END;;

CCNJ:=AC34:1.J.C39:8J;
[i'··lD ;;
i'l : ::=0 y
[,JHI!...!::' N<1024 DO

BEGIN IF BENJ<=127 THEN BCNJ:=BCNJ
ELSE BCNJ:=-(256-BCNJ);
N: ::::/'H1. ;

i'l:::"OY
[,JHILI::: N<1();':'~4 DO

BEGIN IF CCNJ<=:1.27 THEN CCNJ:=CCNJ
ELSE CCN1:=-(256-rrNl);
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N ~ ::::N+1 7

[,.,1H I I...E \):"::1. 00
OEGIN

WRITECOUTPUT,{/,I,"VARIAOEI...EN:",I,»;
REI~I DCI [\1 PUT l :' ./ :' [I I :' 1... E ;' 0 F:' F' ~:) ET1..1 :' 0F F' ~:) I::: TJ '! Ut-i (:1 /. U, 1..1 j"i () >( J :' TJ ' I 1"1 ) ~

WRITE(OUTPUT,{/,/,"DIAt-iETER DRAAD",X:I.:I.,F8.3,X3,"Ct-iM)",/,
"LENGTE DRAAD",X13,F'8.J,X3,"(CM)",/·,

"OFFSET SPANNING",XlO,F8.3,/,
"OFFSET STROOM",X12,F'8.3,1,
"RANGE SPANNING",Xll,F8.3,X3,"(V)",/.
"RANGE STROOM",X:l.3,F8.3,XJ,"(U)".I,
" TI J D" :! X::.~ l ~' F D" ::) :' )i :,':)" " ( U~:) E1::: ) " , ...i :' :> '!

DI,I...E,OFFSETU,OF'FSETI,UMAXU,UMAXI,TIJD)~

WRITE(OUTPUT,{/,"GEGEVENS KORREKT(O),"
" Ci [ GL \) [ N ~:; F CI Ul' ::: CI::' .:: :I. ;0 " 'i/ Y » ;,

READ'::INPUTl,/,V);
[ND ;~

OU:=(CBC:l.J/:l.28)+OFFSLTU)*CUMAXU/}@-4)3
OI:=C(CC:l.J/128)+OFFSETI)*(UMAXI/1.51@-4);
TIt ::::T I ...JD>:<::::: ;,
1CO):=O;XCOJ:=O; UCOJt=O; PCOJ:=O; ECOJ:=O; RCOJ:=O; frO):=o;
r,~ t :::::1. ~

(!.J HJ I... E N<: :I. 0 :~~ -4 :0 CJ
BECJ IN>: CNJ : :::: CCCCN::I ./ :I. :2 D ) +CJ F' F~ ~:) ET I ) ::< CUj"j (:\ XI /:1. ,. ,::.; :I (:) :! ) .... IJ J ;;

l.J I:: 1'·1 J : :::: ( ( B I:: N J / l 2 H ) +0 F F:' bE:: TU ;0 :),<: ( Uh (, >( U.·l ::? 1;~1 .... ·4 ,) !) I,,! ;;

ICNJ:=(XCNJ+XCN-lJ)/2;
F' I:: NJ : ::::U I:: NJ *: I I:: NJ ;;
IF PCNJ{O THEN PCNJ:=O;
E[NJ~=PCN]*TI*@-6+ECN-1J;

IF ICNJ=O THEN RCNJ:=l*@6
ELSE R[NJ~=U[NJ;r[NJ;

Ti::(.!J :;::::TI+TCj'I ..·1J;;
H:::::N+1~;

r:::ND;
Al:=331.21; B:I.:=0.142:1.; TO:=293= TS:=1356; 'rD~=28403

MA:=LE*@-2t«Dl*@-3)/2)**2*V*3.:l.416;
OPP:=(CDlt8-3)/2)**2t3.:l.416;
EINW:I.~=MA*(Al*(TS-TO)+B:I./2*(TS**2-TO**2»;

EINt,J2: ::::I'-i(~,*l....':~:);;
EINW3:=MA*CP2*<TD·-TS);

kIHII...[ N<:l.O;?4 DO
BEGIN IF ELNJ)=O AND ECNJ<EINWl

THEN BEGIN TEMPI::NJ:=-Al/Bl+«Al**2)!(Bl**2)+
2*Al/Bl*TOiTO~*20

2tECNJ/(M0*81»**O.5;
RHD:=0.139@-/*(100.55@-2*<1EMPCNJ-273»);
RBCNJ:=RHO*I...E*8-2/0PP;

END
ELSE IF ECNJ)=EINWl AND ECNJ<CEINW1+EINW2)
THEN BEGIN TEMPCNJ:=TS;

F~~ El CN:I t :::: :I. (;.! (; ~

END .
ELSE IF ECNJ)=(EINW1+EINW2) AND ECNJ~(~INWl+EINW2~EINW3)

THEN BEGIN TEMPCNJ:=TS+ECNJ/(MAtCP2)-EINW:I./(MA*CP2)
.... F J N\..,1 :::.~ / ( j"j ('j :::< C; P:?) ;;

I...AB:=1.7182*(l+6.527@-5*(lEMPCNJ-Tb)~

RHO~=I...O*TEMP[N]/I...AB;

RBCNJ:=RHO*I...E*@-2/0PP;
[riD

EI...SE BEGIN TEMPCNJ:=TD;
F< r: Ci'i J i. :::: J (:~ (~'J i;

END;
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:I. :.3 E: ()O
:I.:.;5':')()O
:I. 4()()O
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15:1.00
:I. ~j20()
:L ~:.i30()

1~54()O

:I. ~5~::;()O
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•• (~;I \) I,..' \}

16:1.00

-B6-
i\! ,: ::::Nt:!.:,

Ei····.ID ~

H:;::::Ot-
(.!:; ::::300 Y
WHILE H~0 AND N<1024 DO
BEGIN IF ICNJ~I[N-l()J AND ICNJ)ICN+10J

'f H[(I r~ CCi I N ..J;: :::: i\.! ;~

H t :::::1. ;,

I::ND
EI...::;[ N~ ::::N+:I.

I::: (·ID 9
WRITE(OUTPUT,<IS),J);
WR1TE(OUTPUT,<X2,"TIJD",X3,"SPANNING"yX5y"STROOM",X4,

"VERMOGEN",X4,"ENERGIE",X2,"WEERSTAND",
X4,"TEMPERATUUR",X3,"WEERSTAND",/,»);

WRITE(OUTPUT,<"(USEC)",XS,"(VOLT)",X6,"(AMP)",X6,
U (l<JATT)" ,)(4," (JDUI...E~)" ~,X<.<)," (DHi''i)''~,

X121'" (I{)" :,X7:," ([/Hr"j)" :.. /:.. /:»;,
N~:";:!.Oi:

l,JHI I...E:: N<:<)()O DO
BEGIN IF N<:J OR N:>(J+59)

THEN WRIT[(OUTPUT,<:X2,I4,X3,FB.:!.,X3,FB.1,X3,F9.:I.,X3,
F8.4,X3,F8.4,X7,FB.:I.,X4,F8.4:>,TCNJ
UCNJ,ICNJ,PCNJ,[CNJ,RCNJ,TEMPCNJ,
I~:BCNJ )

E~I...~;E BE::GIN
H ~ ::::(..1 ~:

BEGIN FOR N:=..J STEP 1 QNTII... (J+59) DO
WRITE(OUTPUT,<:X2,I4,X3,F8.:I.,X3,F8.1,X:.;5,

F9.:I.,X3,F8.4,X3,F8.4,X7,F8.1,X4,F8.4)
TCNJ,UCNJ,ICNJ,PCNJ,[CNJ,RCNJ,TEMPCNJ
F~B[NJ) 9

l6:::~()O

:t (,300
16400
:I.6::=jOO
:I. (~)(:,OO
:1.(,/00
:l.6HOO

END ~:

E::(-iIl •

1~:ND ~

t·1 ~ :;:;H+~::iO ~

E~ND ;
i\!~::::N+:I.()~

FND~

:11:

BYE:
#END SESSION 3477 ET=11:40.4 PT=2.4 10=:1..2
tUBER = E::I...EHBB :l.4:46~:l.7 07/29/82
i·t
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