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S&menvatting.

In dit verslag wordt ingegaan op het onderbreken van stromen m.b.v.

hoogspanningssc::heiders.

Het eerste deel behandelt de resultaten van een Iiteratuur studle.

De experimenten die vervolgens zijn verricht vallen ulteen In twee groepen.

1. Het onderbreken van kleine inductieve stromen (0 tot SA) btj een spanning van 110

kV (zoals optreden btj het onderbreken van onbelaste transformatoren).

Het doel van deze experimenten was, vast te stetlen welke stroom de sc::heider In

staat is te onderbreken en tevens om te onderzoeken wat de invloed van de

openingssnelheid op de boogduur en de reikwijdte van de boog is.

De onderzochte scheider kan stromen tot ongeveer ,5A. onderbreken.

Het verhogen van de openingssnelheid van ca 0,4 m/sec tot ca 3) m/sec, l&¥erde

de volgende resultaten op.

- de totale boogduur neemt at tot ca 30%.

- de reikwljdte van de boog neemt echter in veel geringere mate at, namelljk tot

ca80%.

In het verslag worden ook enkele suggestles aangegeven om tot beperldng van

boogduur en reikwijdte te komen.

2. Het in- en uitschakelen van een lnductleve stroom van 750 A. b1j een spanning van

300 V (een dergelljke stroom kan optreden btj het omsc::hakelen van railsysteem).

Het doel van deze experimenten was om versc::hillende commutatiecontacten te

onderzoeken.

Attn de hand van de experimenten met diverse constructles Is er een ontwerp

gekozen dat reeds een praktische reallsatie heeft gevonden.

-1-



Inleiding.

In de meeste onderstations wordt een scheider aileen in- en uitgeschakeld wanneer het

systeem stroomloos is. Het komt echter in de praktijk meer en meer voor dat men

systemen die wei stroom voeren m.b.v. scheiders uit wi! schakelen. Men moet hierbij

bijvoorbeeld denken aan het uitschakelen van onbelaste transformatoren of onbelaste

hoogspanningslijnen. In hoofdstuk 1 onder de paragraaf "schakelsltuaties" wordt hierop

nader ingegaan. De voordelen die dit soort schakelsituaties bieden zijn vooral van

economische aard, omdat men dan doorgaans kan anien van een vermogensschakelaar

welke zeer kostbaar is.

Het onderbreken van stromen m.b.v. een scheider kan men indelen in twee groepen:

1. Het onderbreken van kleine stromen (0-10 A) bij een hoge spanning. Olt treedt

bijvoorbeeld op bij het atschakelen van een onbetaste transformator.

2. Het in- en uitschakelen van grote stromen (tot 750 A) blj een lage spanning.

Oit treedt bijvoorbeeld op bij omschakeling van railsystemen.

In het eerste gedeelte van het verslag zijn veel voor1<omende begrippen gedetlnieerd.

is er een theoretische beschouwing gegeven over boogontladlngen en zijn er

schakelsituaties aangegeven waarin scheiders stromen zouden kunnen onderbreken.

Om een nader inzicht te verkrijgen in afschakel-verschijnselen In Yrije lucht is er een

literatuur onderzoek over dlt onderwerp verricht De uitkomsten hlervan zljn In het

tweede gedeelte van het verslag vermeld.

In het derde gedeelte is ingegaan op het onderbreken van ldeine stromen (0-5 A) bij

een spanning van 110 kY. Na een korta in/eiding wordt nader Ingegaan op het

beproevingsclrcuit, de meetmethode en worden de verkregen meetresultaten vermeld

aan de hand van grafieken en tabellen. Aansluitend worden de resultaten geanalyaeerd

en worden er mogelijke oplosslngen aangegeven

In het vierde gedeelte van hat verslag is ingegaan op het in- en uitschakelen van een

grote stroom (750 A) bij een spanning van ongeveer 300 Y m.b.v. een scheider welke

geschikt is voor een spanning van 110 kY. Na een korte Inleidlng worden in dlt gedeelte

het beproevingscircuit, een eisenpakket, de meetmethode en de meetresultaten

behandeld. Tevens wordt ingegaan op de mechanische eiganschappen van de gekozen

constructies. Aanslultend worden de resultaten geanalyseerd en wordt er een oplosslng

aangegeven voor dit probleem.
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1 Definities, theorie en schakelsituaties.

Inleiding.

Dit deel van het verslag is opgedeeld in drie stukken.

In het eerste deel worden veelvoorkomende begrippen gedeflnieerd. In het tweede stuk

wordt kort ingegaan op de theoretisehe aspecten met betrekking tot boogontladlngen. In

het derde stuk worden schakelsituaties aangegeven waarin men scheiders in pluts van

"dure" vermogensschakelaars zou kunnen toepassen.

1.1 Definities.

800g (arc): Boogontlading die ontstaat na contactscheiding.

Boogpad (arc path): De "zichtbare" weg die de boog tussen anode en kathode vormt

Boogduur (arc duration): De tijd die vertoopt tussen het moment van de eerste ontladlng

en het moment wurop ontlading definitief dooft

Booglengte (arc length): De werkelijke en volledige lengte van het onregelmatlge en

kronkelende boogpad.

Booghoogte (arc reach): De afstand welke er bestaat tussen een punt gelegen In het

midden van de verbindingslijn van de voetpunten van de boog en het verst verwiiderde

punt van het boogpad op het moment dat de booglengte maximaal Is.

Boogspanning (arc voltage): De spanning tussen anode en kathode gedurende de

boogduur.

Boogstroom (arc current): De stroom die door de boog loopt gedurende de boogduur.

Onderbrekingscapaciteit (breaking capacity): De maximale stroom die een scheider lean

onderbreken.

Sc:hakeltijd (operation time): De tijd die de scheider nodig heeft om van gestoten

toestand in geheel geopende toestand te komen.

Sc:hakelsnelheid (opening speed): De gemiddelde snelheld waarmee het ultelnde van de

seheiderarm zich beweegt dit in m, radialen of graden per sec.

Contactafstand (terminal seperation): De momentane minimale afstand tusaen de
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scheidende contacten tijdens het openen 'Ian de scheider.

Stabiele boog (stable arcing): Het proces waarbij de stroom continu loopt en niet afbreekt

tijdens de boogduur.

Instabiele boog (instable arcing): Het proces waarbij korte onderbrekingen In de

boogstroom optreden tijdens de boogduur.

Kritische lengte (critical length): Die booglengte waarbij de boogparameters zodanig zijn

dat de boog op het punt staat te doyen.

R.R.R.V. (Rate of Rise of Recovery Voltage): De aanvangsstijlheid waarmee de spanning

terugkeerd.

p.u. (per unit): De verhouding tussen de gemeten waarde en de waarde In normaal

bedrijf.



1.2 Theorie.

1.2.1 Inleiding.

De belangrijkste functle van een scheider is om een zichtbare scheldlng te
bewerlcstelligen tussen onder spanning zijnde delen van een hoogspanningssysteem en
spannlngsloze delen van een hoogspanningssysteem. Doorgaans is de situatle zo dat het

openen en sluiten van een scheider in stroomloze toestand wordt gedaan. In die gevaJlen
waarbij men kleine stromen bij hoge spanning ot grote stromen blj lage spanning moet
in- ot uitschakelen ontstaat er een overgangsfase waarbij er een boogontladlng tuuen
de contacten ontstaat De eigenschappen van de boogontlading worden !nede bepaaJd

door de omgeving waarin de boogontlading staat

1.2.2 Boogontlading.

Stroomgeleiding in gusen Is slechts mogelljlc. als er zlch tussen de eIektroden
elektronen en Ionen bevinden. De voor de ontlading noodzakelljke elektronen worden ult
de kathode vrijgemaakt
Het vrljmaken van elektronen lean op verschillende manieren gebeuren

- toto-emissie
- elektronen-emissie

- thermlsche-emlssle
De sterU elektronen-emlssie treedt op blj verwarmlng van de elektrode. De door de

kathode geemltteerde elektronen worden door het veld tussen anode en kathode near
de anode getrokken. Zij baben daarbij op gasatomen waardoor nleuW8 elektronen

ontstaan. Deze stootionisatles dragen bij tot verhoging van de temperatuur van de
boogontlading.

1.2.3 Boogverschljnselen.

Bij wisselstroomonderbrekers wordt de boog b1j ledere stroomnukloorgang geblust en
lean er herontsteking optreden aJs de transient wederkerende spanning groter Is dan de
doorslagspanning.

Het gedrag van de boog is afhankelijk van:
1. Aard en druk van het medium
2. De wijze van koeling

3. Het matenul van de elelctroden
4. De afstand en de varm van de rulmte tussen de elektroden

-5-



1.2.4 Boogeigenschappen.

Een graflek van de momentane waarde van de boogspanning als functie van de

booc;Jstroom wordt in onderstaande karakteristiek (tiguur 1.1) weergegeven.

e
", /sta tische kara kteristiek

. ,
', ~ynamlsch~

... '........ .... "';- ... :

-i

figuur 1.1 Boogspanning als functie van de boogstroom.

Blj toename van de boogstroom nemen temperatuur en lonlsatleproces toe. Hlerdoor zal

de geleidbaarheid toenemen wat tot gevolg heeft dat de booc;Jspannlng zaJ dalen.

Verdere toename van de stroom heeft geen toename van de geleldbaarheld tot gevolg.

Een hoge ontsteekspaning e. veroorzaakt na stroomnuldoorgang herontsteking van de
booc;J. I

Wanneer de stroom snel verandert spreekt men van een dynamlsche karaktertstlelc. blj

een stroom die langzaam verandert spreekt men van een statlsche lcaralctertstlek.

Omdat bij grote stromen gedurende het grootste gedeelte van een halve perlode

(di/dtl/i klein is. wordt de lcarakterlstiek voor het O'iergrote deel statlsch.

Bij stroomnuldoorgang is dit njet het gevaJ.

1.2.5 Boogkarakteristieken

Warrington(11) heeft een formule voor de boogspanning bepaald voor bogen In

"open" lucht

(1.1)

e
b
= de boogspannlng In V.

S = de contactafstand In m.

v = de windsnelheld In m/s.

t = de boogduur in s.

I = de boogstroom In A.



Een wisselstroomboogontlading verandert voortdurend met de stroom i en met de

verandering van de stroom in de tijd di/dl

Indien men de boogspanning en de boogstroom in een graflek uitzet krIjgt men

karakteristieken die afhankelijk zijn van:

- het medium (SF6' lucht. olie etc.)
- het contactafstand

- de manier van koellng

- de frekwentie

figuur 1.2 Boogstroom en boogspanning als fuctie van de tijd

Figuur 1.2 toont een graflek waarbiJ men boogstroom en boogapannlng ala functle van

de tijd heeft opgenomen.

In a en d ontstaat er een herontsteking van de boog. In de punten c en f dooft de

boag. In de intervallen tusaen a-a' en c-d en H'la de boog onstabiel

1.2.6 Boogenergie.

Tijdens de ontlading wordt er een hoeveelheld energie (bljna geheel In de vorm van

warmte) in de directe omgeving van de boog vrijgemaakl

Deze energie wordt door de volgende formule bepaald:

I =de momentane wurde van de atroom

e
b
= de momentane waarde van de boogapanning

t = de boogduur

1.2.7 Het onderbreken van een 0009.

(1.2)

In het algemeen kan men twee manieren aangeven waardoor boogonderbretdng tot stand
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koml

a. Het onderbreken door gebruik te maken van een hoge boogweerstand.

In dit geval wordt de boog zodanig gestuurd dat zijn effeetieve weerstand. welke in serle

staat met het net, sterk toeneemt Hledoor moet de stroom atnemen terwijl tevens de

nuldoorgang van de stroom wordt versneld. Het resultaat is. dat de boogenergie gering

kan zljn, ondanks de hoge boogspanning en dat door het in tase komen van stroom en

spanning er geen hoge overspanningen ontstaan na detinitieve doving van de boog.

De boogweerstand kan worden vergroot door:

- verlenging van de boog

- een effectieve koeling

- het opdelen van de boog

b. Het onderbreken door gebruik te maken van een lage boogweerstand het zgn.

onderbreken bij "natuurlljke" stroomnuldoorgang.

Bij deze manier van onderbreken tracht men de boogenergie laag te houden. zodat men

door zeer sterke koeling en turbulentles de boog tijdens een stroomnuldoorgang
detinitiet kan doyen.
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1.3 Schakelsituaties.

Er zijn schakelsituatie waarin men aileen een scheider zou kunnen gebruiken. Men lean

in die gevallen een "dure" vermogensschakelur weglaten. In de hierop volgende

paragrafen worden enige schakelsituaties besproken w8.l1rin men dlt zou kunnen

toepassen.

1.3.1 Mschakelen van onbelaste transformatoren en spoelen.

--yo-([)-

tiguur 1.3 Het afschakelen van

een onbelaste transformator
L

Door het Instabiele learakter van een Ilchtboog lean er een voortljdlge onderbreldng van

de stroom optreden de zgn. stroombreking (current chopping).

De of het moment van stroombreking in de transformator of spoet unwez:1ge energie

D.5Li zal getransformeerd worden in elektrostatlsche energie in diens eigen capacitelt
C.

Us = spanning over schake laar

~.
__ ~ -··'0-'----------

transformator

--
u

figuur 1.4 stroom en weclertcerende spanning



De maximale overspanning over de transformator wordt bereikt wanneer de gehele

beschikbare elektromagnetische energie in de condensator is venameld.

2 .2 ~
0,5 C Urn =0,5 L 10 + 0.5 C 'U-

JLi~ +11
Urn = C

/'0 .
U = de spanning over de

capaciteit op t=O

(1.3)

De spanning over de schakelur bestaat uit een oscilierende spanning, gesuperponeerd

op de momentane en maximale waarde van de voedingsspanning blj stroombreking. Blj

een k1eine contactbres zal de grote steilheid van de wederkerende spanning unleidlng

kunnen geven tot herontsteking.

Wanneer er geen stroombreking optreedt dan lean de wederlcerende spanning slechta

oplopen tot twee maal de poolspanning. De poolspanning zeit Ilan, afhankelljk van de

aarding van het systeem, 1,5 mul de fuespanning zijn. Deze wederkerende spanning

lean ook aanleiding geven tot herontsteking bij k1eine contactafstsnd

1.3.2 Afschakelen van onbelaste lijnen en leabels.

Het afschakelen van lange onbelaste lijnen en kabels vereist een onderbreklng van

relatief grote capacitieve stromen. Er treedt onderbreking blj de nuldoorgang van de

stroom op. Oit is tevens het moment wurop de lijn of kabel zich op maximale spanning

bevindt

De capaciteiten behouden einge tijd hun lading, de durbij behorende (gelljlc)spannlng

verdwijnt slechta langzaam.

I ~--
I

"a~tl:
figuur 1.5 Het afschakelen van een onbelaste lijn
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Na een halve perlode zal de spanning over de schakelaar, als deze al nlet eerder la

doorgeslagen, tweemaal de faae spanning bedragen.

Us=spanning over schakel aar

UL= lijn of kabel

..... .,,--, .-, ("
L-- ~,__-_+--!-+'-.L'--

" ; I "
, I),'

.......... _f' "
I I,

I
I
I
I

figuur 1.6 stroom en wederkerende spanning

Indlen er nu een herontsteking optreedt zaI de lijn of kabel Zich over de reactantie van

de bron willen ontladen, hetgeen reaulteert In een tranalent overgangsverachljnsel. Het

verloop van de spanningen is in figuur 1.6 aangegeven. Het is mogelijk dat de stroom
blj dlena eerstvolgende nuldoorgang weer wordt onderbroken. In dat gftal %a1 de IIjn of

kabel opgeladen blijven met een spanning met een tegengestelde polariteit ala voor de

herontsteking, doeh met ca. 3 meal %0 grote amplitude. Om exorbitante overapannlngen

te voorkomen zal men demalve herontstekingen moeten vermijden.

1.3.3 Het afsehakelen van nominale stromen In netetelen.

scheider tronstormotor 5 HVA

verm ogens
schokeloor

110 kV

figuur 1.7 Het atsehakelen van nomlnale stromen
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Gaan we uit van een nominale primaire spanning van 110 kV en van transformatoren met

een nominaal vermogen van 5 MVA. De nominale stroom die dan meet worden

onderbroken wordt dan:

p
r =--= 26,2 A

uifS
(1.6)

Bij kortsluiting In een netdee' wordt het tota'e net door de vermogenaachakelaar

ultgeschakeld. Nadat het b8trettende kortgealoten netdeel door de scheider van de rest

van het net is gelsoleerd wordt de vermogenaachakelaar weer gesloten. Deze manter van

schakelen brengt een gerlnge atname van de totale betrouwbaameld van

energievoorzlening met zich mee.

De wederkerende spanning is afhankelijk van de uitgeschakelde belut1ng.

1.3.4 Het afschakelen van een parallele lijn.

~__"";~::.L:::"':'~-=~ ~
figuur 1.8 Het afschakelen

R, L,
van een parallele IIj"

Het afschakelen van een parallele IIjn komt voor als men In het leader van

bedrljfsvoerlng of voor ondemoud een lijn spanningsloos wil maken.

Nemen we un dat 81 openl Op dat moment II 1
1

Z1=1
2

Z2
Er zaJ een ontladlng ontstaan met een booglpannlng U

b
' DUrdoor zal 1

1
afnemen met

I en 1
2

toenemen met hetzeltde bedrag.

OUr.
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parallele transformator

Oua:

(I -i)Z + U = (I +I)Z
11 boog 22

I Z -I Z = U = i(Z +Z )
2211 boog 12

I Z -I Z ~U
2211 boog

In principe lean de boog blljven branden zolang

U +(1 -I)Z = (I +I)Z
boog1122

met I +1 = I = constant) een oploaslng
1 2

heeft voor Uboog

De spanning over de scheider wordt bepuJd door:

U = (I +1 lZ
s 1 %' 2

1.3.5 Het afschakelen van een parallel st4ande transformator.

De reden dat men een parallel staande
transformator zou willen abchakelen Is. dat
wanneer de belutlng lug Is men met .:en
transformator lean volstaan.

Hierdoor treedt een sterile vennlndertng

van de transformator verllezen op wurdoor

figuur 1.9 Het afsChakelenvan een de bedrijfsvoerlng wordt verbeterd.
Ook worden In bedrijven met 1()D% reserve
transformator de belde transformatoren om

beurt gebrulkl

Ais men transformator 1 zou willen afschakelen dan moet eerat deze transformator un

de secundaire zijde met een vermogensschakelaar worden geopend.

Is dlt geschieclt dan lean de nu onbelaste transformator m.bov. scheider 1 worden

afgeschakeld. Het afschakelen van een onbelaste transformator Is In 1.3.1. behandekL

Korbluitlngen In de transformator zelf kunnen nlet met een scheider worden
afgeschakeld. '
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1.3.6 Het onderbreken van railstromen.

rail I raillI

koppel v~ld

t

tiguur 1.10
--

o--veld Z
gebruikt als parallel

koppelveld

In tiguur 1.10 is een situatie getekend welke voor1comt b1j het omschakelen van het ene
railsysteem naar het andere railsysteem.

Een van de scheiders In veld Z. dat In deze sltuatle ala parallel koppelveld wordt

gebruikt, moet in staat zljn grote stromen In- en uit te schakele b1j .en relatlef lege

spenning

-14-



-

De stromen die moeten worden onderbroken kunnen durbll oplopen , afhankelilk van

het raJlsysteem, tot 1000 A btl een spanning van 3) tot 300 V.
In principe ziln dezelfde formules als die bll het onderbreken van een parallele IIln
(1.3.4) geldlg.
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2.1

2. Literatuurstudie.

In de navolgende paragrafen worden artikelen behandeld die betrekking hebben op het

onderbreken van klelne stromen bij een hoge spanning m.b.v. een scheider. Blj de tltel
van het artikel zijn het jaartal waarin het artikel Is verschenen en het nummer van het

artikel in de Iiteratuurlijst opgenomen.

2.1. Interrupting ability of horn gap switches. (1950) (1)

In het artikel wordt studie gemaakt van:

1. De boogdimensles zoals die bij verschillende schakelsltuatles optreden.
2. De onderbrekingscapaciteit van bestaande scheiders in verschillende
schakelsituaties.

3. De noodzakelijke afstand tussen de scheiders in een drle-fase systeem.
Men geeft drle elgenschappen voor bogen In de open lucht

a. De booglengte is rechtevenredig met de boogspanning.
b. Een boog zal altljd doven indlen de omgevlng de benodlgde groei tot &en

kritische lengte toestaat, mits de contactafstand groot genoeg Is om

herontsteking te voortcomen.
c. Een toename in de booglengte gaat gepaard met een toename In de

boogweerstand en een afname In de boogstroom.
Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen booglengte en booghoogte (voor de

definltie zle 1.2). De booghoogte Is vooral van praktlsche waarde betekenls om te weten
welke afstand men tusaen de scheiders moet aanhouden om overslag naar nabijgelegen
apparatuur te voorkomen.
Er waren op het tijdstlp waarop het artlkel wen:! geschreven twee formules voor de

booglengte van bogen In open lucht bekend:

It -1r =t V 0,102 10 (Ackerman) (12)

r = I~ V 0,095 10
3

(Monseth en Robinson) (13)

in deze formules Is:

t de booglengte In m
V de boogspannlng In V

I de boogstroom In A

2.2

Het gebruik van de scheider werd in verschillende schakelsituaties onderzochl Deze

waren:
1. Het afschakelen van &en 33 kV transmlsslelljn.
2. Het afschakelen van onbelaste transformatoren.
3. Het afschakelen van ombelaste Iljnen.
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Uit beproevingen met verschillende scheidertypen bleek dat het onderllnge verschil In

onderbrekingscapaciteit en booglengte erg klein was. Oaarom werden de duropvolgende

beproevingen uitgevoerd un eenzelfde scheider (met een onderbreklngspluts en met

een scheiderarm die in geopende toestand in een verticale positie stond).

Resultaten van de diverse beproevingen.

Het atschakelen van een belaste 33 leV lijn.

Deze beproevingen _rden uitgevoerd wurbij men stromen van 56 tot 312 A onderbrak.

De bijbehorende boogspanningen Uepen daarbij van 1 tot 7,6 kV op en de maximale

booglengte was 7,6 m.

Het atschakelen van onbelaste transformatoren.

Deze beproevingen werden uitgevoerd bij spannlngen die lagen tunen 12 en 49 leV. De

nuUaststroom was In een geval 35 A (enkele transformatoren parallel geschakeld) en de

langste boog die _rd gemeten was 13,4 m.

Door gebruik te maken van de verkregen meetresultaten heett men de grafteken 2.1 en

2.2 gemaakt

We zlen uit de gratleken dat er een grote spreldlng In de metlngen optreedt Deze

spreiding wordt door de schrijvers toegeschreven un vanatles in de atmosterische

omstandigheden, magnetische en thermische effecten en touten b1j het bepalen van

moeilijk te determineren boogpaden op toto's die van de boogontJadlngen werden

genomen.

60. -! --

,>. V r I ,

b h t / ' ", I r , j I Ioog oog e- . . . " !.I f [r I ii' '

in em pc?' i_. / • ' ~'J.:4"" J' [l I- 'i I, 'j-"I J' " 'I'

kilovolt I 1/ , i'~ :"1 '!l.t 'TJE'!Q, " iCIIJE l. ~ .. I .
3~- . ~ V'-'ioL --. t ~:-:'-:-!If!""'4-*'""'''''''.-'"'''""''i'''4-''''''+-9'''''''''''""7-",,-"'''---'-r-......,

I a. ~ I -:'-~,,, -: . a.:." I" _I .',11 I I I I I'. I i· I, '"7 f-" ~ ....... ""'r ",." -:~'f'" I, 1- I' ',I Ii," i, 'I'" i ,-r--+--r-,~-!,
I . Y .•i. .. !, ~ - ~ ~I ~; ! I

1> v .......
/ V : ';~'.~.' ;~;;~' , ! .:..

stroom in A

Gratlek 2.1 De booghoogte als functie van de onderbroken stroom
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Gratiek 2.2 De booglengte als tunctie van de onderbroken stroom

Aan de hand van grafiek 2.2 heeft men de volgende twee formules voor de booghoogte

atgeleid:

van 0 tot 100 A R= 5.0 10.
6 V I 2.3

boven 100 A 2.4

In dez:e formules is:

R de booghoogte In m.

V de effectIeve waarde van de open spanning in V.

I de eftectieve worde van de stroom voor onderbreldng In A.

Flguur 2.1 geeft de booghoogte. booglengte. contactafstand. boogstroom. boogspannlng

en boogduur weer voor eentasige- en driefaslgeonderbreklngen b1j een spanning van 33

kV.

We zlen dat de grootste contactafstand optreedt bij eentase onderbreklngen (b,v. b1j 158

A). Blj snelle onderbrekingen bleek dat de boog een nagenoeg recht kanaal vormde

totdat de maximale contactbres werd bereikt Vervolgens verbreldde de boog z:lch op een

normale manier totdat de kritische booglengte werd berelld.

Het atschakelen van onbelaste lijnen bij een bedri)fsspannlng van 132 kV.

De resultaten van deze onderbrekingen zijn in grafiek 2.3 aangegeven. In deze graftek

zijn ook de trendlijnen van de booghoogte en booglengte voor Inductieve- en reaItIeve
stromen getekend.
We zien dat het atschakelen van onbelute lijnen een grotere booghoogte en booglengte

tot gevolg heeft dan het onderbreken van Inductl~ve- en resltleve stromen van gelljke

grootte.

-18-



r
I

boogduur
in perioden

120

III
,..I,.
".,..
".
'"~

'"~
In
140

,..
141

'"
'"
i41

"7

'"
150
,.3
,..

I 1 0 21.0 JEQ
o

'".£
§ lQ.eoghoog~ ir em
<:l
~ boog I~ngte"r em

'"o
o
.a

i I 0
60 120

Ie
"tIu
Cc
~'-
III
c;

'0 30 40

figuur 2.1

lenglei
hOaglel

i
i

I
I

420

c...
.2!
Cl
o
o

.J::.

'"oo
.0

"" 480o
>
~
-';

en capaeitieve stromen
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In grafiek 2.4 kan men direct de booghoogte bepalen bij een een bepaalde spanning als

men de te onderbreken inductieve- en resitieve stroom kent

33kV

h~;1q--~<=-+-+-+--+--:::::J 12 kV

LOs t--+--+t---t
booghoogte

In m

o 10 20 30 ~o

I in A
Inductiov<, en resistil>ve stromen

Grafiek 2.4 De booghoogte als functie van de inductieve- of resistieve stroom die
onderbroken wordt

Conclusies die werden getrokken aan de hand van de verrlchte beproevlngen.

1. Een scheider zal met succea een stroom onderbreken ala de afmetingen

voldoende zijn om de boog naar zijn kritlsche lengte te laten groeien en ala de

contactafstand voldoende is om herontsteking te voorkomen.

2. Bil conventionele scheiders zijn booghoogte en booglengte onafhankelljk van

het scheidertype en van de achakelsnelheid.

3. Twee bogen In serie hebben ongeveer dezelfde totale 'engte ala een enlcele

boog onder dezelfde omstandlgheden. Een van de bogen die In aerie stun lain

daarbij veel langer zlJn dan de andere boog.

4. Bogen zijn langer indien er onbelaste Iljnen mee worden atgeschakeJd dan

wanneer er overeenkomstige inductieve- en resistieYe stromen mee worden

afgeschakeld.

5. De booghoogte voor stromen beneden 100 A hangt zowel van de boogapannlng

als van de boogstroom at.

-6
R= 5,0 10 V I

6. De booghoogte voor stromen van 100 tot 320 A Is eYenredlg met de

boogspannlng maar onafhankeUjk van de boogstroom.

-3
R= 0,50 10 V

-20-



7. SCheiders welke ges<:hikt zijn voor een bedri;tsspanning van 132 kV en die een

isolatieafstand tussen de tasen van 4,8 m hebben kunnen stromen tot 7 A veillg

afs<:hakelen. Grotere stromen kunnen aileen bij gunstige omstandigheden worden

onderbroken.

2.2 Dielectric and other problems in the design ot a new 330 kV outdoor air-switch.
(1954) (2)

Er is in dit artlkel ultvoerig ingegaan op de doorslagvastheld en lsolatlec:oordinatie van

een bepaald type s<:heider. Men geett hiervoor beproevingsmethoden un. Ook is er een

paragraat gewijd aan het afschakelen van een onbelaste trantormator. Het

beproevingssc:hema is in tiguur 2.2 weergegeven.

14.4-120 kV

~er Ilogensschdkelaar scheider

220 kV

test
generato

\4,1. kV

........ translormator •
100 MVA

figuur 2.2 Beproevingssc:hema

onbl!! as t

De voedingsspanning van de onbelaste transformator varieerde men van 190 tot 216 kV.

De nullaststroom varieerde hierblj van 3,7 tot 12,5 A.
De scheider schakelde aile stromen zonder problemen at. De c:ontactatstand waarblj de
boog definitiet dootde varieerde van 0,76 tot 0,91 m bij een sc:hakelsnelheld van 0,!56

m/s. De boogduur was ongeveer 1,5 sec:onde.

Opgemerkt dient te worden dat de scheider ultgerust was met een veersysteem.
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2.3 Field measurements of surges when switching in 345 kV stations. (1964) (3)

Het artikel heeft betrekklng op het in- en uitschakelen van transformatoren en

railsystemen m.b.v. vermogensschakelaars en scheiders.

Men gebrulkte voor de beproevingen scheiders met &en onderbreklngsplaats. De

spanning waarbij men de in- en uitschakelingen ultvoerde was 345 kV.

Men maakt in het artikel onderscheid tussen een stableIe en een instablele boog (voor

de deflnities zie 1.2>. Uit metingen bleek dat instablele booggebleden in het begin en

aan het einde van de boogduur de grootste overspanningen veroorzaakten. Deze

overspanningen hadden een grootste waarde bij het Inschakelen van 1,7 p.u. en van 2,0

p.u. bij het uitschakelen. Instablele bogen traden vooral op als het waaide. De reden Is

dat dan de boog sneller dooft en dat er herontstekingen ontstaan waardoor er hoge

overspanningen optreden. De frekwentie van deze overspannlngen is doorgaans hoog.

2.4 345 kV switching surge tests exploring dynamic voltage and arrester performance.
(1965) (4)

Graflek 2.5 De waarschijnlijkheid dat de510 20 50 80
90

99

waarschijnlijkheid in %

8 1\

6 \
r"-r-,

4

\
;2

,0

.. 1,
"E...
~ 1,

Overspanningen die ontstaan bij het schake/en van onbelaste transformatoren aI dan nlet

in combinatle met een hoogspanningslijn werden onderzochl
Men heeft in een bestaande netsituatle op drie verschillende p1aatsen In lotaal 32 maaJ

geschakeld. Er ontstonden hierbij 89 transiente overspannlngen met een p.u. groter dan

1,1. In graflek 2.5. Is de waarschljnlijkheid, dat de transiente overspanning groter Is dan

een bepaalde p.u. waarde, weergegeven.
De hoogst gemeten overspanningswaarde was 1,9 p.u. en In een op de tlen geYallen was

de overspanning groter dan 1,53 p.u. Blj het inschakelen was de maxlmale overspannlng

1,9 p.u. en bij het uitschakelen was de maximale overspannlng 1,3 p.u.
De hoge overspannlngen glngen gepaard

met hoge frekwentles die afhanke/ljk waren

van de plaats waar men schakelde.

De onbelaste transformalor had een

nomlnaaJ vermogen van 3)() MVA.

De waarden van de geschakelde

nUllaststromen werden nlet vermeld.

overspanning een bepaalde p.u. waarde

overschrijdt
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2.5 Switching the magnetic current of a large 345 kV transformer with double-break air
switch. (1965) (5)

Het gebruik van scheiders met twee onderbrekingsplaatsen heeft volgens de schrljvers

van dit artikel de volgende voordelen.

- Ze nemen de minste ruimte In beslag.

- Er is geen tegengewicht noelig.

- Er is een gering aantal onderdelen noelig waardoor de bedrljfszekerheld

toeneemt
M.b.v. de in het artikel beschreven scheider heeft men 14 maal onbelaste

transformatoren in- en uitgeschakeld. De vorm van de boog werd door een camera. die

64 foto's per seconde nam, geregistreerd. In het artikel is een fotoserle van een

onderbreking van 6,6 A bij een bedrijfsspanning van 330 kV opgenomen.

Door aan de scheider een veersysteem toe te voegen werd de openingssnelheld

vertienvoudigd. De boogduur werd hierdoor tot ongeveer 15% gereduceerd en werd 80

ms.

De resultaten van de in- en uitschakelingen met het veersysteem zijn In f1guur 2.3

vermeld.

fase
boog

.
o
e ~•

.
o·
e

......
re chts tree ks door tran sfor mator

via h.s.p.lijn

11) 20 ~O 1.0 50.
t t h

·d figuur 2.3 Boogduur in de drie fasen
periodes na can ac sc el ,ng

Er werden ook beproevingen verricht waarblj nlet dlrekt door een transformator werd

gevoed zoals biJ de eerder genoemde beproevlngen het geYal was maar via een 345 kV

lijn. Het resultaat was, dat de boogduur met ongeveer 50% toenam en dat deze langere

boogduur doorgaans gepaard ging met hogere overspanningen.

Conclusies die door de schrijvers worden getrokken un de hand van de beproevlngen.

1. De boogduur is de helft van die van een scheider met een onderbreklngsplaats

waarvan de openingssnelheld gelljk is.

2. Snelle onderbrekingen verminderen de boogduur tot 15%.
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3. Het onderbreken van nullaststromen leidt tot hogere overspanningen wanneer

de voeding geschiedt vanuit een transmissielijn dan wanneer er gevoed wordt
vanuit een nabijgelegen transformator.

4. Een kortere boogduur houdt niet in dat er dan ook een grotere stroom lean

worden onderbroken.

2.6 Results of survey on interrupting ability of air-break switches. (1966) (6)

Deze amerikaanse onderzoekingen tonen aan dat er in de praktljk gebruik wordt

gemaakt van scheiders om "kleine" stromen te schakelen.

Het onderzoek gut uit van een enquite die gehouden werd onder 71 bedrtjfen die
werkzaam waren op het gebied van de energievoorziening.

Men stelde de volgende vragen.

Vraag A. Gebruikt u schelders om nullaststromen te onderbreken?
De resultaten zijn in figuur 2.4 weergegeven. We zlen dat er van de 84

gemelde onderbrekingen 71 100% succesvol waren en dat slechu 13 onderbrek/ngen 90

tot 99% succesvol waren. De nullaststromen lopen daarbij op tot b.v. 10A b1j 115 kV.

Vraag B. Gebruikt u scheiders om een parallel stunde IIjn af te schakelen?
Uit de antwoorden bleek dat 60% dit meer dan drtemaal per jaar deed. 24%

deed dit een tot driemaal en 16% geeft geen indlcatie over het aantat mul dat er op
deze manier werd geschakeld.
In figuur 2.5 zijn de resultaten vermeld. We zien dat men in sommlge gevallen van 400
A met succes onderbrak. Van de 107 op deze manler verrichte onderbrekingen waren
er 9 minder dan 9O"A suocesvol en 21 tussen de 90 tot 99% succesvol.

Vraag C. Gebruikt u scheiders om onbelaste Iljnen mee at te schakelen.
Uit de antwoorden op deze vraag bleek dat 38% meer dan drtemaal per jear

zo'n onderbreking uitvoerde en dat 27% dit een tot driemaal per jear deed. 27% gaf
geen antwoord en 15~. gat un dat men voor het onderbreken van onbelute Iijnen de
scheider niet gebruikte.
In tiguur 2.6 zijn de resultaten vermeld. We zlen dat er van de 70 onderbreldngen er

58 100% succesvol waren en dat er 12 90 tot 99% succesvol waren.

Vraag D. Gebruikt u scheiders om onbelaste kabels at te schakelen?
Uit de antwoorden bleek dat men doorgaans hlervoor geen scheider gebrulkte.

We zien in figuur 2.7 dat in die gevallen wearin men wei een scheIder gebrulkte de

onderbrekingen succesvol waren.
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2.7 Isolator as a substitute for a 110 kV transformer breaker. (1966) (7)

0.9 095 1.0 1,O~

%n

~

l.
/' !JY

4:.~
V L

k:::::;:~ --:;. Ir
o

figuur 2.8 procentuele nullaststroom

5

procentuele ~ 4
nullaststroom I

in % 3

primaire

bll een

2% de

In het artikel zijn de resultaten vermeld van beproevingen, die men ge<lurende een

periode van twee jaar, aan 110 kV scheiders heeft verrichl

De vermogensschakelaar blj een transformator bescherrnt aileen de transfonnator en het

daarbij behorende railsysteem. Men ken deze vervangen door een scheider zonder dat

daardoor de betrouwbaarheid van het totale systeem In gevaar koml Belangrijk Is dan

wei dat de vermogensschakelaar aan het begin van de voe<lingslijn snel genoeg Is om

een storing in de transformator af te schakelen. De scheider die de vermogensschakelaar

vervangt moet wei in staat zijn om de nullaststroom van de transfonnator te kunnen

onderbreken.

De nullaststroom van een transformator ken

oplopen tot 2,2"10 van de nominale stroom

(1966). Hoe het vertoop van de nullutstroom

lo.v. de primair aangelegde spanning Is

wordt in figuur 2.8 aangegeven.

Blj een transformator met een nomlnaal

vermogen van 20 MVA en &en

spanning van 110 W wordt

procentuele nullaststroom van

werkelijke nullaststroom 2 A.

B1j modeme transfonnatoren is de

procentuele nullutstroom aanzlenlljk
mlnder (0,5%).

Men onderbrak onbelaste transformatoren welke een nomlnaal vermogen van 10 tot 20

MVA hadden. De spanning waarbij deze onderbreklngen werden ultgevoerd varieerde

tussen de 100 en 120 W.

De resultaten· van deze beproevingen zljn in de gratleken 2.6 en 2.7 verwerkl Aile

onderbrekingen slaagden.

$
1.0~-+-+-1

S is de contactafstand
op het moment dat de
boog defini~ief dooft
in meters. 0
M motoraandrijYing BO Ie
H handbediening 100-200~

Grafiek 2.6 De contactafstand als functie van de stroom
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Men kan aan de hand van grafiek 2.6 formules afIeiden voor de contactafstand.

2.5

5 ~o,eo\7I
100

S100 Is de contactatatand, in m met een wurachljnlijkheid van
100% en [de te onderbreken stroom in A

81j &en gegeven configuratle kan men hiermee de maximale stroom berekenen die

kan worden onderbroken.

2.6

t is de boogduur inosec,
M motorbedienin& 80 Is
H handbediening 100-200~$

Grafiek 2.7 De boogduur als functie van de stroom

Men heeft un de hand van grafiek 2.7 een fonnule atgeleid voor de boogduur.

2.7

t Is de boogdUUf In s, met een waarachljnlljkheid van 99% en r
J: te onderbreken stroom In A

Deze formule geldt voor de acheider met rnotorundrtjving. 81j de scheider met
handbedlening (100

0
tot '2fXJ0 per sec) bleef de boogduur onder de o,s s ongeae:ht de

te onderbreken stroom.

Extra trage handbediening leverde extreem lange bogen op. De resultaten hlervan

zijn njet in het artlkel venneld. Blj sterke wind constateerde men een kortere
boogduur en booglengte 19.v. de dan optredende sterke koellng.

Bogen tot 1 A gaven een nagenoeg recht boogpad te zien.. hogere stromen

veroorzukten &en gekromd boogpad. 81j het Inschakelen waren de bogen veel !lorter

(10 tot 13 em) dan bij het uit8Chakelen.

De spreiding in de meetresultaten wordt door de achrtjvers toegeachreven un fouten
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in de meetmethode. variaties in de boogeigenschappen en de weersomstandigheden.

In het laatste gedeelte van het artikel gut men in op de schakelmethode en de

b4!veiligingsmiddelen. die men zou moeten toepassen indien men de

vermogensschakelaar bij een transformator door een scheider zou willen vervangen.

2.8 Breaking capacity of isolators as a function of their opening speed. (1967) (8)

Men beschrijtt hierin de geschiktheid van scheiders om "kleine" stromen te

onderbreken als functie van de schakelsnelheid. Blj de beproevlngen Is gebrulk

gemaakt van 110 kV scheiders waarbij men de schakelsnelheid varleerde tussen de

15 en 75 m/s. De stromen die men afschakelde varieerden daarbij tussen de 3 en 45

A.

De beproevingen werden uitgevoerd bij verschlllende spanningen waarbij men bij een

constante stroom de schakelsnelheid van de scheider varieerde. Op deze manier werd

de boogduur bepaald bij verschillende schakelsnelheden. De resultaten van deze

beproevingen blj een spanning van 110 kV zijn In gratiek 2.8opgenomen.

sch.akelsnelheid in m/s

___ mpt shuntweerstand

---zonder

Grafiek 2.830 -.2..L eo

44 \- \
\

1\\\

\ .\"\ '.\1\
10

8 15 20

boogduu r t
in ms

20

50

Er werden ook beproevingen uitgevoerd waarbij men een vaste contactafstand nam

en men vaststelde of de boog na opening wei of nlet gedootd was. De variabelen

hierbij waren de te onderbreken stroom en de schakelsnelheld. De r8sultaten hlervan

zijn in grafiek 2.9 uitgezet
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Er is aan de hand van grafiek 2.9 een formule voor de onderbrekingscapaciteit
afgeleid.

1= 0,7 S O,5v 1,5 U -0,8 2.8

I is de stroom die nag juist ken worden onderbroken In A
S is de maximale contaetafstand in m.
v is de schakelsnelheid In m/s.

U is de wederlcerende spanning In ~V

(R.R.R.V. is 100 a 200 Vlus)

"-Iopwaarde wederkerer,de spanning

30 50 80
scha kel s nelh ei d in m/s

1,5 II'

1,0 m

ton tact afsland

J2 '----'-----'-
20

t
30

20 f---+-:T~'-i-:T'"""=....-I

10 hL-"--f-:"..e-"..4--7"'------:-:-'1

s I ro om
in A

Grafiek 2.9 De stroom als functie van de schakelsnelheid

Er werden ook beproevingen uitgevoerd un twee in de praktijk voorkomende anelle
schelders. De eerste was een 20 kV scheider die een schakelsnelheid van 25 m/s had.

De onderbrekingscapaciteit was 14 A (cos,=o,n. De tweede was een 1'0 kV
handbedlende scheider waarvan de hoeksnelheld 4 radls was. De

unvangsschakelsnelheid werd door een veersysteem het vijftienvoudlge van de
gemiddelde schakelsneiheid.

Conclusies die uit de beproevingen werden getrokken.

1. Tengevolge van de lange boogduur ken de onderbrekingacapaelteit yan een

gewone scheider nlet met grote zekerheid worden bepaald. Oit komt omdat men
rekening moet houden met weersomstandlgheden zoals windsnelheid en
windrlchting.

2. De beproevlngen toonden un dat de relatie tuslen de onderbreklngacapaeitelt
en de schakelsnelheid de vorm heeft van een machtsfunctle met een gemlddelde
exponent van 1,5. (verg. 2.8).

3. Bij gebruik van scheiders met een hage schakelsnelheld wordt de boogduur
beperkt en de invloed van de wind verkleind.
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4. De onderbrekingscapaciteit is voor een snelle scheider nauwkeuriger te

bepalen dan voor een normale scheider.

2.9 Alternating current disconnectors (Isolators) and earthing switches. (1975) (9)

Deze publicatie van de "International Electrotechnical Commission" I.EC. heeft

betrekking op wisselstroom scheiders en aardingsschakelaars ontworpen voor binnen en

buiten installaties voor spanningen vanat 1000 V blj een bedrijfsfrekwentle tot 60 Hz.

Deze voorschriften hebben betrekking op houdspanningen, toegestane nominate en

kortsluitstromen etc. Over het onderbreken van "kleine" stromen wordt nlets

voorgeschreven behalve een korte passage in de definitie van een scheider.

De definitie van een scheider is:

A mechanical switching device which provides, in the open position an Isolating

distance in accordance with specified requirements.

A disconnector is capable of opening and closing a circuit with either negligible

current is broken or made, or when no significant change In the voltage across

the terminals of each of the poles of the disconnector occurs. It is also capable

of carrying currents under normal circuit conditions and carrying, for a specified

time, current under abnormal conditions such .. those of short-circuit

note-

"Negligible current" implies currents such .. capacitance currents of

bushings, busbars, connections, very short lines of cables, currents of

permanently connected grading impedances of circuit-breakers and

current and voltage transformers and dividers. For rated voltages of 420

kV and below, a current not exceeding 0,5 A is seemed to be negligible

for the purpose of the definition.

Ult de voorafgaande definitie blijkt dat scheiders slechts stromen tot Q,5 A moeten

kunnen onderbreken. Beproevingen hiertoe worden nlet voorgeschreven.
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2.10 The disconnection and connection of 330 kV autotransformers with switches. (1974)
(10).

op

de

110 IN

--T'----T"""--- 330 kV

In dit russische artike' stelt men dat tg.v. de wenemende ¥rug nur elektricitelt men

steeds meer en meer gebruik mukt van onderstatlons met een of meer parallel

geschakelde transformatoren die un hoogspannings-zijde in pluts van met &en

vermogensschakelaar met een scheider met de IIjn zijn verbonden (figuur 2.9).

Het achterwege laten van

vermogensschakelur Is vooral

economische overweglngen gebueerd.

De beper1<ende factoren blj het In- en

uitschakelen van parallel ataIlnde

transformatoren zljn de te onderbreken

stroom en de weder1<erende spanning.

De nullaststroom voor T waa 3,4 A en
1

voor T 1.0 A.
2

--.......---..1.-----10 kv

figuur 2.9 Schakelschema

Men voerde de In- en uitschakellngen op twee manteren ult

- In- of uitschakellng In aile drle de fuen gelljktljdlg.

- In- of uitschakellng van iedere faae afzonderlljk.

Blj de tweede manier constateerde men blj het onderbreken van de eerste tue geen

boog en geen overspanningen. De stromen In de andere fuen werden 1,5 tot 2,0 maal

de oorsponkeUjke waarde.

In tabel 2.1 zijn de magnetiseringsstromen un de 330 kV zljde vn T1 vermeld.

In zljnde faaen I
R

In A IS In A IT In A I In A
0

R.S.T 4.0 2,2 4.0 D.96
5,T 4,4 6.4 10.4
R,T 4,9 5,0 10.4
R,S 6.8 4,4 10.4 Tabel 2.1

R 4.0 4.0
S 1,4 1.4
T 4,0 4.0

81j het onderbreken van de tweede en derde fue ontstonden er Intensleve I~htbogen

welke gepaard glngen met herontsteklngen. Er ontstonden hierblj pulserende stromen

die wei tot 50 maal de oorspronkelijke nullaststroom opllepen. De schakelcontacten
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brandden niet in omdat de eindpunten van de boag zich naar de afbrandc:ontacten

verplaatsten. De booglengte varieerde van 1,2 tot 1,5 m. Er ontstonden nag langere

booglengten (2,0 tot 2,5 m) wanneer men vertraagde handbediening toepaste inplaats

van motorbediening.

Bij het inschakelen van een onbelaste transformator was de booglengte 30 tot 40%

korter als bij het inschakelen. Blj gelijktijdlg ultschakelen was de booglengte 0,6 tot 1,0

m.
De maximale overspanningen die optraden zijn in tabel 2.2 vermeld.

Uitschakelen

eerste fase 1,0

tweede fase 1,67

derde fase 1,4

gelijktijdlg 1,4

Inschakelen

eerste faae 1,57

tweede faae 1,73

derde fa.. 1,0

gelijktljdlg 1.4
Tabel 2.2

Blj het in- en uitschakelen wanneer de transformator belest Is nemen boogduur en

booglengte toe met het vermagen dat wordt geschakeld.

De formule voor het vermogen is:

S~~ ~
d f t

Sd het vermogen In VA

r, de faseatroom In A

Ut de spanning over de scheider In V

Tot een vermagen van 2500 kVA per faae veroorzaakt de boog geen schade un de

scheider. Wanneer S 1000 kVA per faae Is dan ontstaat er slechts een klelne boog
d .

en treden er geen overspanntngen op.

Conclusie van de schrijvers aan de hand van de beproevlngen Is.

Men ken met de beproefde scheider nuJlaststromen <3.4 A.) van

transformatoren tot 25 MVA blj een spanning van 330 kV zonder

problemen onderbreken. Het is durblj wei wenselilk een
schakelprocedure te volgen waarbij men de faaen atzondertljk In- of

uitschakell
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2.11 Samenvatting van het Iiteratuuronderzoelc.

Het onderbreken van "k1eine" stromen m.b.v. scheiders komt in de praktljk voor. De

mogelijke schakelsituaties wurin men scheiders zou kunnen gebruiken worden In 1.3

behandeld.

Er bestun echter weining recente artikelen over dlt onderwerp. Ult de artlkelen die

wei gevonden zijn, zijn de belangrijkste conclusies samengevat

- Het is moeilljk om &en grens voor de onderbrekingscapaciteit te bepalen. De

oorzaken die hiervoor geneemd worden zijn:

- weersomstandigheden (windsterkte, windrichtlng etc.)

- de lange boogduur

- de schakelsnelheid

- Inschakelen h&eft doorgaans &en kortere boogduur en booglengte tot gevolg

(in artlkel 10 wordt &en 30 tot 40% kortere boogduur en booglengte

gevonden) dan uitschakelen.

- Ais moeilijkste schakelsituatle wordt het ultschakelen van onbelute IIjnen

gezlen. Men heeft &en teename van 5O-A van de boogduur geconstateerd lo.v.

de boogduur blj het afschakelen van onbelute transformatoren.

- Blj het Inschakelen zijn de overspanningen grater dan blj het uitschakelen.

De schakeloverspanningen zijn echter ook afhankeUjk van de schakelsituatle

en pluts waar men schakell

In tabel 2.3 zijn de maximale gemeten overspanningen vermeld.

artikel 3 inschakelen 1,7 p.u. ultschakelen 2,0 p.u.

artikel 4 inschakelen 1,3 p.u. uitschakelen 1,9 p.u. Tabel 2.3
artikel 10· inschakelen 1,4 p.u. uitschakelen 1,4 p.u.

artikel 10 inschakelen 1,7 p.u. uitschakelen 1,7 p.u.

10'gelijktljdig Inschakelen van de fasen

10 na elkaar Inschake'en van de fuen

- Er worden formules gegeven voor de booghoogte, boogiengte en de boogduur.

Het nadeel van deze formules Is dat ze gelden btj een bepaalde schakelsnelheld

welke doorgaans nlet vermeld is.

In mlkel 8 wordt een formule gegeven wurln wei de schakelsnelheid Is

opgenomen. Deze luidt:



1= 0,7 5 0,5V 1,5 U -0,8

I is de stroom die nog juist kan worden onderbroken in A

S is de maximale contactafstand in m.

v is de schakelsnelheid In m/s.

U is de wederkerendespannlng in W
(R.R.R.V. Is 100 a 2DO V1us)

- Onderbreking van nullutstromen van transformatoren. label 2.4

artlkel 2 5 6 7 10
transformator 100 MVA 400 MVA 20 MVA 125 MVA

spanning 190.216 kV 345 kV 138 kV 110 kV 330kV

nullaststroom 3,7.12,5 A 13,2 A 6A 3A 3,4 A

schakelsnelheld 0,55 m/s 8O°'s

- Onderbreking van onbelaste IIjnen.

artlkel

IIjnspanning

stroom

schakelsnelheld

1

132 IN

7A

6

138 kV

6A
label 2.5

- Onderbreklng van k1eine belast\ngsstromen

artIkel

spanning

stroom
schakelsnelheld

8

110 kV

3.415 A

15.75 m/s
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3. Het onderbreken van" kleine" stromen bij een hoge spanning m.b.v.een scheider.

3.1 Inleiding.

Er is weinig bekend over het blussen van een lange wisselstroomboog in open luchl

De vraag was in eerste instantie welke stroom een normale scheider zonder extra

voorzienigen kan onderbreken en of snellere contakt-opening gevolgen heeft voor de

booglengte en de booghoogte.

Om op deze vragen een antwoord te geven zijn er eerst enige inleidende metlngen

verricht waarna er een definitief beproevingscircuit voor het onderbreken van stromen

van 0-5 A is opgebouwd.

3.2 Bepaling van de houdspanning als functle van de contactafstand.

Door het meten van de houdspanning als functie van de contaktafstand lean de minlmale

boogduur worden berekend.

Voor de bepaling hieryan is het onderstaande circuit opgebouwd (figuur 3.1>.

serle weers'and 4,08 Mtl.

;l!'scheider

o-500 V
Balteau

trClnsforma tor
, 500,6

figuur 3.1 8eproevingscircuit voor de houdspannlng

De belastlng bestond uit 34 weerstanden van 120 k.n. welke In serle geschakeld waren.

De stroom is dan btj 110 kV.

110.000/(34·120.000): o,OZlA

De meetmethode is als voIgt:

De scheider wordt geopend, wuma de spanning un de primalre ziJde wordt ingeateld.

Blj deze ingestelde spanning wordt bepuld bij welke contactafstand er doorslag

optreedl Vervolgens verhoogt men de spanning aan primaire zljde en bepaald opnleuw

de bij deze spanning behorende contactafstand waarblj doorslag optreedt

De resultaten zijn verwerkt In grafiek 3.1.
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We zien dat er een vrijwel Iineair verband bestaat tussen de contactafstand en de

houdspanning.

u= c*,S

U is de houdspanning In kV

c is een constante (4,4 kVlcm)

5 is de contactatstand in cm

(3.1)

We zien ook dat de doorslllg-atstand bij 110 kV ongeveer 24 cm is. Blj bediening door

mlddel van een motoraandrijving betekent dit, dat de minimale boogduur 1,2 sec
bedraagt (zie gratiek 3.3).

Opmerking: De meting Is in het laboratorium verrichl

3.3 Beproevingscircuil

Het schema van het beproevingscircuit voor het onderbreken van Ideine stromen Is In

tiguur 3.2 gegeven. De diverse onderdelen van dlt circuit worden in de onderstaande

paragraten behandeld.

10 kV installatie.

De 10 kV installatie Is uitgevoerd met zekeringen van 100 A. Als er een

schelderstroom loopt van 5 A dan worden de stromen welke In de 10 kV

installatie lopen alsvolgt:

R-tase 55 A

S-fase 55 A

T-fase 0 A

Vermogensschakelaar.

De vermogensschakelaar wordt blj ledere beproevlng In- en

ultgeschakeld. Het in- en uitschakeltijdstip Is vrij te Idezen.

Transtormator I.E.O..
Nominate primaire spanning 10 kV

Nomlnale secundaire spanning 380/220 V

Nomlnaal schijnbaar vermogen 800 kVA

relatleve kortsluitspanning 3,56%.

Het maximale schijnbare vermogen is btj een schelderstroom van 5 A.

220*25OO=55OkVA
Totale belastlngstroom secundair is dan

2500 A.
Nomlnale belastlngsstroom van de transtormator Is

800.000/220*3= 1212 A.

Overbelastlngstactor Is dan

2500/1212= 2.06
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binnen buiten

belas ting

kabel haspel

Hapam

transformator Hapam

n= '500,7

I
Uv
I

I
I

tranSformatj'r Balteau

n=SOO,6

--

transformator I.E.D.
10000/380 V.

ve r m0 91!nsschake I(]()r

hoogspannings circuit .----

figuur 3.2 Beproevingscircuit voor het onderbreken van kleine inductieve stromen (0-5 A) bij een spanning van 110 kV
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180

160

140

LIl,n kY

Ie ffl

120

100

80

Etfektieve .. aarde van de houd-

slagspannlng als 'unctle v d cDntacta~tand ,.50hZ)

20 24 28 32 36 40 44 46
contact afstand In cm

Graflek 3.1 Houdspanning als functle van de contactafstand

Blj 110 leV Is de contactatstand 24 em
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Transformator Balteau.

Hoogspanningstranformator type TEG 250

Nominale primaire spanning 500 V

Nominale primaire stroom 400 A

Nominale secundaire spanning 250 kV

Nominale secundalre stroom 0,8 A

overzetverhouding 500,6

relatieve kortsluitspanning 2,16 %

Scheider HAPAM.

123 kV

Transformator HAPAM.

Hoogspannlngstransformator (ontwerp Kolev)

Nominate prlmaire spanning 250 kV

Nomlnale prlmalre stroom 0.6 A

Nominale secundalre spanning 500 V

Nomlnale secundaire stroom 300 A

overzetverhoudlng 1/soo.7

relatleve kortslultspannlng 0,7 %

Belasting.

De regelbare belastin~wordt gevormd door een kabelhaspel waarop een

Wmvk kabel 4*35 mm gewlkkeld is. De Impedantle van de belastlng

wordt bepaald door het aantal windingen op deze haspel en de manter

waarop de aders van de kabel met elkaar worden verbonden.

Voor de berekening van de impedantie van de kabelhaspet gaan we ult van de a1gemene
formule:

2
L= (Uon A)/t

•.1..., e ;J

figuur 3.3 Kabelhaspel

(3.2)

L is de !fltlnductle in henry

Iij'4 'Jf 10 ~e permeabiliteit van
lucht in N/A
n is het aantal windlngen

A Is ~et oppervlak van een winding
in m

r Is de lengte van de spoel In m

De berekening van de belastlng die nodlg is om een bepaalde stroom door de scheider

te laten lopen Is als voigt
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We gaan uit van een sterk 10 kV net We kunnen dan het vervangingsschema zoals in

tiguur 3.4 getekend opstellen.

tlguur 3.4 Vervangingsschema

Zki is de kortsluitimpedantle van de I.E.O. transformator.

Zki=e (Unomllnom)= 0,0356 (10.000146)= 7,71 A

(e= de relatieve kortsluitspanning)

Zkb is de kortslultlmpedantie van de Balteau transformator.

Zkb=e (Unom/lnom)= 0,0216 (500/400)= 0.0'0 "

Zk~=Zkb (10.000/2~ 55,8 A

Zkh Is de kortsluitimpedantie van de Hapam transformator.

Zkh=e (Unomllnom)= 0,007 (250.00010,6)= 291&,7 I\,

Zktf=Zkh (10.000/220)1 (1/5OO,6}1.. 291&'7= 24,05 A

Zbe is de impedantie van de belutlng.

Zbe= w,Lbe

zb4&=Zbe*(10JXXJI22Of*(1/5OO,6}'*(5OO,ri= 2fJFi7.Zbe A

Aan de hand van dlt rekenmodel ia gratlek 3.2 gemaakt
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Grafiek 3,2 De scheiderstroom I als tunctie van de Impedantie van de belastlng
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booghoogtemeetpunfboog

·1· .. '

i\iI·' I"'I' i!I 'I'I. I 1.1

j * !
I

voar oanz icht zlJaanzicht

figuur 3.5 SCheideropstelling met boogontlading
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3.4 Meetmethode.

am visueel inzicht te verkrijgen over boogontladingen in open lucht Is er van iedere

beproeving een vldeo-opname gemaakt. In figuur 3.5 is er een vooraanzicht en

zijaanzicht van een scheider en een boog getekend.

De reden waarom men voor video-opnamen heeft gekozen is dat de verschijnselen lang

duren (D,S tot 5 sec). Een verder voordeel is dat men op eenvoudige wijze een opname

beeld voor beeld kan bekijken. De opname capaciteit van de video-recorder was 40

beelden per seconde.

am een direct verband te kunnen leggen tussen datgene wat men zlet en het verloop

van boogspanning en boogstroom heeft men deze m.b.v. een mixer in het beeld van de

boogontlading geprojecteerd. Ook heeft men m.b.v. van deze mixer een teller in beeld

gebracht zodat men op eenvoudige wijze de boogduur kan bepalen.

am te bepalen wat de invloed van de openingssnelheid op het booghoogte Is. zljn er

metingen verricht waarbij men de opnamen van opzij heeft genomen in p1aats van

vanvoren.

Het meten van boogstroom en boogspanning.

s~room shun~

Camoc en scoop signool

De boogstroom wordt bepuld door gebrulk

te maken van een shunt (zle

beproevingscircult) welke aangesloten Is

&an de geaarde zljde van de Batteau

transtonnator.

figuur 3.6 Stroommetlng

Voor het meten van de boogspanning heeft men gebruik gemaakt van twee
meetsystemen.

Van het ene meetsysteem <de (capacitieve deler) is In figuur 3.7 het &anslultschema

getekend.

1
62,71\
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Voor de waarden van de diverse weerstanden verwijs ik naar het verslag van JA Bartels

(EH.75A33) die door gebruik te maken van een analoge computer tot deze configuratie

is gekomen.

Het schema van de verzwakker die het signaal van ongeveer 30 V terugbrengt tot 0,5

V vindt men in bijlage 1. Er is ook frekwentie-karakteristiek opgenomen van de

capacitieve deler met verzwakker. Deze frekwentie-karakteristiek vindt men In bijlage 2.

Het andere meetsysteem is een spanningsmeettranstormator. In flguur 3.8 is het

meetschema getekend.

m.b.v. een meettransformator

Camac signaal

figuur 3.8 Spanningsmeting

scoop
signaal

n
4'9k~

200A

Om aan de difterentiaal- ingang van de oscllloscoop de meetspanningen bij gesloten

scheider gelijk te maken Is er een potentiometer opgenomen.

Door het van elkaar aftrekken van de beide meetsignalen krljgt men de boogspannlng.

In de oscilloscoop gebeurt dlt aftrekken door gebrulk te maken van een dlfterentlUl

verzwakker. In het Camac systeem wordt dlt aftrekken door middel van een

rekenprogramma gerealiseerd nadat de signaten opgeslagen ziJn op &en diskette
(magnetische opslag).

3.5 Metlngen.

3.5.1 Met motorbedlenlng. Hlerblj zljn bij diverse stromen onderbreklngen ultgevoerd. De
gemiddelde openlngssnelheld Is 0,4 m/s (zie bijlage 3).

In flguur 3.9 Is de scheider-configuratie met motorbedlening In gesloten toestand

getekend.

!I! :
bovenoanz1rh I

molar vooraanz 1C~45_ flguur 3.9 Motorbedlening
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Bij iedere ingestelde stroom werden zeven onderbrekingen uitgevoerd welke aile op

video werden vastgelegd. Tevens werd van enkele onderbrekingen stroom en spanning

opgenomen in het Camac systeem.

3.5.2 Met een koperen draad waarin een smeltdraadje is opgenomen gespannen tussen

de contacten (zie figuur 3.10)

<op>ren ,rsmettdraadJe
draden~_/__ I

it """,0",,, / ~

133cm

III

..... r..;

-'
v ooraanz I chI

flguur 3.10 Met zandzakken

~ov<!naanzichl

Door de stroom zal het draadje smelten waardoor de zandzakken. leder met

een gewicht van 500 gram. naar beneden vallen.

Voor de vallende zakken geldt

2
O,5*m*v =m*g*h (3.3)

2
h =O,5*g*t (3.4)

hlerin Is:

m de massa In kg

v de snelheld In m/s
2

9 de gravitatieversnelling 9.8 m/s

h de afgelegde weg In m

t is de tljd In s

M.b.v. deze formules lean men een gemlddelde openlngssnelheld bepalen.

De gemlddelde snelheld blj een contactafstand van 100 cm Is 3.12 m/s

De gemlddelde snelheid blj een contactafstand van 133 em Is 3.61 m/s

De stromen die werden onderbroken waren groter dan o.a A omdat blj lagere stromen

het smeltdraadje nlet onderbrak. Ook hlerbij is bij iedere ingestelde stroom zeven maaI

onderbroken en werden er van aile onderbrekingen vtdeo-opnamen gemaakt Tevens

werd van een groot aanta! onderbrekingen stroom en spanning opgenomen.
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3.5.3 Met een koperen draad waarin een smeltdraadje is opgenomen. In plaats van

rechtstreeks aan de koperen draad zijn de zandzakken via elastieken met de koperen

draad verbonden (zie figuur 3.11)

rsmeltdraadJe

M

u

vooraanz I cht bo yen aan ZI cht

figuur 3.11 Met zandzakken en elastieken

De gemiddelde openingssnelheid is bepaald aan de hand van video-opnamen en Is

ongeveer 20 m/s.

Het aantal onderbrekingen bij dezelfde stroom was zeven. Er werd wederom van aile

onderbrekingen een video-opname gemaakt en van het merendeel stroom en spanning

opgenomen.

3.5.4 Met een koperen draad die verbonden is via een smeltdraadje lossen de

aansluitklemmen van de scheider (zie figuur 3.121.

"tou'" ../

ko peren drod en
f\. r smel tdraad je

I

Illl \

,.;m..--~-~
vooraar.z !Cht bovenaanzlcht

figuur 3.12

De koperen draden zullen door de touwtJes naar de scheider annen getrokken worden.

Deze metingen werden blj drie stroomwaarden verrlcht
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3.5.5 Deze metingen hadden tot doel om na te gaan wat de invloed was van de

openlngssnelheid op het boogbereik. Daartoe zijn er metingen uitgevoerd zoals

beschreven in 3.5.1 en 3.5.2 aileen nu werden de video-opnamen van opzij genomen in

plaats van vanvoren.

Er werden in totaal bij een stroom van 2,64 A veertig onderbreklngen ultgevoerd welke

aile op video werden opgenomen.

3.6 t.Aeetresultaten.

Van een groot aantal metlngen zijn naast de video-opnamen ook de boogstroom en de

spanningen voor en achter de scheider opgenomen en op diskette vastgelegd. Om het

overzicht te bewaren zljn de meetresultaten in de vorm van grafleken weergegeven.

3.6.1 De meetresultaten van het openen van de scheider m.b.v.

de motoraandrijving zijn verwerkt in de grafieken 3.4, 3.5 en 3.6

In grafiek 3.4 zlen we dat de spreiding in de metlngen erg groot is; daarom is in graflek

3.5 de gemlddelde waarde met de bljbehorende standaard-devlatle uitgezet van de

metingen zoals die In grafiek 3.4 voorkomen.

Er bestaat een linealr verband tussen boogstroom en boogduur In het gebled van 0.7

tot 3,8 A. bij klelne waarden van de stroom is het verband nlet meer IInealr. Ott komt

waarschijnlijk omdat men dan In het gebled van de glimontlading koml

In graflek 3.6 zlen we ook een Iineair verband maar. nu tuasen de contactafstand waarblj

de boog definitief dooft en de boogstroom. Indien we deze IIjn zouden doortntkken dan

zalt met in achtneming van de standaard-deviatie, al btj een stroom van 5 A de maxlmale

contactafstand worden berelkt zonder dat dan de boog gedooft Is. De kans dat de boog

njet dooft wordt dan grool

Blj het schelden van de contacten ontstaat er een boogontladlng welke snal In lengte

toeneeml Heeft de boog een bepaalde lengte dan k1apt deze plotsellng Ineen tarwljl ook

de boogspannlng sterk afneeml Vervolgens neemt de lengte van de boog weer toe . DIt

proces treedt In een onderbreking vaak op. Het aantal is sterk afhankelljk van de

stroomsterkte en van de windsnelheid. In de bijlagen kan men oaclllogrammen van

onderbreklngen vinden.

3.6.2 De meetresuttaten van de beproevlngen zoals beschreven In 3.5.2 en 3.5.3 zljn

verwerkt in de grafleken 3.7, en 3.8.

We zien dat ook blj snelle onderbreklng er een aanzlenlijke spreldlng In de boogduur

optreedl Ten opziehte van de resultaten met motorbedlenlng zlen we dat de boogduur

aanzlenlijk korter Is en dat de boogduur voor stromen groter dan 2 A blj een

contactafstand van 100 em sterk toeneeml
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3.6.3 De beproevingen met een korte smeltdraad, besehreven in 3.5.4 zijn verwerkt in

gratiek 3.9. De resultaten zijn overeenkomstig met die welke in grafiek 3.7 zijn vermeld.

3.6.4 De voorafgaande beproevingen hadden tot doel om een beter inzieht te verkrijgen

over de boogduur als funetie van de te onderbreken stroom en over de invloed van de

openingssnelheid op de boogduur. Het is wellieht nog belangrijker te weten wat de

invloed van de openingssnelheid op de booghoogte Is. Daarom zijn er metingen blj een

stroom van 2,64 A verrieht die tot doeI hadden dit te onderzoeken.

In grafiek 3.10 zien we de resultaten van onderbrekingen met motorbedlening. Een

kruisje vertegenwoordigt een meetpunt, zoals aangegeven in figuur 3.5, van de boog

juist voordat deze deflnitief doofl We zien dat de grootte en riehting van de booghoogte

sterk wisselt maar toeh overwegend boven de seheiderarm vooneomen.

In gratiek 3.11 zijn de resultaten vermeld van onderbrekingen met een gemiddelde

openingssnelheid van 20 m/s.

We zien dat ook hler de grootte en riehting van de booghoogte stene wtssell
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3.7 Conclusies.

Wanneer we de oscillogrammen van de diverse onderbrekingen bekijken dan zien we dat

bij gebruik van de motorbediening een onderbreking wordt gekenmerkt door een proces

van toename van de boogspanning waama plotseling deze naar een veer lagere wearde

terugvall Olt proces treedt vaak op tijdens een onderbreklng. Ais we de vldeo-opnamen

bekijken dan zien we dat deze terugval van de boogspanning overeenkomt met een

plotseling kleiner worden van het boogpad doordat er kortsluitingen In het boogpad zeit

optreden. Bij snelle onderbreking komt het proces van toename en plotselinge terugva'

vrijwel niet voor. Oeze onderbrekingen worden gekenmerkt door een geleidelljke

toename van de boogspanning tot een waarde van de ontsteekspanning welke ongeveer

gelijk is aan de bedrijfsspanning waarna de boog doofl

Bij gesloten scheider is het faseverschil tussen stroom en spanning ongeveer 84 ° . B1j

het definitlef doven van de boog is dlt faseverschil teruggelopen tot ongeveer 36°.
Tevens zien we dat ook de boogstroom kleiner wordt naarmate de boogspanning groter

wordt Olt Is te verwachten omdat een langere OOog een toename van de boogweerstand

tot gevolg heeft

Er zljn dus twee verschijnselen die het doven van de boog gemakkelljker maken:

-afname van de OOogstroom

-het In fase komen van stroom en spanning

Door het laaste verschijnsel wordt de kans op overspanningen gering. Er zljn dan ook

in onze metingen geen overspanningen geconstateerd.

Als we de meetresultaten samenbrengen in een graflek (grafiek 3.12) dan zlen we dat

de OOogduur door verhoging van de openlngssnelheld sterk wordt gerec:lueeerd. B1j 1 A

is de boogduur van snelle onderbrekingen 16% van de wearde zoels die biJ

onderbrekingen met motorbec:liening Is (2,4 sec). Blj een stroom van 3,5 A Is voor snelle
onderbreking (133 cm) dit percentage ~At en voor snelle onderbreking (100 cm) is dit

percentage opgelopen tot 50 ~. to.v. de wearde bij motorbec:llenlng (3,2 sec).

De stroom waarbij de kans aanwezig is dat de boog blljft stun Is voor de

motorbedlening ongeveer.5 A.

In artikel 7 wordt de bovengrens van de contactafstand als functle van de stroom

gegeven als:

wearln

I de stroom in A

S de contactatstand bij

J:,ing met een

waarschlJnlljlchekl van 99%

In m,
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Uit graflek 3.5 kunnen we atleiden dat

s = O,90~
39

We zien dat de grootte-orde van de eontactafstand gelljk Is.

Een soortgelijke vergelijking voor de boogduur is er niet te maken omdat de door ons

beproefde scheider aanzlenlijk trager was dan de in artikel 7 beproetde scheider.

A1s we naar de booghoogte gaan kijken dan zien we dat sneUe onderbreking slechts een

gering voordeel oplevert to.v. onderbreking m.b.v. de motorundrljvlng. Voor

onderbrekingen m.b.v. de motoraandrijving vinden we een gemiddetde booghoogte van

110 em met en standaard deviatie van 23 em en voor de sneUe onderbreking Ylnden

we een gemlddelde booghoogte van 88 em en een standaard deviatie van 17 em. Oit blj

een stroom van 2,64 A.
Vergelljken we deze resultaten met de formule zoals besehreven in artikel 1:

• -6
o tot 100 A R= 5,0 10 V I

waarln
R de booghoogte In m

V de spanning in V

1 de stroom In A.

dan vinden we met V Is 100 kV en 1 is 2,6 A een booghoogte van 130 em hetgeen

overeenkomt met de 110 em met een standaard deviatie van 23 em die door ons wordt

gevonden.

Samenvattend kan men coneluderen dat snelle onderbreking wat betreft de booghoogte

welnig voordeet opleverl Er zal dus in een andere rlehtlng moeten worden gezocht om

de booghoogte te beperken.
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3.8 Mogelijke oplossingen.

Men lean de oplossing zoeken in diverse ric:htingen:

1. Extra koeling door externe beblazlng van de boog door b.v. persluc:ht

De vraag hierblj Is wei of dit tot reductle van de booghoogte zaJ lelden.

Voordeel is ec:hter wei dat de ric:hting waartn de boog zlc:h beweegt

vooraf bepaald is.

2. Door drukverhoging welke veroorzaakt wordt door b.v. ''hardgas''

(vrijmaklng van gas uit een gesc:hikt isolatiemateriaal waardoor de druk

plaatselijk sterk toeneemt en de koel-eigensc:happen van het gas sterle

wijzigt).

~e~:or ~~ s:::st:etd:
e
:::ero::~:~S:~~~:ffe~et:C:::i::~el~~

stroomloze toestand wordt geopend.
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1. De scheider in gesloten toestand

2. De hoofdcontacten in het schakelaartje gevuld met SF6 openen waardoor de stroom
door de hulpcontacten wordt overgenomen

3. De hulpcontacten in het schakelaartje openen waardoor er een boogontladlng ontstaat,

door de pUfferwerking dooft de boog snel



4. De scheider opent waardoor er een zichtbare scheiding ontstaat

5. De scheider heeft zijn maximale contactatstand bereiltt en de hoofdcontacten en

hulpcontacten in het schakelaartje worden weer gesloten.

figuur 3.14 Extra puffer schakelaartje gevuld met SF6 om de klelne atroom te

onderbreken



4. Het in- en uitschakelen van een inductieve stroom van 750 A bij een spanning van

300 V met een open lucht scheider.

4.1 Inleiding.

Het onderbreken van grote stromen m.b.v. een scheider treeclt op bij omschakellng van
railsystemen zoals beschreven in schakelsituatie 1.3.6 .

Gebleken was dat een scheider zonder extra voorzieningen emstlge beschadigingen kan

oplopen bij dergelijke schakelmanipulaties.

Er werd daarom in de richting van het toepassen van hulpcontacten gezocht, die bij
uitschakelen eerst de stroomdoorgang ovememen waarna de hoofdcontacten leunnen

openen. Sij het inschakelen moeten de hulpcontacten eerst slulten voordat de
hoofdcontacten stuiten.

Om tot een goede constructie voor de hulpcontacten te komen moet men op enlge
zaken letten.

- mechanische aspecten van de constuctie zoals materiul, vorm, lengte,
doorsnede etc,
- keuze van contactmateriul, afmetingen van de contacten, vorm van de

contacten.

- constructies om tot verbetering van de bluswerking te komen.
Nadat er een eisenpakket was opgesteld zijn er diverse constructies beproefd om te

kijken of deze un het eisenpakket voldeden.

4.2 Het elsenpakket .

1 Er moeten in totaal 100 schakeloperaties "IN - T1 - UIT - T2" achtereen worden
verrlcht in een beproevlngscircult volgens figuur 4.1.

Hierbij wordt een stroom van 750 A (eft) in, resp. uitgeschakeld bij een open spanning
van ca. 300 V (eft). De tijden T1 en T2 zljn nlet voorgeschreYen. Men ken hterbij denken

un enkele minuten met zonodig na b.v. 10 operaties een extra pauze van 15 minuten.
Tijdens een serie mag niets un de scheider worden gewtjZigd of verbeterd.

2 Voor en na deze beproevingsserie wordt de overgangsweerstand van de

hoofdcontacten van de scheider gemeten. Men lean rekenen op een wurde tussen 40
-7

en 80 10 ohm, voor de beproeving. Na de beproe"ling mag deze weerstand nlet groter
zijn dan ervoor.

3 Na de beproevingsserie mogen de hoofdcontacten geen enkel spoor van inbranden

vertonen.



4 Voor de beproevingsserie worden de

scheidercontactarmen nauwkeurig bepaald. Na de

overeenstemmen met die van voor de beproeving.

In-stand en UIT-stand van de

beproeving moeten beide standen

5 De constructie moet corona-vrij zijn binnen de IEC-eisen.

6 Bovenomschreven eisen moeten ook gelden onder extreme winterse condities, waarblj

vooral intensieve ijsafzetting gevaarUjk kan zijn.

4.3 Beproevingscircuil

In onderstaande flguur 4.1 is het schema van het beproevingsclreuit getekend.

ve r mog enss eh n kel nn r

transformntor I.E.O.
100001 380 V

sellel der Hapam

L,=O,27mH~ ,..~

Ib i/"'''';
'-lJb~'

L z'1mH L3=lmH

shunt

tiguur 4.1 Beproevingsschema

In de navolgende paragraten worden de diverse onderdelen van het beproevlngscireult

beschreven.

10 kV installatie.

Als er door het circuit &an seeundaire zljde een stroom van 1500 A loopt

dan is de stroom door de primaire wikkeling
(220110.000)*1500 =33 A

Transtormator I.E.O.

Nominale primaire spanning 10 kV

Nomlnale seeundaire spanning 220/380 V

Nominaal schljnbaar vermogen 800 kVA

Nominale stroom aan seeundaire zljde

aoo.OOO/38OY3= 1215 A
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Belutlng

De belasting wordt gevormd door drie zelfinducties. Voor de zelfinductie

van O,Z7 mH Is gebruik gemaakt van de eerder genoemde kabelhaspel.

De zelfinducties van 1 mH werden gemaakt door van een stuk Vmvk kabel
2

4*35 mm een spoel met vijf windingen te maken. De diameter van deze

spoelen was ongeveer 1 m.

De waarden van de zelfinductie werden vooraf bepaald door een stroom

spanningsmetlng.

l1 = O,Z71 mH

l2 = 1,03 mH

l3 = 0,95 mH

4.4 Meetmethode.

Voor het berproeven van diverse constructies werden enige in- en uitschakellngen

verricht waama bekeken werd of het zinvol was om met de constructle door te gun.

Hat maken van Yideo-opnamen had door de zeer Ieorte boogduur en de hoge

IIchtintensiteit van de boogontlading weinig zln. Wei ziJn boogstroom en boogspannlng

van enige in- en uitschakelingen opgenomen.

In de figuren 4.2 en 4.3 zijn de aanpassingen getekend voor het C&mac systeem.

boogstroo"1

flguur 4.2 Meting van de boogstroom

6801<"

boogspanning

figuur 4.3 Meting van de boogspanning



4.5 Het beproeven van de diverse constructies.

4.5.1 Zweep.

Meehanisehe eigensehappen van de zweep.

Het probleem van de voorgespannen en lossehietende zweep Is te herlelden tot de
eenzijdig ingeklemde stang, die aan het uiteinde met een dwarskraeht is belast (zle
flguur 4.4). Voor de maximale uitwijking a geldt de bekende formule.

pC
a =--

3E 1

met

(4.1)

a = de uitwijklng In m
p =de kracht in N

r= de lengte in m
E = de elastleiteitsmodulua in N/m2

1= het traagheidsmoment v.d. dooranede In m"

figuur 4.4 Eenzijdige Inklemming

voor een ronde stang Is 1= Of/64) d~ """0.05 d~

voor een reehthoekige stang 1= (1/12) b h5

met d = de diameter In m

b = de breedte In m
h = de hoogte in m

(4.2)

(4.3)

Met 4.1 kan men het volgende berekenen:

- De eontactdruk op het moment dat de hootdeontacten achelden. Oeze moet
groot genoeg zljn om de stroom zonder problemen In het zweepcontact te

doen eommuteren.
- De eontactdruk tljdens het verschulven nur de e1ndatand van de zweep.

Oeze moet voldoende groot zijn om de stroom zonder boogvorming. of zelfa
vastlassen, te geleiden.

- De eontaetslag na het losschleten.

Na het lossehieten trilt de zweep In zijn elgen frekwentlea ull In principe ontstaat er
daarbij een grote reeks van frekwenties maar praktlsch kan In dit geval gerekend
worden met de grondfrekwentie:



Wif = 0,560 L~
m f (4.4)

met m = de musa per lengte eenheid in kg/m

m =fA (4.5)

P = de aoortelljke masaa in kg/m~

A = de oppervlak van de dooranede van
de stang in m.2

De cirkelfrekwentie w = 2ll'f wordt nu

w = 3,52 VE I 4'me

Voor de ronde staat vinden we uit (2) en (4) ,reap.

d~ VrEf = 0,14 E

d \ rL..
w = 0,887 v,-.

De trilling van het uiteinde verloopt in eerate inatantie volgens

a=acoswt

Hlerln Is a de maxlmale uitwijking op het moment van losschieten van de zweep,

gegeven door (4.1).

(4.6)

(4.7)

(4.8)

Wanneer de stang ongeveer in zijn neutrale stand la gekomen wordt hlj

tegengehouden en strek gedempt door een remconstruktle. Omdat nu de maxlmale

alag bereilct ia, moet de boog gebluat zijn.

Deze maximale alag wordt berellct in een kwart periode van de trilling, dus In een

tijd T = (1/4)/f
zodat(max)

T =178 (\~
(max) , d V'E (4.9)

De stang heeft op dit moment zljn maxlmale anelheld, gegeven door v( = aw, dua
max)

-70-



v = 0,88
(max) (4.10)

De momentane waarde van de snelheld tot aan de atremmimg wordt gevonden uit

V = "'1Js/dt met (4.8):

v=awsinwt

De gemiddelde snelheid bedraagt v = aFT
zodat (gem) (max)

ad YJEv = 0,56
(gem) e2 (4.11)

De formules (4.n, (4.9), (4.10) en (4,12) gelden voor staven met een ronde doorsnede.

In de tabellen 4.1 en 4.2 zljn voor verenstaal en beryillum-koper numerleke waarden

gegeven van w en T als functle van de stang"'1Jiameter d en de lengte tot aan
de inklemming e. (max)

Beproefde zweep.

De zweep die werd beproefd had een lengte van 70 cm en een diameter van 10 mm

en wu gemaakt van beryillumkoper.

Bij het uitschakelen is de wertdng als voigt

- t1jdens het openen van de scheider wordt de zweep Ingeachllketd en

voorgespannen, terwijl de hoofdcontacten nog gesloten zijn

- na het openen van de hoofdcontacten neemt de zweep de

stroomgeleidlng over

- de stroom wordt uitgeschakeld doordat na het bereiken van de ulterste

stand de zweep met grote snelheid wegschiet

Bij het inschakelen is de werking omgekeerd 1

- tijdens het sluiten van de ,scheider zaI de zweep contact maken, terwijl

de hoodcontacten nog geopend zljn, waardoor er stroomgeleldlng

ontstaat

- na het sluiten van de hoofdcontaten zullen deze de stroomgeleldlng

mede verzorgen

- de stroom door de hulpcontacten wordt verbroken zodat aileen de

hoofdcontacten de stroomgeleidlng verzorgen
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d (em) . 0,6 0,8 1, [) 1.2 1,4

1 (em) • w T(rndx) w T (rndx) '..J T(rnax) w T (mdx) w T (max'

20 698 2,3 93ll 1,7 1163 1,35 1395 1 ,13 1630 0,97

40 174 9,0 233 6,8 291 5,4 349 4,5 4Ll7
I

3,9

60 78 20 103 15 129 12,2 155 10,1 181 I ~. '

80 36 22 87 18 1C2
I

1544 58 27 73 I

100 28 56 37 42 47 34 56 28 65 I 24

120 19 81 26 61 32 49 39 41 45 35

rad/s ms rad/s ms rad/s ms rad/s ms rad/s ms

Tabe14.1

Cirkelfrekwentie w en tijd T vanaf lossen tot un de neutrale stand
max

Materiul; Verenstaal ronde dooranede
3 3 10 2

f =7,7 10 kg/m; E =21.5 10 3 N~m

voor njet opgegeven wurden: w =4,65 10 dll :(Jr/'ZJ1T
max

d (em) -.. 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

1 (em) t T(max) T (max) T(max) T(max) T(max)w w (u W w

20 518 3,0 690 2,3 863 1,8 1035 1,5 1210 1,3

40 129 12 173 9,1 216 7,3 259 6,1 302 5,2

60 58 27 77 21 96 16 115 13,7 134 11,7

80 32 49 43 36 54 29 65 24 76 21

100 21 76 28 57 35 46 41 38 48 33

120 14 109 19 82 24 66 29 55 34 47

rad/s ms rad/s rns rad/s ms rad/s ms rad/s ms

Tabel 4.2

Cirkelfrekwentle w en tijd T vanaf lossen tot aan de neutrale stand
max

Materlaal; Beryillumkoper ronde dooranede
3 3 ro 2

J) =8,25 10 kg/m; E =12.7 10 N/m
/ 3 2

voor niet opgegeven worden: w =3,"5 10 dli =(J(I'ZJIT
max
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In de oscillogrammen 4.1,4.2 en 4.3 zien we de boogstroom en de boogspanning van een

uitschakeling m.b.v. de zweep. We zien dat de boogduur 33 ms Is en dat het taseverschll

van het circuit van 75° terug loopt tot ongeveer 30° bij definitieve doving van de boog.

Ook blijld dat er geen overspanningen optreden.

In de oscillogrammen 4.4 en 4.5 waarin boogstroom en boogspanning van een

inschakeling m.b.v. een zweep zijn weergegeven zien we dat de boogduur mlnimaal is.

Het overblijvend verschijnsel in de boogspanning kan worden toegeschreven un het

overelkaar schuiven van de hulpcontacten (denderen). We zien ook een Inrush

verschijnsel van de stroom. Als we de oscillogrammen 4.6 en 4.7 bekijken die ook van

een inschakeling m.b.v. een zweep zijn dan zien we dat hier de boogduur 28 ms

bedraagl In dit geval is er wei een boogontlading ontstaan.

Het ontstaan van een boogontladlng is bij het Inschakelen sterk afhankelljk van de

momentane waarde van de spanning vanwege de mogelijke YOOrdoorslag.

Er is met de zweep, wavaan een wolfram topje (zie toto 1) was gemaakt. 30 muJ

uitgeschakeld. De beschadigingen die veroorzaakt zijn kan men zien op toto 1. We

constateren zeer Iichte beschadigingen hetgeen betekend dat de zweep als uitschakel

mechanisme zeker goed zal voldoen.

De geYOlgen van 10 maar inschakelen ziet men op de toto's 2 en 3. We zien emstige

beschadigingen aan zowel zweep als aanloopblokje en bovendien bleef de zweep bij de

tiende inschakeling op het blokje steken.

De zweep voldoet dus niet als inschakelmechanisme.
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4.5.2 Atbrandhoorns.

De tweede construc:tie die werd beproetd waren afbrandhoorns. De diameter van deze

hoorns was 14 mm en het materiaal was staal.

Blj het uitsc:hakelen is de werking als voigt

- tijdens het openen van de scheider zullen de hooms contact maken,

terwijl de hoofdcontac:ten nag gesloten zljn

- na het openen van de hoofdcontac:ten nemen de hooms, die over e1kaar

schuiven, de stroomgeleiding over

- de stroomgeleiding zal ophouden als de hoorns een bepaalde stand

hebben omdat de hoorns van elkaar af sc:huiven

Bij het inschakelen is de volgorde omgekeerd en zaI op dezelfde pluts worden

ingesc:hakeld als dat er uitgeschakeld werd.

Als we de oscillagrammen (4,8 en 4.9) van de eerste onderbreklng bekljken dan zlen we

dat de boogduur 30 ms is en dat het faseverschil terugloopt van 75° tot 36° blj

definitieve onderbreking.

De oscillogrammen 4.10 en 4.11 geven de boogstroom en de boogspanning weer van een

inschakeling m.b.v. hoorns. We zlen dat de boogduur kort Is ong8Y8ef' 3 ms en dat

tengevolge van het insc:hakelen op of in de nabijheid van een spanningsnuldoorgang het

inrush versc:hijnsel maximul is.

De foto's 4 en 5 van de afbrandhooms zijn na vier in- en uitschakelingen genomen. We

zien dat op de p1uts wur zowel in- a1s ultgeschakeld wordt er emstige beschadlglngen

optreden en dat het oppervlak wurover wordt geschoven beschadlgingen vertoont Door

deze beschadigingen wordt de kans op het vastJassen van de hooms erg groot en

bovendien is vooral de mec:hanische belastlng van de scheider erg' groot Daarom zaI

deze constructie nlet voldoen in de praktijlc.
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4.5.3 Knikstaven .

Mechanische eigenschappen van de knikstaven.

Oirekt bil het inschakelen ontstaat er een kracht op de contaeten , die deze tracht

te openen. Op dit moment is de contactkracht juist nog zeer laag. Wordt deze door

bilzondere maatregelen verhoogd, dan ontstaat al gauw de nelging tot "denderen",

d.l. het terugbotsen van de stang die met enige kracht op het tegen-contakt wordt

geslagen.

Oaarom is gezocht naar een construktle die dlt nadeal niet heefl Gedacht werd aan

een snel opgebouwde normaaldruk op de contakten, gedirigeerd door de

hoofdbeweging van de scheider.

Een hoge, min of meer constante contaktdruk lean worden opgebouwd door een

knikkrachl

Een exaete berekening van de construktie Is omvangrljk en zou zeker het doel van

het onderzoek voorbij schieten. In onderstaande Is daarom een globale berekening

aangegeven.

Er wordt bil de berekening ultgegaan dat (zie figuur 4.5).

a de gespannen buig-knikstaaf doorschlet als de contakten In de

verbindingslijn van de twee draaipunten gekomen Is. (De schelderarm 'S dan

inmiddels een hoek theta gedraald).

b de elastlsche lijn van de staat op dat moment lean worden benaderd door

een clrkelboog met totale lengte r (''zweeplengte").

/\

1

I \a
k--'\

'~\, I

~t-
I

~ -''a' .J..-.~,

.- I~rus Is land

1 2t i
"-r--~

I

J
' I

- -'--'1
I

figuur 4.5 Knikstaven
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We zien dat dan een verband te leggen is uit de schijnbare verkorting van de staaf6

=p - e' en de gezochte construktie-afmetingen. krachten en spanningen (2 !' =
afstand tussen de twee draaipunten).

De berekening verloopt als voigt

Bekend is " • de halve afstand tussen de isolatoren

Kies Do = f - e'
De zweeplengte is dan

r=6 +t'

de hoek op het moment van inlopen Is

• = arc cos<P' ID

de afstand tot het geidealiseerde knikpunt is dan.

a' = t'tgt

ult de benaderde vergelljking YOOr de cirkelboog

2 2 2
s ::(2b) + (1613) h

s = de clrkelboog

2b = de baals

h =de hoogte

voigt yoor de "halve boog" van de knllaweep

222
(2tJ =(2b) + (1613) a

waarblj a de doorbulging is op het moment van lassen.

222
Hierult ontstaat. met r =a + b
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met
3

a=PtI3EI
a

3
en P = 3a E lie (vergeliiking 4.1)

a

P is de normaalkracht die de uitwijking a geeft juist voor het lossen.
a

De scheiderarm is op het moment van lossen een hoek theta gedraaid:

the~ arc sin aft

Gedacht wordt un een zweep, samengesteld uit 2 evenwljdige stangen, zodat de

totale buigende kracht wordt

3
P =2P=6aEl/t
T a

De hoogste drukltrek beluting wordt gevonden uit

M P td 3 ad E
max a

fr = -- = =
2

W 21 2 2

W = het weerstandmoment

d = de staafdiameter

(4.1n

(4.18)

Wanneer geen extra massa voor de contakten wordt toegevoegd, gelden dezelfde

formules voor frekwentie en snelheld a1s bl) de '''%weep''. Tabel 4.1 geldt bt)

benadering ook yoor roemri) staal, tabel 4.2 bij benadering ook voor foatortlrons.

Wordt er echter wei noemenswurdige massa aan hetelnde van de stang toegevoegcl,

dan geldt bij benadering

w=V

Ct

M
s (4.19)

3
met C = schljnbare veerconstante = 2 P la = 6 E1Ir

t a
(faktor 2 vanwege 2 stave" paralleO

M = schljnbare massa t.i + M 14
s c z

M = massa van de contakten
c

M = massa van de zweep = 2, A e dus

M: = 2'tl 'pf
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Hlermee ontstaat

ff:8w-
a(M +M /4)

c z

';:,1. 0;Et
3 2
f (M +(1/8)X'd P,

c

(20)

met M =0: ontstaat weer:
c

d{Fw =-0,88 -l ,- (zle verglljking 4.n

Opmerking: Het is nooclzakelljk om de massa's van de beide zwepen enlgzins

verschillend te maken om te voorkomen dat de zwepen elkaar hlnderen na het

doorknikken.

Ult vergelijklng (4.20) blljkt dat de toevoeglng van extra muse M een betrekkelljk
c

sterke invtoed heeft op de frekwentle, vergeleken met M .
z

Met w = 2'" =11T is ult (20) weer de frekwentle t en de kwart periodeduur 1/4 T te

berekenen.

De temperatuurverhoglng van de knikstaven wordt berekend ult:

2
I R tlJ.T=_s__
CpA f.

p

met 1 =de atroom per staat In A
s
R = de weerstand per staat In Jl

t = de t1jdsduur In s

C = de soortelljke warmte In J/1cQ grad
P
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3
f = de soortelljke maSH in kg/m2

A = de doorsnede per staaf in m

, e = de soorteliJke weerstand In Am

Voor ronde staven ontstaat. met R =f rJA
e

2
16 I jJ t

T =- s-e - (4.21)
2 4

XC pel
P

(Let op: yoor 2 parallele stangen moet yoor] dus 375 A worden ingewld)
s

Tenslotte Is nog de spannlngsval oyer de commutatle-schakelaar van belang, yanW$ge

de e1s, dat de hoofdcontacten geen enkel spoor yan Inbranden mogen vertonen na

100 schakellngen.

Deze bedraagt

u=
c

8 I P f'- '-e-
'K.l

(4.22»

Deze spanning mag nlet groter ziJn dan enige volts.

De tabellen 4.3 en 4.4 geven een aantal numerieke resultaten yoor ronde knikstaven

ter lengte yan 70 em reap. yan roestYrijstaal en yan fosforbrons.
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d (em) 0,5 0,6

I::. (em) 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5
1 (em) 70,5 71,0 71,5 70,5 71,0 71,5
~ (gr) 6,83 9,63 11 ,76 6,83 9,63 11,76
a' (em) 8,37 11,88 14,57 8,37 1'1 ,88 14,57
a (em) 14,52 20,49 25,23 14,52 20,49 25,23
theta (gr) 11,97 17,02 21,13 11,97 17 ,02 21 ,13
I (m4 ) 3,07 10- 111 3,07 10- 11 3,07 10- 11 6,36 10- 11 6,36 10- 111 6,36 10- 11

PB(N) 16,03 22,14 26,7 33,2 45,9 55,3
(j" (N/m2 ) 4,60 10 8 6,4 10 8 7,74 10 8 5,52 10 8 7,5 10 8 9,3 10 8

w (rad/s) 45,1 44,5 43,9 54,1 53,4 52,6
114 T (ms) 34,8 35,3 35,8 29,0 29,4 29,9
R (0) 26,9 10-3 27,1 10-3 27,3 10-3 18,7 10-3 18,8 10- 3 19,0 10-3

I::.T (grls) 69,2 69,2 69,2 33,3 33,3 33,3
AU (v) 20,2 20,3 20,4 14,0 14,1 14,2

Tabel 4.3

I =70 em (knlkstaven), stroom 750 A

Clrkelfrekwentle w en tlJd T vanaf lossen tot aan de neutrale stand
max

Materlaal; roestvrljstaal ronde doorsnede
10 2 -8

E =21 10 N/m; 0 =75 10 tlm
332

m =7,9 10 kg/m ; C =5 10 J/kg graad
s p



,,

d (em) - 0,6- 0,7

11 (em) 0,5 1,0 1 ,5 0,5 f,O 1,5
1 (em) 70,5 71 71,5 70,5 71 71,5
C> (gr) 6,83 9,63 1'1,76 6,81 9,63 11,76
a' (em) 8,37 11 ,8 14,57 8,37 11,88 14,57
a (em) 14,52 20,49 25,23 14,52 20,49 25,23
theta (gr) 11,97 17,02 21,13 11,97 17,02 21 ,13
I (m4 ) 6,36 10-11 6,36 10- 11 6,36 10-n 11,78 10-11 11,78 10- 11 11,78 10-11

PB(N) 18,04 24,9 30,15 33,4 45,2 55,8
() (N/m2 ) 2,99 10 8 4,17, 10 8 5,06 10 8 3,49 10 8 4,87 10 8 5,91 108

w (rad/s) 37,8 37,2 36,6 44,1 43,8 43,4
1/4 T (ms) 41,5 42,2 42,9 35,6 35,9 36,2
R (~) 3,74 10-3 3,76 10-3 3,78 10-3 -3 2,77 10-3 2,79 10-3'2,7 10
I::.T (gr/s) 7,95 7,95 7,95 4,29 4,29 4,29
t.u (V) 2,8 2,82 2,84 2,06 2.08 2,10

Tabel 4.4

r =70 em (knikstaven), stroom 750 A

Clrkelfrekwentle w en tlJd T vanaf lossen tot aan de neutrale stand
max

....aterlaal; fosforbrons. I ronde doorsnede
10 2 -8

E =11,4 10 N/m; D =15 10 t.lm
3 3 / 2

m =8,8 10 kg/m ; C =3,77 10 J/kg graad
s p

'.



Beproeving van een roestvrij stalen knikstaven.

De staven die getest werden hadden een diameter van 5 mm.

Bij het uitschakelen is de werking als voigt

- t1jdens het openen van de scheider zullen de knikstaven contact maken,

terwijl de hoofdcontacten nog gesloten zljn.
- na het openen van de hoofdcontacten nemen de knikstaven die tegen

elkaar drukken de stroomgeleiding over,

- de stroomgeleiding zal ophouden als de knikstaven een bepaalde stand

bereiken omdat de staven dan van elkaar at schieten.
B1j het inschakelen is de volgorde omgekeerd en zullen de contacten elkaar op dezeltde
plaats raken.

De oscillogrammen 4.12 en 4.13 geven de boogstroom en de boogspannlng van een
uitschakeling weer. We zlen dat er een spanning van 18 V (eft) over de scheider staat

als er aileen door de staven een stroom loopt Deze waarde Is te verwachten omdat

roestvrij staal een hoge soortelijke weerstand bezit en komt overeen met hetgeen is
berekend. De boogduur zeit is 55 ms. Verder zien we dat het karakter van de

boogspanning hetzelfde is a1s we aantreffen bij de zweep. Dlt komt omdat In allebel de

gevellen er snel een opening wordt gemaakt

Het inschakelen wordt weergegeven in de oscillogrammen 4.14,4.15 en 4.16. Ook hier

zien we een niet te verwaarlozen spanning over de scheider. De boogduur van het

uitschakelen zeit Is gering en zal evenals bij de vorige constucties sterk afhankelijk zijn
van de momentane waarde van de spanning.

De belangrijkste reden waarom deze construCtie niet voldoet Is de spanning van

ongeveer 20 V over de scheiderarmen.

.
-90-
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Beproeving van knikstaven van fosforbrons.

De vierde constructie is gelijk un de derde constructie maar het materiul van de

staven is nu fosforbrons. Voor fosforbrons is gekozen omdat het een lage soortelljke

weerstand heeft en omdat het uitstekende mechanische eigenschappen bezil

Met deze constuctie van fosforbrons is 120 mul ultgeschakeld en 100 maal

ingeschakeld.

De foto's 5 tm. 10 geven de toestand van de koperen contacten weer na SO. 75 en 100

in- en uitschakelen.

We zien dat de contacten na 100 maal In- en uitschakelen weliswaar besehadlgd zljn.

maar dat er nag altijd magelljk is om ermee te schakelen.

De constructie YOldoet dus un de eerate ets van het elsenpakkel
Nadelen van constucties met knikstaven in deze yorm zljn:

- Instabie! karalder van de constructie blj inschakellng. Hlermee wordt het

bewegen van de staven tijdens het inschakelen bedoeld.

- Gevoellgheid van de constructle voor corona en ijsafzettlng.

Het eerste nadeel zou wellicht met eenyoudige maatregelen te verhelpen zijn. Het

tweede nadeel echter zou omvangrijke kappen bovenop de scheider vergen.

-9+
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4.5.4 Nylon stripies.

Deze laatste constructie is kan aileen inschakelen.

Bij het inschakelen is de werking als voigt
_ tijdens het sluiten van de scheider zullen de hoofdcontacten In elkaar
schuiven maar door de nylon stripjes zullen ze geen elektrisch contact

maken
- het inlopende hoofdcontact zaI voorgespannen worden
- juist voordat de scheider in zijn eindstand komt zaI het inlopende
contact van de nylon stripjes afschieten en zaJ er elektrisch contact

ontstaan
Met deze constructie zlln 50 Inschakelingen uitgevoerd. Ult opgenomen Yldeo-opname

bleek dat er geen vonken optraden.
Na de 50 inschakelingen b1eek ook dat er geen enkele besehedlglng van de

hoofdcontacten opgetreden was.
Door gebruik te maken van nylon stripjes kan men dus een inschakel-mechanlsme

maken dat uitstekend voldoet

4.6 Conclusies.

Uit de oselllogrammen blijkt dat de boog blj het ultschakelen dooft tg.v. twee

verschljnselen die nauw met elkaar verbonden zijn.
- de boogspanning neemt toe in de tijd en is vrljwel gelilk aan de

bedrijfsspannlng bij defintleve dovlng
- door het In fase kamen van stroom en spanning wordt het onderbreken
makkelijker

Door het laatste verschijnsel wordt de kans op overspanningen vrljwel nihil. De boogduur
Iigt In de range van 40-80 ms.
Het verloop van boogstroom en boogspanning 18 erg afhankelljk van de momentane
waarde van de spanning. Door deze momentane waarde wordt namelijk het inrush
versehijnsel bepaald.
Wat betreft de toepasbaarheid van de diverse construetles kan men zeggen dat de
constructle met de knikstaven van foaforbrons voldoet aan de eerate el8 van het
eisenpakket Of het een construetie is die in de praktijk voldoet Is de vraag omdat bleek
dat vooral blj het inschakelen de construetle instablel was en bovendlen deze construetle
omvangrijke corona en ijsafzetting afseherming zou vergen.
De beste oplossing werd gevonden in een comblnatle van de zweep voor het
uitschakelen en de nylon stripjes voor het insehakelen.
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