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Samenvatting.

Bij het onderbreken van kleine inductieve stromen

kunnen hoge overspanningen ontstaan als gevolg van

stroombreking. Een voorbeeld is het uitschakelen van

een onbelaste of geblokkeerde motor.

De Cigre-werkgroep W.G. 13.02 "Interruption of small

inductive currents" heeft een voorstel gedaan voor een

driefasencircuit voor het beproeven van schakelaars

die getest moeten worden op het onderbreken van kleine

inductieve stromen.

De metingen die in dit verslag beschreven worden zijn

bedoeld om dit circuit te testen. De metingen zijn

uitgevoerd met een SF6-schakelaar, een olie-arme

schakelaar, een persluchtschakelaar en met een

vakuumschakelaar. Het circuit, de metingen en de

resultaten worden in dit verslag besproken.

Verder is aandacht besteed aan de aansluitingen en

aan de meetmethode. Er worden een aantal voorstellen

gedaan om toekomstige metingen te vereenvovdigen

en te verbeteren.

Tijdens dit onderzoek werd virtuele stroombreking

waargenomen bij de vakuumschakelaar, dit fenomeen

wordt eveneens in dit verslag beschreven.

Verder wordt de tweede parallel-oscillatie beschreven

met een paar daarbij behorende metingen. De berekeningen

die hiervoor gemaakt zijn blijken goed in overeenstemming

te zijn met de waarnemingen.

Ook zijn metingen gedaan aan de sterpuntsspanning.

In het synthetisch circuit kloppen de waarnemingen met

de theorie. De metingen gedaan aan een 220/380 V motor

kloppen niet met de theorie. De discrepantie is nog

niet verklaard, hiervoor moet nog een nader onderzoek

uitgevoerd worden.



De metingen beschreven in de hoofdstukken 4 en 5 zijn

in samenwerking met ir. A.G.A. Verhoeven tot stand

gekomen. Deze gedeelten komen dan ook gedeeltelijk

uit zijn verslag. /10/
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HOOFDSTUK J Inle.i.dinc.

Schakelhandelingen in transmissie,- en distributienetten

worden voor een groot deel uitgevoerd m.b.v. vermogens

schakelaars.

Naast het in,- en uitschakelen van de stromen tijdens on

gestoorde bedrijfsvoering, wordt er van deze schakelaars

ge8ist dat ze de veel grotere kortsluitstromen (orde-grootte
4 , ,

10 -10 A) probleemlooe kunnen onderbreken, zonder dat daar-

biJ achade wordt toegebracht aan het net of aan de schake

laar zelf.

Een andere, in de praktijk vaak voorkomende, taak van ver

mogensschakelaars is het onderbreken van kleine inductieve

stromen (orde-grootte 1-100 A) b.v. het afschakelen van

onbelaste transformatoren of motoren.

Hoewel deze taak vanwege de kleine amplitude van de stroom

(in vergelijking met de kortsluitstroom) in eerste instan

tie eenvoudig lijkt, kunnen toch problemen optreden.

De relatief kleine stroom wordt niet in de nuldoorgang on

derbroken (fig. 1) zoals bij grotere stromen, maar al eerder

naar nul gedwongen bij de waarde Ic~ O.

I

t
Ic I------,,L------~---------

-----:;. tij d

Fig. 1 De breekstroom.
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"I wordt de"breekstroom" o~ chopping current" genoemd.
c

Op het moment van stroombreking is in de inductieve be-

lasting een electromagnetische energie aanwezig met de

waarde W. ~ LI2 •
m·T c

Deze energie veroorzaakt vervolgens een oscillatie in de

kring, gevormd door de spoel en de ( parasitaire)capaci

teiten parallel aan de spoel.

Deze energie slingert heen en weer tussen de inductivi

teit en de capacit~it, dus geldt (als er geen verliezen

zijn) : t L I 2 + t C U(O)2. t C U2
c max

met U(O) -de spanning over de condensator op het moment

van stroombreking en U = de maximale spanning over demax
condensator.

Daaruit volgt U = ( ~(O)2 + ~ I 2 )t.max . \,; C

We zien dat de spanning over de capaciteit zeer groot

kan worden als de capaciteit klein is,b.v. de parasitaire

capaciteiten van een trans~ormator o~ een motor naar

aarde.

Hieruit blijkt dat het onderbreken van kleine inductieve

stromen gevaarlijke overspanningen kan veroorzaken.

Een volledige uitschakelcyclus bij het stroombreken in

44n ~a.e geval is w••reeeeven in ~ig. 2.

Deze uitschakelcyclus is op vele plaatsen in de litera

tuur beschreven. / 4, 11, 1)/

Dit verslag beschrj~t een aantal metingen, voornamelijk

verricht in een circuit zoals door een Cigre werkgroep

werd voorgesteld voor beproeving van schakelaars die hoog

spanningsmotoren moeten uitschakelen.
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Fig. 2 De uitschakelcyclus.

1 stroom door de schakelaar

2 spanning over de schakelaar

3 spanning over de inductieve belasting

4 eerste bluspoging; mislukt wegens te korte kontaktafstand

5 invloed van boogverkorting

6,7 instabiliteitsocillatie in de boogstroom resp. in de

boogspanning leidt tot stroombreking

8 grootte van de breekstroom

9 netspanning

10,11 bluspiek over de schakelaar, resp. over de inductiviteit

12,13 herstelpiek over de schakelaar, resp over de inductiviteit

------------------------------------------ -
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HOOFDSTUK 2 Het circuit en de Cigre-metingen.

2.1 Inleiding.

ne Cigre-werkgroep WG 13.02 "Interruption of small in

ductive currents" heeft een voorstel gedaan voor een ver

vangingscircuit voor het beproeven van schakelaars bij

het onderbreken van kleine inductieve stromen./4/

Het testcircuit kan gebruikt worden voor het vergelijken

van verschillende vermogensschakelaars op hun geschikt

heid voor het onderbreken van de aanloopstroom van hoog

spanningsmotor.n.

De werkgroep heeft een oproep gericht aan onderzoek -

en beproevingslaboratoria om de voorgestelde beproevingen

kritisch uit te voeren en de bevindingen met het circuit

kenbaar te maken, /4, hoofdstuk 3~

2.2 Hoogspanningsmotoren.

Algemeen

Normale hoogspanningswisselstroommotoren bestrijken het

spanningsgebied van 2kV tot 14kVen de vermogens van

100kW tot 40 MW.

De motoren kunnen worden onderverdeeld in asynchrone en

synchrone motoren.

De aanloopstroom is tot ca. 7 maal groter dan de nomi

nale stroom.

De verbindingskabel tussen de schakelaar en de motor heeft

een grote invloed op de oscillatie-frequentie van het

circuit en op de lopende golven.

In de praktijk vari!ert de lengte van enkele meters tot

1000 meter.
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2.) Beproeving.circuit.

2.).a. Veld-beproeving.

Alleen een beproeving in de uiteindelijke opstelling zelf

kan volledige informatie geven over het gedrag van een

schakelaar onder zijn specifieke condities.

Men dient ervoor te zorgen dat het circuit niet essenti8l

verandert door het aanbrengen van meet- en beveiligings

apparatuur.

2.).b. Laboratorium-beproeving.

Men onderscheidt specifieke en algemene beproeving.

-Specifieke beproeving

Het laboratorium-circuit moet de uit

eindelijke installatie zo nauwkeurig

mogelijk benaderen.

Het moet daarom een driefasen-circuit

zijn, waarbij een kabel van de juiste

lengte en het juiste type tussen de

schakelaar en de motor dient te worden

aangesloten.

Een vervangingscircuit voor de kabel

mag slechts met de nodige voorzichtig

heid worden gebruikt.

Wanneer de motor zelf niet gebruikt kan

worden voor de beproevingen, kan een

vervanging.circuit een bruikbare bena

dering zijn.

Fig. ) geeft een suggestie voor een ver

vangingscircuit voor een driefasen asyn

chrone motor in de aanloopfase of met

geblokkeerde rotor.
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R l

Fig. 3 motorvervangingscircuit

De netfrequente impedanties worden voor

gesteld door de lineaire induktiviteiten

L en de weerstanden R in elke fas••

De waarden van L en R berekent men uit de

beproevingsspanning, de gewenste aanloop

stroom en de daarbij behorende cosT •

De eigenfrequentie en de demping van het

circuit, voor zowel de eerst blussende

fase als de twee laatst, blussende fasen

worden afgeregeld m.b.v. de capaciteiten

C naar aarde en de parallelweerstanden Rp p
om zo tot overeenstemming te komen met de

te simuleren motor.

Exacte berekeningen zijn gecompliceerd

vanwege de altijd aanwezige strooi-capa

citeiten en de weerstand van de zelfin

duktie L.

Deze representatie is adekwaat voor de

transilnte verschijnselen in zowel de eerst

blussende,- als de laatst blussende fase.

Mutuele koppeling tussen de fasen wordt

verwaarloosd.
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- Algemene beproeving.

H.L

I motor-su~stitutie

I
kabelonrlerstation

L
:'>

voeding

R
P

C
P

C,ïï
C L...4--J

u
...r--t---.......----.............wCf'...0-

Fig. 4 Algemeen beproevingscircuit

Z aardingsimpedantiee

L voedingsinductiviteits

U voedingsspanning (gekoppelde)

C blindstroomcompensatie-capaciteitc

Cb railcapaciteit

Lb railinductiviteit

L belastingsinductiviteit

R belastingsweerstand

C belastingsparallelcapaciteit
p

R belastingsparallelweerstand
p

Het circuit voor de algemene beproevingen

is onderverdeeld in secties die voorstellen.

de voeding, (de rails van het) onderstation,

de schakelaar, de verbindingskabel en het

motorvervangingscircuit. Zie fig 4.
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Voeding,

De spanningsdaling mag tijdens de aanloop van de motor

niet meer dan l~ bedragen.

In de Cigre- voorstellen wordt een hoge waarde Ze voor

geschreven.

In het algemeen zal Ze echter laag zijn wanneer gebruik

wordt gemaakt van het openbare elektriciteitsnet.

Het onderstation,

Voor de representatie van het onderstation bestaan er

twee mogelijkheden, namelijk met of zonder blindstroom

compensatie-condensatoren.

Nr

1

2

Lb (IJ,H)

25--50

25--50

Kabel:

De kabel dient een lengte van 100 meter te hebben en een

golf-impedantie van JO l 50 ohm.

Motorcircuit:

Voor het motorcircuit zijn ook twee mogelijkheden:

Nr

1

2

Stroom (A)

100

200

Freq (kHz)

10 à 15

10 l 15

Hierbij geldt, cos~ 0,1, amplitude factor 1,6 l lt8.

Soms kan het interessant zijn een onbelaste motor (1-10 A)

te simuleren.

Hiervoor dient dan een ander vervangingscircuit te worden

gebruikt.
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2.4 Beproevingsseries.

De volgende beproevingen worden aanbevolen.

- Basisbeproevingen:

Nr.

1.1

1.2

Onderstation

1

1

Motor

1

2

- Aanvullende beproevingen:

Onderstation

2

2

Motor

1

2

De aanvullende beproevingen moeten worden uitgevoerd,

wanneer de basis-beproevingen niet voldoende informatie

opleveren.

2.5 De metingen.

De grootheden die gemeten dienen te worden met een oscil

loscoop of geschikte recorder zijn tenminste:

- 50 Hz-spanning

- .50 Hz-stroom

- Fase-spanning op de motoraansluiting, in alle drie de

fasen, met langzame en snelle tijdbasis.

Ook de spanning over en de stroom door de schakelaar kun

nen eventueel gemeten worden.

Het is aan te bevelen de metingen met snelle recorders

te doen.
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Voorgesteld wordt 20 beproevingen te doen, waarbij het

begin van kontaktscheiding telkens bij een 9- grotere

~asehoe~ van de spanning (0.5 ms) zou moeten plaats

vinden, waardoor 180- o~ 10 ms < per serie zou worden

doorlopen.

Wanneer het niet mogelijk zou zijn om de kontaktscheiding

nauwkeurig genoeg te triggeren, dan worden 40 beproevingen

aanbevolen, waarbij het openingsmoment willekeurig wordt

gekozen. Zie ook /4,9,10/

2.6 De overspanningen

De spanningen die gemeten dienen te worden zijn samenge

vat in ~ig. 5.

u U
8

t---r---t--t----\l-+-HM---I.I--r-~~--~'_~----t

Fig. 5

uI de momentane waarde van de overblijvende 50 Hz-spanning

u initi@le spanningc
u "bluspiek"-spanningm
uLFlaag-~requente overspanning (naar aarde)

u maximale overspanning (naar aarde)
p

u maximale piek-piek spanningsverandering bij herontsteking
s
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Voor elke serie beproevingen dienen van de spanningen up'

uLF en Us bepaald te wordena

de maximale waarde, de gemiddelde waarde en de standaard

deviatie.

2.7 De opstelling.

De metingen zijn verricht aan de opstelling van

f'ig.6.

B 1 I B 2 B"lI
I '""I

Fig. 6 de experimenteer-opstelling.

UR , US' UT symmetrische drief'asen-voeding, 10 kV,

maximale spanningsdaling 2 ~

eb toegevoegde capaciteit aan de voedende

verbindingen t.o.v. aarde, 0,02 ~F

, 10 kV (ca. 100 meter)
van de belasting t.o.v.

R

L

persluchtschakelaar

SF6-schakelaar

olie-arme- of' vakuumechakelaar
2GPLK 3x16 mm

de capaciteit

aarde, 1100 pF

de weerstand van de belasting (= 6,4 ohm)

de inductiviteit van de belasting (=0,175 H)

De motoreimulatie, de kabel en de voeding worden

uitvoerig beschreven in /9, 10/.
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2.8 De vermogensschakelaars.

Gedurende de. experimenten is gebruik gemaakt van 4 vermo

gensschakelaars:

een persluchtschakelaar

een SF6-schakelaa r

een olie-arme schakelaar

een vakuumschakelaar

Drie schakelaars zijn in serie in het circuit opgenomen.

Eerst de perslucht,- SF6 ,- en de olie-arme schakelaar,

later de perslucht,- SF6 ,- en de vakuumschakelaar.

In tabel I zijn de gegevens van de vier schakelaars opge-

nomen.

TABEL 1

PER~LUCH1' SJ' ,e. VAKtroM OLIlI:SÇHAUL4AR

FABRIKAAT BBC BBC HAZJtMBYBll HAPAX

TYPE (bouvj_r) DB 10 k 400 (1943) ~Q:~i12.12 L VC-p-6 18 OAS 12/6 (1963)nr.

U 10 kV 21+ kV
nom

12 kV 12 kV

I 600 A 1230 A 6)0 A
nom

6)0 A

:I thermisch
20 kA 2,3 sec 14,3 kA ) see.

Max. uitschakel- 400 MVA 300 MVA
vermo.en

Gasdruk (tank) 14 atm. 6 atm.

Inschakeltijd .:t 30 m s 63 m-s'

Ui hchakel tijd .:t 23 m s, 60'm.s

Max. uitschakel- 2) k A 12.,k A
- -_._..-.

~

stroom symm.

,

Nax. kortsluit- )0 kA

A.', ,,_

stroom
29 kA 30 kA )6,8 kA

Beveiligd door SF6 schakelaar Perslucht- SFóschakelaar SI'6- schakelaar
schakelaar Persluchtschakelaar



18

HOOFDSTUK J Aanslui'*naen van de meetcircuits en proble

men hiermee.

Voor een algemene beschrijving van de meetcircuits wordt

verwezen naar /9,10/.

In dit hooEdstuk wordt aandacht besteed aan een aantal aan

sluitingen.

3.1 Aansluitingen.

Om geen last te hebben van storingen in de meetkooi moe

ten, bij het geven van de commando's aan de schakelaar

en bij het invoeren van de meetsignalen in de meetkooi,

de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden.

a. De commando- leidingen

De commandering van de schakelaar gebeurt m.b.v. relais.

De processor is in staat een relais te bekrachtigen

(24 V, 50 m A -).

Dit relais schakelt een gelijkspanningsvoeding van 24 V

in, die zich in de meetkooi bevindt.

Deze gelijkspannings~oedingbekrachtigt een relais buiten

de kooi dat een andere voeding inschakelt, eveneens bui

ten de kooi, waardoor het schakelrelais van de vermogens

schakelaar bekrachtigd wordt. Zie Eig. 7.

Door het op deze getrapte wijze schakelen van verschillen_

de relais wordt voorkomen dat storingen de meetkooi binnen
dringen.

De commando-leidingen dienen alle op eenzelEde plaats met

de aardmantel aan de kooi verbonden te zijn.

Zie punt A in Eig. 7.
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meetkooi

cel

spoel l~+---®
van de

~

vermogen~

sChakelj rL-+- ---...

proceeeo

24

50

meetkooi met laboriatorium

_rde verbonden

Fig. 7 de aansluitingen van de

commandoleidingen.

b. De meetleidingen.

De meetleidingen moeten met hun buitenmantel verbonden

zijn aan de meetkooi.

De aardleidingen dienen zoveel mogelijk bij elkaar te

zijn gebundeld, zodat grote lussen voorkomen worden.

Er dient slechts ~~n aardpunt te zijn, lie~st in de meet-

cel.

Dit aardpunt moet met de meetkooi verbonden worden en alle

meetleidingen dienen langs deze verbinding te lopen.

Zie ~ig. 8.
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meetkooi

10 kV voedi g

meet el

a:rgeschermde meet
leidingen. met a:f
soherming aan de
meetkooi

scheidings
trans:ror

r----..., mator 111

meet
appara
tuur

ge1so1eerd
net1'11ter

naar labor.torium-aarde

Fig. 8 de aansluitingen van de meetleidingen.

c. De meetkooi.

De meetkooi moet ge!soleerd zijn t.o.v. aarde.

Hij mag alleen via het centrale aardpunt met de labora

torium-aarde verbonden zijn.

Om de netspanning in de meetkooi binnen te voeren dient

gebruik te worden gemaakt van een netfilter.

Dit net~ilter is ge!soleerd van de kooi aangebracht en het

aardpunt van het filter moet rechtstreeks verbonden zijn

met de netaarde , zodat alle boven-harmoniach& atroolBC"ODl

ponenten naar het net terug kunnen vloeien met minimale

impedantie-.

Verder worden alle apparaten in de meetkooi via dit net

~ilter en een scheidingstransformator gevoed.

Als per meetopstelling een aparte meetkooi beschikbaar

zou zijn, zou deze via het centrale aardpunt in de meet

cel met de laboratoriumaarde verbonden moeten zijn.
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Zijn er per meetkooi meerdere meetopste11ingen dan moet

de kooi rechtstreeks met de 1aboratorium-aarde verbonden

worden.

Het centra1e aardpunt in de meetce1 dient dan via 44n

leiding met de meetkooi verbonden te zijn. zoa1s aange

geven in ~;g. 8.

3.2 De dataverwerking.

Om de spanningen te meten wordt gebruik gemaakt van ge

mengde spanningsdelers.

De signalen die deze delers a~geven worden m.b.v. een

coaxia1e kabèl de meetkooi binnen geleid.

Deze signalen zijn hoogohmig en worden via omschakelbare

"bu~~er8"laagohmiggemaakt.

Om de stromen te meten wordt gebruik gemaakt van coaxiale

shunts. Het signaa1 dat de shunt gee~t wordt omgezet in

een optisch signaa1.

Dit wordt via een optische kabel de meetkooi binnen geleid

waar een ontvanger het weer omzet in een elektrisch sig

naal.

Nu worden alle signalen omgezet naar een maximaa1 niveau

van 512 m V, aan 44n kant geaard. d.w.z. verbonden met de

meetkooi.

Dan worden a11e, nu elektrische gelijkwaardige signalen.

op dezel~de wijze verwerkt.

De analoge meetsignalen worden door AD-omzetters bemon

sterd en omgezet in digitale niveau's ( 8 bits=256 ver

schillende niveau·s).

Met behulp van ean-tran~lnte recorder worden deze digi

tale signalen in een geheugen opgeslagen.

De AD-omzetter maakt deel uit van de transi8nte recorder.
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Wij beschikken over twee "snelle" enkel-kanaals transiln-

te recorders (wave f'orm analyser CAMAC mode:l 2256 "Le Croy")

en een 8 kanaala "langzame" transilnte recorder (multi

channel wavef'orm digitizer CAMAC model 2264 nLe Croy").

De snelle recorders zijn 8-bits analoog-digitaal omzetters

die bemonsteren en digitaliseren met een f'requentie van

maximaal 20 MHz.
Er worden 1024 samples van 8 bits genomen en in het ge-

heugen van de recorder opgeslagen.

De "langzame" Skanaals recorder is in staat 8, 4, 2

of' 1 verschillende signalen te registreren.

De maximale sample f'requentie is 400 kHz bij gebruik van

8 kanalen tot 4 MHz bij gebruik van een kanaal , met een
totaal aantal samples van )2000.

De recorders kunnen worden. gestuurd door een externe klok

(model 8501) die programmeerbaar is van 20 Hz tot 20 MHz

m.b.v. een PDP-ll micro-computer.

Deze externe klok is eventueel met ) verschillende f're

quenties te programmeren.

Ook beschikken de recorders over een interne klok, die

echter beperkte mogelijkheden heef't.

M.b.v. een DA-converter, die in de transilnte recorders
aanwezig is, kan het data-bestand direkt zichtbaar gemaakt

worden op een oscilloscoop.

Via de PDP-ll en een extra DA-converter kan het data-be

stand naar een xy-recorder gezonden worden om geplot te

worden.

Ook kunnen de digitale signalen m.b.v. de PDP-ll micro

computer op een diskette ("f'loppy-disk") gezet worden,

zodat de gegevens ook eventueel voor een andere, grotere,

computer beschikbaar zijn.

De digitale gegevens op de diskette kunnen door de TH

computer bewerkt worden en eventuele verdere berekeningen

zijn ook mogelijk.
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De compui;er berekent m.b.v. een voorhanden zijnd program

ma de minima en maxima van het signaal. Daarna wordt,

aan de hand hiervan, een raster met assen en schaalver

deling getekend, en het signaal geplot.

Er is ook een programma beschikbaar dat een nieuw data

bestand kan berekenen zodat het mogelijk is om b.v. het

vermogen (I.U) of de weerstand {U/I) te berekenen en te

plotten.

Ook kunnen gedeelten van de signalen uitgerekt worden en

dan geplot.
De diskettes worden ook gebruikt als archief van de metin-

gen.
Dit is mogelijk omdat alle benodigde gegevens hierop staan.

3.3. Nog op te lossen storingen en onvolkomenheden van

het circuit en het dataverwerkingssysteem.

a. De spanningsmetingea.

De spanningsdelers zijn erg stabiel d.w.z. de schaalfactor

( 1 digitaal niveau = x kV) en het nulniveau (offset)

( het nulniveau = y digitale niveau's) veranderen maar

weinig.

Prettig zou het zijn als de gevoeligheid instelbaar zou

zijn in vaste stappen b.v. in stappen van 0,1.

Dit zou de mogelijkheid bieden om met een zo groot mogelijke

gevoeligheid te meten.

B.v. als de te verwachten overspanningen klein zijn, zoals

bij de SF6-schakelaar, dan kan gevoeliger gemeten worden

door de schaalfactor kleiner te kiezen.
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Momenteel bestaat de mogelijkheid om bij 2 van de 3 ge

meten spanningen de schaal~actor te veranderen echter dit

is een ~actor 2 of 2t.

Van deze mogelijkheid wordt weinig gebruik gemaakt.

b. De stroommetingen.

De stromen worden m.b.v. optische omzetting gemeten.

Het systeem hee~t als nadeel dat de ontvanger niet erg

stabiel ia, d.w.z. tijdens de meting, en ook tussen de

metingen, verloopt de nulinstelling (offaet).

Daarom moeten de metingen zoveel mogelijk direct na elkaar

gedaan worden.

De ijking dient direkt voor en na de metingen plaata te

vinden.
Het instellen van de nulinstelling van de ontvanger levert

ook wel eens problemen op omdat deze instelling erg kritisch

is.

Verder is de niet-lineairi tei t een probleem.

Als de ontvanger te ver uitgestuurd wordt loopt hij niet

volledig vast maar gaat vervormen, zodat de hele meting

on~etrouwbaar wordt.

Vaak zijn we niet geinteresseerd in de topwaarde van de

stroom, maar in de omgeving van de nuldoorgang, b.v. in

de breeka~room.(% 15 A)

We oversturen daarom de zender en ontvanger zodanig dat

we bi~ % 20 À alle 255 niveau's van het data-registratie

systeem krijgen.

De stroom wordt dan echter vervormd door de ontvanger.

Inmiddels is een extra versterker ingebouwd zodat de ont

vanger niet overstuurd wordt, maar de meetingang van het

dataverwerkingssysteem.

Dit geeft een vastlopende stroom, die niet vervormt bij

lagere waardeu.
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De nadelen zijn:

door de versterking is het nulniveau niet meer stabiel.

- het komt soms voor dat het ingangssignaal zo groot is

dat andere kanalen betnvloed worden (overspraak tussen de

ingangen van het registratiesysteem).

- als laatste nadeel van de optische stroommeting moet

genoemd worden dat bij steile pieken een nullijnverschui

ving op kan treden.

Ook dit is te wijten aan de zender en ontvanger.

c. De dataverwerking.

De 8· kanaais langzame transilnte recorder heeft als nadeel

dat de maximale sample frequentie 400 kH~ is, bij gebruik

van 8 kanalen.

Di t is voor de metingen van de tweede parallel - oscillatie

te langzaam.

Een factor vier sneller zou het mOgelijk maken om van de

8 kanalen de tweede parallel_ oscillatie te registreren.

De snelle transilnte recorders hebben als nadeel dat ze

slechts 1000 samples nemen.

De triggering levert daarvoor problemen op en soms is

het moeilijk de resultaten te interpreteren omdat men niet

weet welk gedeelte men ziet.

M.a.w. het kader is te klein.

De sample-frequentie van 20 MHz is erg hoog.

Voor ons onderzoek is 2 MHz voldoende geweest. Als men

nog sneller gaat samplen wordt de triggering en interpre

tatie o.i. erg moeilijk.

Voor de nauwkeurigheid is het voor ons onderzoek voldoe

de dat beide transilnte recorders samples ter lengte

van 8 bit nemen.



d. Het programmeerapparaat.

Voor een beschrijving van het programmeerapparaat zie

/'), 10/.
Het programmeerapparaat geeft de commando's "openen" en

"sluiten" aan de vermogensschakelaars en verzorgt de tri

gering.

Het werkt zeer bevredigend mits een programma beschikbaar

is. Het opstellen van een nieuw programma voor het appa

raat is niet eenvoudig, omdat de programmering geschiedt

in hexadecimale code.

Gelukkig komt het niet zo vaak voor dat een nieuw program

ma gemaakt moet worden.

Een nàdeel is verder dat het programma elke keer ingetikt

moet worden.

Eenvoudiger zou het zijn als het programma in te lezen

was vanuit de minicomputer of vanuit een cassette-recorder.

,1)e CPU (Central Processor Unit) van het programmeerappa

raat is erg gevoelig voor storingen van buiten.

Met het herzien van de aardingen zoals beschreven in dit

hoofdstuk is een duidelijke verbetering opgetreden in het

aantal storingen.

Echter nog steeds moet af en toe de CPU vervangen worden

wegens een defect.

Dit is een vrij simpele en goedkope aangelegenheid.
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).4 De dataverwerking en de datakaart.

In ~ig. 9 is een datastroomschema weergegeven.

programroa

diskette met data

archief

vervolg sel

o
o

Data uit de

transilnte
recorder

logboek
gegevens

plotter rekencentrum

Fig. 9 Het data-stroomschema

Door de transilnte recorder komt het opgenomen signaal in

het bu~~ergeheugen van deze recorder.

Het programma TR 0 leest de instellingen van de recorders

en van de clock-module en schrij~t deze samen met de digi

tale data op een diskette met als metingnummer b.v. 1)0.

De schaalwaarden, nulinstelling, de gewenste sampl~nummers

e.d. worden bepaald d.m.v. een ijking en in een program-

ma genaamd kop ingevoerd.

Het programma sel voegt de gegevens uit kop en TR 0 samen,
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zodat alle gegevens die voor de meting noodzakelijk zijn

bij elkaar staan.

Sel levert een file met als naam V 130 A tot en met H

waarin alle noodzakelijke gegevens en de data in digitale

vorm aanwezig zijn.

A, B etc. representeren elk een stroom of spanning.

Nu ia de hele meting compleet en kan verder verwerkt worden.

Dit kan gebeuren m.b.v. het vervolg van sel.

Deze voegt verschillende stromen en spanningen. (A t.m.H)

samen tot een file (V 130) en maakt deze gereed voor ver

werking in het rekencentrum.

Een andere mogelijkheid is het uitplotten van de meting

op een Ivoor ons beschikbare plotter.

Hiervoor dienen de digitale data ( getallen tussen 0 en

255) omgezet te worden in echte meetwaarden (spanningen

in kV, stromen in A).

Dit gebeurt m.b.v. het programma plot 1 dat deze 'm.è~aar~.n

wegschrijft op een diskette onder de naam PLV 130 A t.m. H.

Daarna kunnen m.b.v. programma plot 2 de stromen en de span

ningen geplot worden op een x-y-recorder.

Plot 2 bestuurt de x-y-recorder.

Het nadeel van deze methode is dat daarbij de mini-com

puter in gebruik is, zodat anderen hiervan geen gebruik

kunnen maken.

Om de meetgegevens overzichtelijk en handzaam vast te leg

gen, is een datakaart ontworpen.

Deze kaart wordt gebruikt voor een aantal bij elkaar be

horende metingen, b.v. metingen met hetzelfde doel of

met hetzelfde circuit.

Op de kaart kunnen alle gegevens vermeld worden die no

dig zijn om desgewenst de meting te reproduceren.

Een aantal van de gegevens op de datakaart zijn afkomstig

van het programma TR 0, andere zijn afkomstig uit het

logboek.

Een voorbeeld is op de volgende blz. bijgevoegd.

(de datakaart van o.a. meting 130)



,Datum: 6 ju11. 1981 metingen: 127 t .... 131 gedaan door: N. v.d. L••r.

Circuit nr.: 4

Aard van het circuit: ..otoro1.rou1.t .onder veeretanden...et een epoe1b10k 0.. 200 A te kr1.jgen.

Doel van de Metingen: 200 A .ohüe1en ..et per.1uoht.ohüe1••r 0" breek.troom b1.j 200 A te .1.en.

jl'-processorprogramma: p.g. 39 logboek

Datum van ijking : p.g 131 logboek. d.tlHl 6 ju11. 1981

StroollllllBtingen: shunt 1 meet X (T) .ender.tand 5 V ..et TR 3 kan 1
-=--------,---~--~---------,-~

sh=~2_~eet X (8) • 10 V ..et TR 3 kan 2 (+ extra veraterk1.ng 10x)

.troomtran.~orm.tor..eet X (R) ..et TR 3 kan 6 ( ..et 50 ohID 1.n .er1.e)

Spanningsmetingen: deler 1/400 ...et U (T) ... t bu~~er 2 1.n.te111.ng 100 ..et TR 3 kan 3~ _

deler 1/600 ..e.t U (R) ..et but"t"er 1 1.n.te111.ng 100 ..et TR ,J_=k=an=-~5~ ~_

tektronice 1/5000 meet U (8) ..et deler 118 met TR 3 kan 4

offset schaal fre'l. freq. freq. samples samples samples gevoeligheid pre-triggers opmerkingen:
factor F

1
F

2
F

3
F

1
F

2
F

3

TR 1

TR 2
.. ........ - .

offset schaal- freq. post- offset schaal- freq. post-
factor triggers factor triggers

TR 3 kan. 1 - 0.484 5", .eo 4k TR 3 kan. 5 128 0.389 5",.eo 4k

,TR 3 kan. 2 - 0.'01 • - TR 3 kan. 6 - 1.241 • ---------
TR 3 kan. 3 128 0,60' • • TR 3 kan. 7

---,--------
TR 3 kan. 4 127 0.314 • .. TR 3 kan. 8

OPmerkinaen:

Meting- Schijf- .t.te.ent 9 van het 1&- prooe••or progr.... verandert .te.d.
nummer nummer

o~1'•• t kan1 kant kan6 1I-'Dr.'Dr. ._p1e•....,. "A .. • J::.L. .n.. .no QQ lnnn_""'nn
l28 28 B 164 101 11' 90 500-2500

129 28 B 164 104 122 101 1000-3500

1 'ln 27 B 1"" 10k 11Q 10'" 100n_~00

.~1 27 B 160 111 129 109 2000-4000

Bi" tla .etin.en 1.. om de 4 ,18••0 het commando ·o'Danan- --

N
\0
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4.1 Inleiding

Metingen aan de SF6-schakelaar.

2
3
4

6

5

10

7

7

9

8

1 Stroomaansluiting

2 cilindrische spoel

3 kontakt nominale stroom

4 vermogenskontakt, vast

5 vermogenskontakt, beweegbaar

6 bluskamer

7 expansieruimte

8 aandrijfstang

9 as met dichting

10 blaashulpmiddel

Fig. 10 Doorsnede van een SF6
vermo&ensschakelaar volgens het

zelf-blaasprincipe

De onderzochte SF
6
-schakelaar werkt volgens het prin

cipe van de zelfdovende boog.

Wanneer de schakelaar opent, wordt de stroom overgeno

men door de boogkontaktring (4) en daardoor door een

cylindrische spoel gevoerd.

Deze stroom zorgt via de spoel in de bluszone voor de

opbouw van een magnetisch veld.

Dit veld is zo gericht, dat het lichtboogvoetpunt op de

bluspunten roteert.

Door deze rotatie van de lichtboog wordt het blusmedium

verhit en ontstaat een geringe afbrand van de kontakten.
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De druk van het gas in de blusruimte stijgt onder in

vloed van de temperatuur, zodat er een gasstroming ont

staat tussen bluskamer en uitlaatruimte.

De lichtboog, die zich tu.sen het vaste en het beweeg

bare bluskontakt bevindt wordt door deze gasstroming

omspoeld, gekoeld en geblust.

Bij stroomsterkten van 500 A en lager is de drukopbouw

door de lichtboog niet in alle Bevallen meer gewaarborgd,

derhalve is in- het beweegbare kontakt een kleine hu1p

beb1azing opgenomen.

Deze geringe gasdruk ondersteunt de door de lichtboog

veroorzaakte druk.

Hiermee wordt enerzijds een veilig blussen in het gehele

gebied van de uitschakelstromen verzekerd en anderzijds

het breken van kleine stromen vermeden en derhalve het

.fltstaan van ontoelaatbare overspanningen voorkomen.

4.2 De Cigre-metingen.

4.2 a. algemeen.

Het is in onze meetopstelling mogelijk de schakelaar

het commando "openen" te geven op onderling 9 8 ver

schillende momenten.

Er is echter een grote spreiding tussen het moment

waarop het commando gegeven wordt en het moment waar

op de schakelaar begint te openen.

Daarom is het moment waarop de kontakten scheiden,

niet exact te bepalen.

Deze spreiding bedraagt enkele ms en is dus aan-

zienlijk groter dan de fasehoek-intervallen (9 8 =0,5 ms)
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Bij deze serie werden 20 metingen gedaan, waarbij

het commando "openen" steeds 1 ms (lSo) later

gegeven werd. Hierdoor wordt een hele periode

(2.0 ms • )60 0
) doorlopen.

Bij deze SF6-schakelaar treedt bijn. nooit

herontsteking op, zodat alleen de initi8le

spanning (uc )' de bluspiek (urn) en de laagfrequente

overspanning (uLF ) gemeten kunnen worden.

In tabel 2 zijn deze spanningen genoteerd.

De breekstroom is niet in de tabel opgenomen

omdat deze op de registratie-apparatuur niet af te

lezen was. De breekstroom is in alle gevallen kleiner

dan 1 A.

De eerste kolom geeft het nummer van de meting aan.

Bij elke volgende meting is het commando "openen"

1 ms later gegeven.

Univ is het gelijkspanningsniveau waaromheen de

drie afzonderlijke spanningen oscilleren, nadat

alle fasen onderbroken Zijn.

Voor een verklaring van het ontstaan van U. wordt ver-nJ..v
wezen naar / 12 /.

Bij alle spanningen is het teken weggelaten.

Het teken van de bluspiek is altijd tegengesteld aan dat

van de herstelpiek.

De reden dat de herstelpiek (uLF ) van de eerst· blussende

fase de hoogste overspanning geeft is gelegen in het feit,

dat de eerst blussende fase na de bluspiek inslingert naar

de halve (negatieve) topspanning (Ûr ).
B.v.s bij een bluspiek van 10 kV en verwaarlozing van de

demping krijgen we een absolute topwaarde van:

.. .. ..
(uLF ) = - t Uf - ( t Uf + 10 ) = Uf + 10. IS,) kV (k =2,2)

U U
Waarbij k. overspanningsfaktor = max max•..

\/~ UeffU
f
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eerst laatst
num- blus- ~( -u u LF U Iblus-

sende m 1 niv sendemer
:fase :fase

1 R 10 18 S 6 10
T 10 12

2 ::s 1~ 1"[ j( ':J 12
T 7 10

3 R 11 19 S 7 9
T 11 12

4 R 9 17 0,9 s ~ 10
T 7 10

5 R 9 17 s 7 9
T 10 10

6 T 10 17 R 7 8
S 11 12

7 T 10 17 R 6 9
S 9 12

8 R 9 17 S ~ 9
T 9 9

9 S 11 19 -1,5 R 8 11
T 11 14

10 S 11 19 R 11 11
T 8 9

11 S 9 19 R 9 10
T 9 9

12 R 12 19 0,9 ~ 10 10
T 9 10

13 R 12 19 S 9 10
T 10 10

14 R 10 18 1,0 S 9 10
T 10 10

15 R 9 18 S 9 10
T 9 9

16 T 11 18 1,8 R 5 l:S
S 10 12

17 T 10 17 1 , u R 5 ':J
S 10 12

18 S 12 19 4,0 H 4 13
T 15 15

19 S 1 1 18 -0,6 R 11 12
T 7 9

20 S 11 19 -1 , 1 R 11 11
T 7 9

minimum 9 17 4

maximum 12 19 4,0 15

gemiddelde 10,; 18, 1 1 ,4 9,6

stand. dev 1 , 1 0,9 1 ,0 2,0

Tabel 2 De SF6-schakelaar
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De twee laatst"blussende fasen, slingeren in naar de ni

veauspanning.

Àangezien de niveauspanning bij deze schakelaar (SF6 )

meestal erg laag is, zijn de blus - en herstelpiek onge

veer even groot.

Voor de herstelpiek (~F) van de eerst blussende fase

werden de volgende waarden bepaald:

maximale waarde: 19 kV

gemiddelde waarde: 17,8 kV

standaard deviatielO,95 kV

(k.=2,3)

(k==2,2)

( 5;)

De spanningen up ( de maximale overspanning)

maximale top-top spanning bij herontsteking)

in de serie opgenomen, omdat deze alleen bij

en", (de
s

zijn niet

een heront-

steking zijn te bepalen.

Herontsteking kwam nagenoeg niet voor. De spanningen u en u
p s

konden maar I maal worden gemeten, en wel bij meting 48

Dit leverde u = 26 kV en u = 14 kV (zie fig. 11)s p

4.2 b De niveauspanning.

Evenals bij andere schakelaars is bij deze schakelaar

sprake van een gelijkspanningscomponent in de drie span

ningen, nadat alle fasen onderbroken zijn.

Dit is de zogenoemde niveauspanning

Univ = -5 (01 (0) + U2 (O) + UJ(O))

Waarbij UfO) , U2(0) en U3 (0) de momentane spanningen

zijn van de drie fasen op het moment dat de laatste fase

onderbreekt.

Àls de laatste twee fasen gelijktijdig onderbreken zullen

U2 (0) en U
3

(0) nagenoeg even groot maar tegengesteld

zijn.
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Dan geldt U. = 31 Ul(O} •n1V
De spanning Ul(O) is bij de SF6-schakelaar meestal

slechts 1 l 2 kV maar bij opname 48 geldt:

Ul(0l" = 9 kV.

In dit laatste geval treedt dus een hoge waarde van U i
n v

op, omdat Ul(O) juist maximaal is als de twee laatst

blussende fasen onderbreken.

De niveauspanning wordt nu:

Univ• Ul(O) = 3 kV.

4.3 Konkluaies.

Voor de gebruiker van deze schakelaar is de hele serie

beproevingen waarschijnlijk veel te uitgebreid.

- Omdat toch steeds de eerst blussende fase de maximale

overspanning geeft vanwege de sterpunts-potentiaal is

het achteraf gezien niet nodig ook de laatst blussende

fasen te beschouwen.

- Herontatekingen zijn, als ze al optreden, onbelangrijk

omdat deze geen hogere overspanningen geven.

- De afzonderlijke metingen geven nauwelijks verschillende

meetwaarden, zodat 40 (of eventueel 20) metingen, te

uitvoerig is.

Uit 2 of 3 metingen zou nagenoeg dezelfde informatie

te halen zijn.

Het gebruik van de meetgegevens van deze schakelaar in

een ander circuit, moet met de nodige voorzichtigheid

gebeuren.

Misschien is hei: beter om voor "geschikte" schakelaars

een eenvoudige test-serie voor te schrijven dan voor

"ongeschikte".
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Het probleem is echter dat men pas tijdens of na de

beproevingsserie constateert of een schakelaar "geschikt"

dan wel "ongeschikt" is voor het onderbreken van kleine

inductieve stromen.

Een verschil van 9- tussen de verschillende metingen, heeft

weinig zin, en wekt ten onrechte de indruk van een grote

nauwkeurigheid, door de grote spreiding in de kontakt

scheiding. Om meer konklusies te kunnen trekken uit de

metingen, moet dan ook het begin van het scheiden van

de kontakten beter bekend zijn. Misschien is het mogelijk

om ook een tijd-weg diagram van de schakelaar op te nemen.
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Metingen aan de olie-arme schakelaar.

De in dit hoofdstuk beschreven experimenten zijn ver

richt met een olie-arme schakelaar.

Als de kontakten in de schakelaar gescheiden worden

ontstaat er een boogontlading in olie.

Deze ontlading ontleedt de olie in gasvormige kompo

nenten.

Dit gas fungeert als blusmiddel.

De olie is zowel blus- als isolatiemedium tussen de

geopende kontakten.

5.1 De Cigre-••tingen.

Bij deze serie metingen werden 20 metingen gedaan, waar

bij steeds 1 ms (IS-) later het commando gegeven werd

om de schakelaar te openen.

Hierdoor werd precies een hele periode (20 ms

doorlopen.

In fig. 5 zijn de spanningen weergegeven die de Cigre-werk

groep 1).02 aanbeveelt te meten bij elke onderbreking.

Bij deze aanbevelingen is geen rekening gehouden met de

mogelijkheid dat er herontstekingen kunnen optreden voor

dat het maximum van de bluspiek (um-ul ) bereikt is.

Hierdoor ligt niet eenduidig vast welke spanningen geme

ten dienen te worden, en welke benamingen moeten worden

gebruikt.

In dit verslag zijn de hierna volgende afspraken gehan

teerd. (Zie ook /10/ )
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De spanning u~ de momentane waarde van de overblijvende

50 Hz-spannin& is niet gemeten.

Verondersteld wordt dat de eerst blussende ~ase uitslingert
•

naar de halve negatieve topspanning (t U = 4,08 kV).

(zie hoo~dstuk 11)

Deze aanname zal niet geheel juist zijn omdat enerzijds

de spanning niet precies 90· voorijlt op de stroom.

Anderzijds zal de stroom v66r zijn natuurlijke nuldoor

gang blussen vanwege het optreden van een boogspanning

en het breken van de stroom.

Deze effecten mogen verwaarloosd worden.

In plaats van de spanningen u en u zijn de spanningenc m
uc-ul en um-ul gemeten.

Dit zijn de initille spanning en de bluspiek gemeten naar

aarde. Hierbij is u l bekend verondersteld.

Ook bij de laatste twee blussende ~asen zijn de spannin

gen uc-ul en um-ul gemeten.

Voor u l moet hier Univ gelezen worden als geen herontste

kingen optreden.

Als er wel herontstekingen optreden is u l niet eenduidig

bepaald maar, uc-ul , respectievelijk um-ul ' wel.

Dit is een reden te meer om deze verschil-spanningen te

meten.

Wanneer herontsteking optreedt voordat de bluspiek zijn

maximale waarde hee~t bereikt, is het discutabel aan wel

ke spanningspie~ we de waarde u moeten toekennen.m
In dit verslag wordt aan de hoogste laag~requent-spanning

(. 3 kHz) de naam u gegeven.
- m

Dit is dus de hoogste piek voordat de echte bluspiek op-

treedt, o~- als deze hoger is- de bluspiek zel~, zie ~ig.

12.

Na een he~ntsteking v66r de bluspiek is geen relatie

meer te leggen tussen de grootte van de breekstroom en

~e grootte van de bluspiek.
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korte sample-tijd is in onze opstelling

wanneer we 8.kanalen tegelijkertijd willen
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Eventueel kan wel de steilheid van de spanning v~~r de

eerste herontsteking in verband worden gebracht met de
grootte van de breekstroom, maar dit kan alleen voor de

eerst blussende fase.

Bij de twee laatst blussende fasen is dit alleen mogelijk

als de niveau-spanning bekend is.

De spanning u , de maximale top-top spanningsverandering•bij herontsteking, is moeilijk te meten omdat de frequen-

tie die hierbij optreedt erg hoog is, bij ons in de orde
van 160 kHz.

Om een betrouwbare waarde voor de grootte van de spanning

te verkrijgen, moeten we dit signaal, met een periodetijd

van ~ 6~s bemonsteren met een sample-tijd van maximaal

0,5 ~s •

Een dergelijk

niet mogelijk

bekijken.

Het is niet mogelijk om met 8 kanalen met een snellere

tijd dan met 2,5 ~s te sampelen.

Het totale beeld wordt ook kleiner wanneer sneller gesam

peld wordt.

Omdat we tegelijkertijd de eerst blussende - en de twee

laatst blussende fasen willen opnemen mag het totale beeld

niet te klein zijn.

Ook dit is een beperkende faktor voor het kiezen van een

kortere sample-tijd. Omdat deze snellere signalen toch

niet nauwkeurig gemeten kunnen worden is besloten in deze

serie alleen de laagfrequente sprongen in de spanningen

te meten.

Deze spanningssprong wordt u genoemd en is gelijk aans
de hoogfrequente spanning zonder "overshoot".

De spanning uLF wordt toegekend aan de herstelpiek of

bij herontsteking- de hoogste laagfrequent-spanning in

dezel:tèie richting als de herstelpiek.
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De hoogste laagfrequent-spanning in een van beide rich

tingen (blus,- of herstelpiek) wordt u genoemd.
p

Dit is de hoogste spanning die optreedt in de betreffende

fase, afgezien van hoogfrequent- verschijnselen.

Deze afspraken zijn samengevat in fig. 12, die in plaats

komt van het Cigre-voorstel in fig. 5.

5.2 De resultaten.

In tabel J zijn de spanningen.

uc-ul , um-ul ' us' up' ~F en de breekstroom i ch voor de

drie fasen genoteerd, evenals de niveauspanning (U i ).n v
De eerste kolom geeft het nummer van de meting aan.

Bij elke volgende meting wordt het commando "openen"

1 ms (18-) later gegeven.

In de daaropvolgende kolommen zijn de gegevens van de
•eerst blussende fase weergegeven.

Dan volgt de niveau-spanning.

De laatste kolommen zijn gebruikt VQor de tweede en derde

blussende fase.

In de laatste kolom is het nummer van het oscillogram

vermeld.

Aan het slot van dit hoofdstuk is oscillogram 86 (fig. IJ)

bijgevoegd.

Van alle spanningen en stromen is de absolute waarde ge

noteerd.

Bij de niveauspanning is ook de polariteit aangegeven •

• Een index 0 (onder) bij de fase betekent dat op het

moment van onderbreken de spanning negatief is (5 ).
o

Een index b (boven) bij de fase betekent dat op het

moment van onderbreken de spanning positief is.



eeret laatst plot-

num- blus- blus-
:leb

nUIII-
uc-ul u -u u u uLF :lch Un:lv uc-ul u' -u u u

~I'mer eende m 1 s p sende BI 1 e p .er

1'a.e 1'ase

1 To
10 20 38 50 50 6 -3 S 15 39 ~;

27 16
R 4 19 41 19 12

2 T 9 19 34 34 24 4 2 S 10 28 17 31 31 16
0 R 6 1'5 35 11 Q

3 Sb 8 26 34 34 6 -4 T 7 ~~
42 42 13

R 12 17 27 12
4 Sb 10 22 11 27 27 16 -2 T 8

~~
39 36 14

R 10 20 29 29 11
5 Sb 9 16 27 20 20 6 -2 T 8 25 29 29 11

R 10 25 14 25 18 9
6 Sb 10 18 10 20 20 5 -5 T 8 16 28 16 16 11

R 10 28 18 28 7 10
7 R 9 18 11 20 20 5 -2 T 11 44 44 22 9

0 S 9 17 39 31 31 '5
IS R 9 29 32 29 25 8 5 T 13 33 25 33 3 11

0 S 4 21 9 34 34 6
9 R 9 30 36 36 7 4 T 16 34 20 34 25 14 80

0 S '5 30 24 30 18 9
10 R 8 20 27 27 5 5 T 10 33 20

~~
22 10 ISl

0 S 6 27 20 10 8
11 R 8 19 32 24 24 3 3 T 10 28 18 28 16 10 83

0 S 'Ii 26 26 26 20 8
12 Tb 10 28 20 28 22 10 1 R 7 38 38 2 10 84

S 11 17 12 ')7 6 10
13 Tb 10 17 23 23 23 5 3 R 5 30 28 30 15 8 85

S 12 28 27 a8 16 11
14 S 9 26 38 28 28 7 -21 T 10 56 56 14 15 86

0 R 10 20 6') 63 10
15 S 5 22 14 30 30 8 5 T 7 36 49 49 13

0 R 10 41 41 26 10
16 S 10 19 37 27 27 5 19 T 11 l: 28 41 41 11

0 R 12 49 10 11
17 Rb 9 18 9 21 21 7 11 T

~~
28 48 48 10 77

S '>'> '>'1 28 14
18 Rb 10 37 40 44 44 14 7 T 11 40 40 30 12 76

S 6 21 '\0 11\ 7

19 T 12 26 17 30 30 7 8 s 14 38 38 30 12 78
0

R "- 21 18 18 9
20 Rb 8 17 42 23 6 14- T 10 60 60 42 14 79

S 6 15 36 40 26 9
minUIIIUIII 5 16 9 20 20 3 1 T 15 9 16 Ol ,
lDaximUIII 12 37 40 50 50 16 21 16 60 43 63 63 16

gemiddelde 9,1 22,4 24,6 29,1 26,8 6,' 6,8 9,3 32,3 23,6 37,3 26,4 10,8

stand. dev. ",4 5,6 11,5 7,1 6,1 a~7 6,0 3,1 10,6 8,7 9,9 13,1 2,5

Tabel J de olie-arme schakelaar.

ol='"
1,0)



S.2. a.De eerst blussende fase.

Voor de eerst blussende fase werden de volgende waarden

bepaald:

De bluapiek (um-ul )

maximale waarde: 37 kV

gemiddelde waarde: 22,4 kV

standaard deviatie: S,6 kV

(k= 4,S)

(k= 2,7)

( 2S~)

Er treedt bijna altijd herontsteking op voordat de "echte"

bluspiek bereikt wordt.

Alleen wanneer relatief kleine breekatromen optreden (klei

ner dan 10 A) is het mogelijk dat de bluspiek bereikt wordt

zonder herontsteking (plotnr. 79 en 80).

De heratelpiek (uLF )

maximal. waarde:

gemiddelde waarde:

standaard deviatie:

SO kV

26,8 kV

6,1 kV

(k=6,0)

(k=3,3)

(23 ~)

Ook hierbij treedt bijna steeds een herontsteking op voor

dat de "echte" herstelpiek bereikt is.

Alleen niet bij plotnr. 79, waarbij sprake is van een

zeer kleine breekatroom (± SA).

De maximale overspanning (u )
p

maximale waarde:

gemiddelde waarde:

standaard deviatie:

SO kV

29,1 kV

7,1 kV

(k=6,0)

(k=3, 6)

( 24%)



De maximale spanning8verandering bij heront-

steking

maximale waarde.

gemiddelde waardel

standaard deviatiel

(u ).s

40 kV

24,6 kV

11,5 kV

( k.4,9)
( ka ),0)

( 47 ~)

De breekstroom (ich)

Voor de breek8troom worden de volgende waarden gemeten.

maximale waarde.

gemiddelde waarde.

standaard deviatie.

16 Ä

6,J Ä

2,7 A. ( 4J~)

Opvailend is de grote 8preiding in de grootte van de

breekstroom.

5.2 b.De laatst blu88ende fasen.

Voor de laatste twee blus8ende fasen werden de volgende

waarden bepaald.

maximale waardes

gemiddelde waarde.

standaard deviatie:

60 kV

J2,J kV

10,6 kV

(k=7,J )

(k=J,9)

( JJ ~)

Hierbij treden minder vaak herontstekingen op dan bij

de eerst blussende fase (in ongeveer de helft van de

gevallen), daarom krijgen we nu erg hoge overspanningen

De reden is dat inmiddels de kontaltafstand groter i8

geworden.
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De herstelpiek (~F)

maximale waarde.

gemiddelde waarde.

standaard deviatie.

63 kV

26,4 kV

13,1 kV

(k=7,7)

(k=3,2)

( 50';)

Een combinatie van een hoge niveauspanning en geen her

ontsteking kan tot een zeer hoge herstelpiek leiden

(b.v. nr. 86: U . = 21 kV u- F = 63 kV, fig. 13).nJ.v L

Bij deze serie metingen is de grootte van de breekstroom

nauwelijks van belang voor de hoogte van de overspanning

u LF •

De maximale overspanning (u.. )
p

maximale waarde.

gemiddelde waarde.

standaard deviatie:

63 kV

37,3 kV

9,9 kV

(k=7,7)

(k=4,6)
( 27 ,;)

De te verwachten hoogte van de overspanning wordt in prin

cipe bepaald door de grootte van de breekstroom.

Maar of deze waarde ook werkelijk bereikt wordt~ hangt

af van het al dan niet herontsteken van de boog in de

schakelaar.

De grootte van de breekstroom is dus van ondergeschikt

belang.

De maximale spanningsverandering bij her

ontstekinc (u )s

maximale waarde.

gemiddelde waarde:

standaard deviatie

43 kV

23,6 kV

8,7 kV

(k= 5,3)
(k= 2,9)
(37 ,;)

De breekstroom (ich )

maximale waarde.

gemiddelde waarde

standaard deviatie

16 A

10,8 A

2,5 A (23 ,;)
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Ook hier treden vaak erg grote verschillen op tussen

de verschillende onderbrekingen.

5.2.c.De niveauspanning

De niveauspanning varieerde van -21 kV tot + 19 kV, voor

de absolute waarde gold~

maximale waarde~

gemiddelde waarde~

standaard deviatiet

21 kV

6,8 kV

6,0 kV

(k • 2,6)

(ka 0,8)

(aa?,)
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HOOFDSTUK 6 De perslucht-schakelaar.

6.1 Inleiding.

De schakelaar die gebruikt is voor de in dit hoofdstuk

beschreven experimenten is een perslucht-schakelaar.

Voor uitvoerige gegevens wordt verwezen naar de speci

fikaties verstrekt door de fabrikant.

De persluchtvermogens.chakelaar gebruikt lucht onder

druk al. blus,- en al. isolatiemiddel.

Bovendien heeft de samengeperste lucht ook de taak

de kontaktscheiding teweeg te brengen.

Bij dit experiment zijn parallel aan de schakelaar weer

standen aangebracht met een waarde van 8 ohm.

De fabrikant levert speciaal voor motorschakelaargebruik

hoogohmige, stroomafhankelijke weerstanden.

Deze weerstanden waren in ons laboratorium niet aanwezig.

Deze metingen moeten dan ook zeker niet gezien worden

als "beproeving" van een specifieke schakelaar, maar

meer als "beproeving van een circuit waarin een

persluchtschakelaar is opgenomen".

6.2 De Cigre-metingen.

Ook bij deze serie metingen werden 20 metingen ge

daan waarbij telkens 1 m.' later het commando "ope

nen"gegeven werd aan de vermogensschakelaar.

Omdat ook voor deze schakelaar de definities van de

te meten spanningen gegeven door 'Cigre-werkgroep 1:3.02

niet voldeden, zijn vOor deze serie dezelfde defi

nities gebruikt als in hoofdstuk 5.
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6.3 De resultaten.

In tabel 4 zijn de spanningen en stromen samengevat.

De betekenis en de opbouw voor deze tabel is het

zelfde als die van tabel 3, zodat voor de beschrij

ving van tabel 4 naar tabel 3 verwezen wordt.

Een aantal plots zijn aan het einde van dit hoofd

stuk toegevoegd.

6.3 a.De eerst blussende fase.

Voor de eerst blus.ende fase werden de volgende waar

den bepaalde

maximale waarde

gemiddelde waarde

standaard deviatie

14 kV

32,4 kV

4,6 kV

(k:l5,1)
(k-4,0)

(14; )

In all. gevallen behalve bij meting 6, 11 en 17

( plots 97, 103 en 109) treedt herontsteking op

tijdens spanningsstijging naar de bluspiek.

Bij de eerst blussende fase treedt duidelijk vaker

herontsteking op dan bij de twee laatst blussende

fasen.

Dit ligt voor de hand omdat in het laatste geval

twee kontaktbanen in serie staan.

Bovendien is de kontaktafstand waarschijnlijk kleiner

bij de eerst blussende fase als bij de andere fasen.

Dit laatste geldt zeker voor de "langzame- oliescha

kelaar met zijn grote slag, en vaak ook voor de

"snellere" persluchtschakelaar.
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eerst

~F 1 0b Un1v
laat.t u ~I'

10b
plot-

u -u ulO-ui U u u -u u -u u
blus c 1 • P blu. o 1 10 1 • P num-

mer Case ea.e _I'

I S 12 )4 " )4 24 16 18 R 12 28 44 28 28 8 91
0 T 5 38 41 41 14_.

2 S 11 31 29 " 25 13 13 R TT
;~

.,
" 10 .92"

0 T 6 ')9 39 28 13
3 s 12 )4 41 34 26 9 4 R 12 42 29 42 122 10 9'0 T 6 26 18 4) 4'] 10
4 s 11 30 )0 )0 27 15 18 R 11 ;: I;: 1~8

10 91t
0 T 4 3:5 11

5 S 11 28 25 28 22 8 7 R " ~~ ~~
46 5 lT 95

0 T 'Ii 22 22 10
6 T 8 27 32 32 8 17 R 5 32 37 37 8 97

0 S 11 33 :54 37 37 10
7 T 11 31 43 " " 10 6 R ~, ~~

., ., 10 98
0 l:I 40 2'7 10

8 S 12 31 27 31 13 14 25 R 11 42 41 42 25 10 99
0 T 4 24 47 47 10

9 Rb 10 37 38 )7 18 14 1 s q
~~

40 . 36 " 12 100
T 10 55 37 ,4 14

10 Rb la 41 44 41 19 12 17 S 5 )5 41
~~ '6 12 101

T 10 41 40 14
11 T 9 42 64 43 43 10 -2 R 6 29 29 25 9 103

0 s 11 27 29 29 10
12 T 9 31 42 31 29 12 -7 R 5 )0 40 '6 36 14 10.

0 S 10 '17 44 37 34 11
13 T 11 30 29 30 22 15 2 R

~o
30 37 36 10 105

0 s ~2 '12 26 12
14 T o 10 32 '2 32 I) 10 4 R 4 )0 37 42 42 10 106

S 10 19 12 39 )2 11
15 T 10 24 32 24 20 15 8 R 4 30 42 34 34 11 107

0 S 1') )7 )1 37 13 12
16 T 10 30 33 )0 19 14 2 R :) 36

~:
Cl 12- 1015

0 S 14 18 10 13
17 R 9 35 53 39 39 7 11 S 6-- 23 41 41 10 109

0 T 11 42 42 19 12
18 T 11 27 23 27 16 15 6 R

~'l
29 31 29 19 15 110

0 s 18 40 ']8 9 10
19 R 10 )7 51 41 41 8 21 S 7 )2 42 42 8 111

0 T 12 11 ]8 ]1 26 10
20 Sb 14 35 34 35 13 12 -4 R 10 )4 39 )4 25 11 112

T '§ 41 41 41 24 12
minimum 8 24 23 24 13 7 1 ) 13 17 22 5 11

maximum 14 42 64 43 43 16 25 14 46 '5 47 47 15
.-

gemiddelde 10.6 32,4 37 iJ )3).2 24J '11.9 9.7 8,1 ,4.2 :J'8, , 37.E 28,) 11 ,
---

stand. dev. 1.4 4,6 10, b 5.0 9,1 2,9 7.3 3,5 6,8 9,1 5,) 11,5 1,8
~

Tab~l 4 de persluchtschakelaar.

VI
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De herstelpiek (~F)

maximale waarde

gemiddelde waarde

standaard deviatie

4) kV

24,7 kV

9,1 kV

(ka 5,)

(ka.), 0)

()7 ~)

Hierbij treedt in 11 gevallen herontsteking op.

Bij meting 19 (plotnr. 111)

treedt pas herontsteking op nadat de hoogste top

met d.·polariteit van de herstelpiek voor de tweede

maal bereikt is.

Hierbij treedt doorslag op naar het weerstandskon

takt dat zich in de schakelaar bevindt. (zie fig. 14).

In tabel 5 is de verdeling van de herontstekingen

in de eerst blussende fase weergegeven.

geen herstel blus beide

piek piek

1 ) 8 8

tabel 'Ide verdeling van de herontsteking in de

eerst blussende fase.

Het maximum van de herstelpiek (4) kV) en het maxi

mum van de bluspiek (42 kV) treden allebei op bij

meting 11 (plotnr. 10), fig. 15)

De maximale overspanning (u )
p

maximale waarde

gemiddelde waarde

standaard deviatie

4) kV

)),2 kV

',0 kV

(k=5,)

(ka 4,1)

(15 ~)

In 15 gevallen is up gelijk aan um-ul
en bij 5 metingen is up gelijk aan ~F
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De maximale laagfrequente spanningsveran

dering bij herontsteking (us)

Maximale waarde

gemiddelde waarde

standaard deviatie

64 kV

37 kV

10,6 kV

(ka 7,S)

(k=4,5)
(29 ~)

De breekstroom (ich)

Maximale waarde

gemiddelde waarde

standaard deviatie

16 A

11,9 A

2,9 A (24 ~)

6.3. b.De laatst blussende fasen.

Voor de twee laatst blussende fasen werden de vol

gende waarden bepaalda

maximale waarde

gemiddelde waarde

standaard deviatie

46 kV

34,2 kV

6,S kV

(k=5,6)
(ka 42)

(2~)

Er treden hier minder vaak herontstekingen op dan

bij de eerst blussende fase.

De herstelpiek (~F)

maximale waarde

gemiddelde waarde

standaard deviatie

47 kV

2S,3 kV

11,5 kV

(ka 5,S)

(k~3,5)

(4~)

In tabel 6 is de verdeling van de herontstekingen

in de laatst blussende fasen weergegeven.
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geen bluspiek bluspiek herstel- herstel-

in 1 f'ase in 2 f'asen piek in piek in

1: f'ase 2 f'asen

6 3 3 6 1

Meting 112 is bijgevoegd. Deze heef't 3 herontste

kingen in de laatst blussende f'asen, 2 van de her

stelpiek en 1 in de bluspiek (f'ig. 16)

De maximale overspanning (u )
p

maximale waarde

gemiddelde waarde

standaard deviatie

47 kV

37,6 kV

5,3 kV

(ka 5,8)

(k=4,6)
(14;)

Bij meting 8 (plotnr. 99) treedt de maximale u op,
p

in f'ase T.

Hier zijn geen herontstekingen geweest.

De maximale spanningsverandering bij

herontsteking (us)

maximale waarde

gemiddelde waarde

~tandaard deviatie

55 kV

38,0 kV

9,1 kV

(k=6,7)
(k=4,7)
(24 ;)

De breekstroom (ieh )

maximale waarde

gemiddelde waarde

standaard deviatie

15 A

11,1 A

1,8 A (16 ;)
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Opvallend is dat er een grotere spreiding is in de

breekstroom van de eerst blussende fase dan in de

breekstroom van de laatst blussende fasen.

Dit werd reeds opgemerkt in hoofdstuk' bij de

o-lie-arme schakelaar.

De te verwachten overspanningen worden in principe

bepaald door de waarde van de breekstroom.

Als de boog herontsteekt, worden deze te verwachten

overspanningen echter niet bereikt.

Bij deze schakelaar treedt zo vaak herontsteking

op dat de breekstroom van onderschikt belang moet

worden geacht.

M.a.w. een grote breekstroom wil niet zonder meer

zeggen dat ook de overspanningen hoog zullen zijn.

Het al dan niet herontsteKen is veel meer bepalend

voor de grootte van de overspanning.

6.3 e.De niveau-spanning (U i)n v

De niveau-spanning varieerde van -7kV tot 25 kV.

Het absolute minimum was 1 kV.

Verder geldt voor de absolute waarden:

maximale waarde

gemiddelde waarde

standaard deviatie

25 kV

9,7 kV

7.3 kV

(k=3.l)

(k=1,2)

(75")

Deze maximale niveau-spanning is hoger dan die door

H. Voncken gemeten is aan dezelfde schak&laar /9/.
Door het optreden van de niveau-spanning blijft het

systeem lange tijd op een hoge spanning t.o.v. aarde.

Dit kan grote gevolgen hebben voor het belastende

circuit.

In alle gevallen is de niveau-spanning in álle drie

de fasen nagenoeg gelijk.

De genoteerde waarden in tabel 4 zijn de gemiddelden

van de drie niveau-spanningen.



6.4 Slotopmerkingen.

In 1 geval (plotnr. 96, ~ig. 17)
werd geconstateerd dat het tijdsverschil tussen de

eerst en de laatst blussende fasen minstens 25msl

is.

De onderbreking van de laatst blussende ~asen is op

de plot niet te zien, zodat deze meting voor de serie

onbruikbaar is.
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De vakuumschakelaar.

De vermogensschakelaar die gebruikt is voor de in dit

hoo~dstuk beschreven experimenten is de Coq/Hazemeijer

vakuumschakelaar type IEC 12 (zie ~ig. 18)

2 --

6------ -

Doorsnede van Hoogspannings
vacuüm-vermogenschakelaar over één lase.
1 railscheider 2 epoxyharsomhulling
3 aandrijfmechanisme 4 uilschakelveer
5 vacuüm-schakelbuis 6 aansluitbuIs voor
stroomtransformator-primaire

Fig. 18

De vakuumschakelaar hee~t twee koperen electroden die

zich in een vakuumruimte bevinden.
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Bij het scheiden van de kontakten ontstaat een metaal

damp-ontlading, in vakuum.

Deze ontlading moet het medium waarin de boog brandt zelf

produceren door verdamping van electrode-materiaal.

Na de onderbreking zorgt een getter ervoor dat eventueel

aanwezige restgassen worden geabsorbeerd.

De schakelaar heeft een kleine kontaktafatand in geopende

toestand (1 1 cm) zodat erg snel geschakeld kan worden.

beweegbaar ---{lf---
contact

vast contact ---{lf----

doorsnede
vacuümbuis

--- balg

--- isolator

----::;;>'" schermen

roestvrijstalen
l!it--- cilinder

---=:=- schermen

--- isolator

---getter

Fig. 19

Fig. 19 geeft een doorsnede van de vakuumbuis.

De schermen dienen ter bescherming van de isolatoren en

voor een goede potentiaal verdeling over de isolatoren.

Aan het beweegbare kontakt bevindt zich de balg die de
kontaktbeweging onder vakuum mogelijk maakt.
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7.2 De Cigre-metingen.

Weer werden 20 metingen gedaan, waarbij het commando

"openen" telkens 1 ms later aan de schakelaar geceven

werd.

Vanwege de spreiding van de schakelaar houdt dit niet

automatisch in dat ook het werkelijke moment van eerste

kontaktscheiding steeds 1 ms later is.

De de~inities van de opgemeten spanningen zijn hetzel~

de als die van hoo~dstuk 5.
In tabel 7 zijn de spanningan en stromen samengevat.

Voor de verklaring van deze tabel en de betekenis van

de symbolen wordt naar tabel ) verwezen.

Bij deze metingen waren slechts 2 stroommetingen mogelijk

i.p.v. ).

De niet gemeten stroom is met een kruisje aangegeven. (+)

Op het einde van dit hoo~d8tuk zijn de metingen 9 en 20

(plotnr. 147 ea 158) en plotnr. 154,160 en k 160 bijge

voegd. (re~p. ~ig. 24,25,26,27 en 28)

7.) De resultaten.

7.) a.De eerst blussende fase.

Voor de eerst blussende fase werden de volgende waarden

bepaalds

maximale waardes

gemiddelde waardes

standaard deviatie

25 kV

19,9 kV

),0 kV

(k=),l)

(k=2,4)

( 15 ,s)

In de hel~t van het aantal gevallen treedt herontsteking

op.



eer.t 1aaht plot-
num- b1u.- u -u u -u u u ~.. i ch Univ b1u.- \lc~U~ u -u u 'V i ch

a_-
mer .ende e 1 m 1 • P m 1 p

.ende mer
ra.e ra.e

1 Sb 7 16 )9 27 27 ) -8 R 7 28 28 11 + 139
T 5 14 )1 )1 8

lit~-2 R 7 16 25 25 + ":8 T 6 27 27 10 6
0 T 6 1'j 28 28 8

-. ,
) R 7 20 28 28 + ':4 S

~
22 22 14 5 141

0 T 20 27 27 8
4 R 7 2IJ IJ) n J1 + 10 ti ; 17 J, J, 7 14l1:

0 T )2 )2 12 10
5 R 7 24 JJ 29 29 + 5 s : 25 )"

~~ : 1Ii~-

0 T 25 25
6 R 7 15 22 26 26 • 8 S

~
17

~~ ~~ : 144
0 T 27

7 R 8 21 )8 29 29 + -) S 6 24 24 18 7 145
0 T 7 19 24 24 7

8 R 8 18 46 JJ JJ + ) S f) 26 )1 )1 8 1liO •
0 T 7 21 21 1D 6

9 R ts ZJ .., J, J, + -z : : ~~ ~~
<C? ; ...117--.-

0 24
10 s 8 2) )1 )1 6 -1 R 8 20 22 22 + fJi8

0 T 6 22 22 17 6
11 R 8 20 )0 2) 2) + 1 S

~
19 2l 21

~
149

0 T 22 22 19
12 Rb 8 20 29 29 + 2 S

~
24 22 19 6 150

T 17 20 20 8
1) Rb 8 25 34 34 + 4 S ; 31 21 31 8 151

T 18 25 2'1 6
14 Rb 8 20 28 28 + -1 S 6 21 22 22 6 152

T 7 23 19 2) 8
15 Rb 8 19 37 25 25 + -9 S ()

~; ~~ ~:
10 15)

T 8 8
16

R... 1 16 24 24 + -1 S
~

28 29 29
~

154
T 22 18 22

17 R...
8 17 25 25 + -10 S 6 1) 32 )2 5 155

T 7 27 27 7 7
18

Rh
8 22 JO 30 + -9 S 0 1) )2 )2 7 156

T 7 25 25 5 6
19

Rh
8 20 28 28 + -7 S () 2) 35 )5 8 ur

T 7 29 29 14 8
20 8 20 32 25 25 + -5 S 0 20 28 28 : 158

Rh T 7 )0 )0 20
minimum 7 15 22 2) 23 J 1 5 IJ lts 5 ,
maximum 8 25 46 J5 )5 6 10 8 JJ J5 J'S 10

Bemiddelde 7,7 20,0 )6,5 28,) 28,) 4,5 5,1 6,5 22,7 26,8 22,4 7,)
_._.

stand. dey. 0,5 ),0 7,4 ),4 ),4 2,1 ),) 0,7 5,4 4,9 8~) I,)

• niet ge.eten (er varen .1echts 2 stroommetingen mogelijk)

- niet aanvezig (d.v.z. Been herontsteking)

• virtuele stroombreking

Tabel 7 de vakuum-schakelaar

0\
~



De herstelpiek (~F)

maximale waarde:

gemiddelde waarde:

standaard deviatie:

).'5 kV

28,) kV

),4 kV

( k=ii4,)
( k=),5)
( 12 ~)

Opvallend is dat bij sommige metingen

(nr. 7,9,15 en 20 resp. plotnr. 14.'5,147,15) en 158) eerst

een hoge spanning optreedt zonder doorslag en daarna een

lage spanning met doorslag.

De maximale overspanning (u )
p

maximale waarde:

gemiddelde waarde:

standaard deviatie:

In alle gevallen is u =p

).5 kY

28,) kV

),4 kV

(k-4,)

(k=),5)
( 12 ,,)

De maximale spanningsverandering bij

herontsteking (us)

maximale waarde:

gemiddelde waarde:

standaard deviatie

46 kV

)6,5 kV

7,4 kV

(k!l .'5,)
(k= 4,5)
( 20 ~)

7.). b. De laatst blussende fasen.

Voor de twee laatst blussende fasen werden de volgende

waarden bepaald:

maximale waarde:

gemiddelde waarde:

standaard deviatie:

)) kV

22,7 kV

.'5,4 kV

(k=4,o)
(k=2,8)
( 24 ,,)
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De herstelpiek (~F)

maximale waarde:

gemiddelde waarde:

standaard deviatie:

35 kV

22,4 kV

8.3 kV

(k.4,3)

(k=2,7)

( 37")

In geen van de gevallen treedt herontsteking op.

Dat komt omdat bij de laatst blussende fasen twee

kontaktbanen in serie staan.

Bovendien zijn de kontaktafstanden ieder voor zich waar

schijnlijk groter.

De maximale overspanning (up)

maximale waarde:

gemiddelde waarde

standaard deviatie:

35 kV

26,8 kV

4,9 kV

(k=4,3)

(k=3,3)

(18")

Deze maximale overspanningen zijn praktisch gelijk aan die

van de eerst blussende fase.

De maximale spanningsverandering bij heront

steking (u )s

Er treedt geen herontste king op, zodat u niet bepaalds
is.

De breekstroom (ich )

maximale waarde:

gemiddelde waarde:

standaard deviatie:

10 A

7,3 A

I,) A (18 ~)

Een vergelijking met de breekstroom van de eerst blussende

fase is helaas niet te maken, omdat hiervoor de gegevens

ontbreken.



67

7.3 c. De niveauspanning (U. )
n1V

De niveauspanning varieerde van -10 kV tot +10 kV.

Het absolute minimum is 1 kV.

Verder geldt voor de absolute waardens

maximale waardes

gemiddelde waarde:

standaard deviaties

10 kV

5,1 kV

3,3 kV

(k=- 1,2)

(k= 0,6)

( 65")

Ook hier zijn de waarden die genoteerd zijn de gemiddel

den van de drie niveauspanningen van elke ~ase; deze

drie spanningen waren steeds nagenoeg gelijk.

7.4 Slotopmerkingen.

7.4 a.Virtuele stroombreking.

Beschouwen we het circuit zoals getekend in ~ig. 20.

L

L

Cl

Cl

e sc

Bc

Ba

Fig. 20 het circuit.
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Stel dat de kontakten op t 1 beginnen te scheiden
(fig. 21).

De fase waarvan de stroom als eerste de nuldoorgang

passeert (a> zal onderbreken. Dit gebeurt op tijdstip

t 2 • De stromen door de fasen b en c zullen gelijk

en tegengesteld worden en zodoende overgaan in het

tweefasen bedrijf. Zij bereiken 90· na t 2 de

natuurlijke nuldoorgang en zullen, onder normale

omstandigheden, de stroom onderbreken.

De spanning in fase a is inmiddels aan het uit

slingeren.

- \

. tso
o ie ..-,
J.t '" ,/

+J iaX
• l \

ti
Na t 3 ne.mi:

/
j

/
t ,

I
I

X.
I \

I \I •
I '.\

T

T

met 100011

Fig. 21 het verloop van de spanning

en van de stroom.
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Als tijdens dit uitslingeren de a~stand tussen de kontakten

te klein is om de terugkerende spanning te houden,

dan ontstaat een herontsteking in ~ase a. Dit gebeurt

op t
3

in ~ig. 21.

De capaciteiten C en Cl van ~ase a zullen ontladen

worden via de boog in de z.g. tweede parallel-

oscillatie (zie ook hoo~dstuk 10).

Deze ontladingsstroom vloeit gedeeltelijk terug via de polen
van de schakelaar in ~ase b en c en wordt gesuperponeerd

op de 50 Hz stroom die daar reeds vloeide.

Omdat de SO Hz stremenin deze ~asen tegengesteld

zijn zal in 44n van de ~asen de stroom nul kunnen

worden. In ~ig. 21 is dit de stroom in de c ~ase.

di
Omdat de vakuumschakelaar stromen met hoge dl kan

onderbreken bij stroomnuldoorgang, kan ~ase c

onderbreken op het tijdstip t 4 , zeer kort na t
3

•

In ~ig. 2lwordt na t
3

overgegaan op een andere

tijdschaal.

Nu zal de ontladingsstroom via de polen van ~asen a

en b moeten vloeien en de stroom hierdoor zal na

korte tijd nul worden. ( t s in ~ig. 21)

De stromen in de drie fasen zullen bijna op het

zel~de moment breken omdat de ~requentie van de

tweede parallel-oscillatie zeer hoog is.

Samenvattend kan gesteld worden dat herontsteking

in "n ~ase zo kan leiden tot stroombreking van

alle drie de ~asen.

Bij twee van deze ~asen is de stroom nog ver verwijderd

van de natuqrlijke nuldoorgang.

Deze wijze van stroombreking wordt virtuele

stroombreking (virtual current chopping) genoemd.

Virtuele stroombreking hee~t hetzel~de e~~ect als

stroombreking bij de natuurlijke nuldoorgang

(true current chopping). De magnetische energie

in het belastende circuit kan bij virtuele

stroombreking veel groter zijn omdat ook i ch veel

groter kan zijn.
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Dit heeft tot gevolg dat zeer hoge spanningen op kunnen

treden. Deze leiden vaak tot een nieuwe herontsteking

in de schakelaar of tot doorslag in het circuit.

7.4 b.Theorie van spannings-escalatie. /9/

Na het onderbreken van de stroom begint de spanning

over de belasting te oscilleren.

Als de momentane doorslag-spanning van de schakelaar

tijdens deze oscillatie wordt overschreden, heront

steekt de booglading.

De wederkerende spanning over de schakelaar

is gelijk aan het verschil tussen de netspanning

en de spanning over de belasting.

In een driefasencircuit wordt de spanning van

"n fase van de belasting ten opzichte van aarde

echter mede bepaald door de optredende verschijnselen

in de andere fasen, dit is een gevolg van de

capacitieve en of inductieve koppeling tussen

de fasen. Hierdoor kan de wederkerende spanning

extra worden verhoogd, hetgeen het ontstaan van

herontstekingen bevordert.

Indien de schakelaar in staat is de hoogfrequente

stroom, die na de herontsteking optreedt, opnieuw

te onderbreken, kan het verschijnsel zich herhalen

en ontstaan er een aantal herontstekingen snel

na elkaar.

Bij een nadere beschouwing van dit proces, dient

men onderscheid te maken tussenl

a.het toenemen van de di~lektrische doorslag

vastheid van de onderbreker gedurende deze tijd en

b.energie-uitwisseling tussen de voedende en

de belastende zijde, leidend tot spannings-escalatie.
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a.toenemende doorslagvastheid

Gedurende de tijd waarin de herontstekingen

optreden gaan de kontakten van de onderbreker

nog verder uit elkaar. Bovendien wordt het hete

gas voortdurend gekoeld of het verdwijnd.

DaardoDr kan de di8lektrische doorslagvastheid

van de onderbreker toenemen.

De opvolgende herontstekingen kunnen daarom bij

steeds hogere momentane waarde van de spanning

ontstaan. Indien er gedurende dit proces geen

energie-uitwisseling tussen voeding en belasting

plaats vindt, zal de energie in de oscillatie

kring konstant blijven. Daardoor blijft ook de

amplitude en dus de steilheid van de oscillatie

spanning na elke onderbreking konstant. ( fig. 22).

u(t)

r
__~> tijd

Fig. 22 spanning:!!taename zonder toename van de steil

heid
b.energie-uitwisseling

Gedurende de tijd dat de boogontlading is "her

ontstoken, is er opnieuw een verbinding tussen

de voeding en de belasting. Er kan dan energie

aan het belastingscircuit worden toegevoerd of

onttrokken. Murano /6/ toont aan dat het toenemen

of afnemen van de in de oscillatiekring opgeslagen

energie, bepaald wordt door de beginvoorwaarden

van de spanning en de stroom van de oscillatie

op-het moment dat herontsteking optreedt.
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Hij kwam tot de volgende konklus18S1

herhaalde herontstekingen, veroorzaakt door

overspanningen ten gevolge van stroombreking

v~~r de natuurlijke nuldoorgang van de stroom,

geven geen aanleiding tot het verhogen van de

energie-inhoud van de oscillatiekring. De

amplitude en de steilheid van de oscillatie

spanning nemen na elke onderbreking ar, of

blijven ten hoogste gelijk. Wel kan de momentane

spanning, waarbij de herontsteking optreedt,

toenemen ten gevolge van een toenemende

di31ektrische doorslagvastheid van de onder

breker (:fig. 23)
herhaalde herontstekingen, veroorzaakt door

overspanningen d1e geen gevolg z1jn van

stroombreking o:f overspanningen die een

gevolg zijn van stroombreking na de natuurlijke

nuldoorgang, geven aanleiding tot een toene

mende energie-inhoud van de oscillatiekr1ng.

De amplitude en de steilheid van de oscillatie

nemen na elke onderbreking toe (Fig. 23).

Dit verschijnsel noemt men spannings-escalatie

(voltage escalation). Het proces duurt

niet oneindig lang, maar stopt ten gevolge

van veranderde randcond1ties.

Spannings-escalat1e is te herkennen aan de

toenemende steilhe1d van d. oscillatie-spanning

na elke onderbreking.
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Urr(t)

5,2 kV/cm

I
+ 1-4

iT(t)
9,8 A/cm·

t 82 us /cm'~

Fig. 2:3 spannings-escalatie

De herontstekingen die v66r de natuurlijke stroomnuldoorgang

optreden, veroorzaken geen spannings-escalatie. De steilheid

van de oscillatiespanning neemt na elke onderbreking af.

De herontstekingen die na d. stroomnuldoorgang optreden, ver

oorzaken wel spannings-escalatie. De steilheid van de oscillatie

spanning neemt toe na elke onderbreking. Bovendien is nu ook

de toename van de dillektrische doorslagvastheid zichtbaar.

De herontstekingen vinden plaats bij toenemende momentane

waarde van de spanning, totdat er geen herontsteking meer

optreedt en de oscillatie zich volledig kan ontwikkelen.
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7.4 c.Virtuele stroombreking en spannings

escalatie in het circuit.

In plotnummer 147 (fig. 24) is virtuele stroombreking

zichtbaar. De stromen in fase 5 en T worden even nul

t.g.v. herontstekingen in fase R. Dit nul worden

van de stroom leidt in dit geval niet tot werkelijk

definitief breken van de stroom.

De metingen van plotnummer 154 en 160 (fig. 26 en 27)

zijn gedaan met dezelfde instelling van het program

meer-apparaat. Bij plotnr. 154 treedt geen virtuele

stroombreking op, maar onderbreekt de schakelaar

de stroom dicht bij de nuldoorgang van i(R) bij

sample-nummer 1400.

In plotnummer 160 treedt virtuele stroombreking

en spannings-escalati~ op. Bij sample 900, als

i(5) de nuldoorgang passeert, wordt de stroom

onderbroken. De kontaktafstand is nog zo klein,

dat dit gepaard gaat met veel herontstekingen.

Deze herontstekingen veroorzaken virtuele stroom

breking in de andere fasen.

Van meting 160 zijn de samples tussen 800 en 1200

uitgerekt (K 160, fig. 28).

u(5) toont spannings-escalatie omdat niet alleen de

doorslagspanning maar ook de steilheid toe neemt.

Het strekt tot aanbeveling om deze metingen met een

snelle tijdbasis te herhalen, zodat de tweede

parallel-oscillatie duidelijk waar te nemen is.
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De dgre-metingen met 200 A.

8.1 Inleiding.

Werkgroep 13.02 vraagt ook experimenten te doen met een

belastingsstroom van 200 A in overigens hetzelfde circuit.

(nr. 1.2)

Het circuit wordt hiervoor geschikt gemaakt door één spoel

blok in elke fase te plaatsen i.p.v. 2.

L in fiS. 5 krijgt hierdoor een waarde die de helft is

van de oorspronkelijke.

Bovendien werden de weerstanden uit het circuit verwij

derd.

Er zijn vijf metingen gedaan met de persluchtschakelaar

(127 t.m. 131) en een met de SF6-schakelaar.

Het commando "openen" werd bij de vijf metingen met de

persluchtschakelaar telkens 4 ms verschoven zodat een

hele periode doorlopen werd.

De gemeten spanningen zijn conform de afspraken van

hoofdstuk 5.

8.2 De resultaten.

In tabel 8 zijn de resultaten samengevat.

Gekonkludeerd kan worden dat de overspanningen

en de breekstromen bij beide schakelaars hetzelfde

zijn als bij de metingen met 100 A bij dit beperkt

aantal metingen.

Waarschijnlijk is het goed enkele van deze metingen

uit te voeren met 200 Af echter het is waarschijnlijk

niet nodig om ook hiervoor een serie van 20 metingen

te maken.
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eerst laatst plot-

num- blus- i eh Univ
blus- o -u u i

eh
num-

u -u u -u u u u
LF sende um:ul

u u LFsende e 1 m 1 s p e 1 s p mer
mer 1'ase 1'ase

1 R 10 27 32 32 13 0 5 8 22 22 22 12 127

T 10 24 24 24 12

2 R 12 31 32 31 23 7 8,0 5 5 22 32 32 10 128

T 10 23 JJ 17 13

'} R 12 20 22 21 21 Q 8,5 5 6 15 J2 32 1 1 129

T 10 ')4 34 16 12

4 R 11 30 18 JO 2J 10 14,1 5 6 16 26 26 10 lJO

T 14 JJ JO JJ 18 7

5 R 10 24 42 27 27 10 -2,2 5 6 21 24 24 10 1J 1

T 12 24 24 18 1 1

minimum 10 24 22 21 21 7 0 5 1!'l 22 16 7

maximum 12 31 42 31 12 13 14,J 14 J4 34 J2 13

~emiddelde 1 1 26,2 33,5 28,J 25,1 9,8 6,6 8,7 24,3 28,3 22,9 10,8

stand. dev 1 4,6 5,2 4,4 4,4 2,2 5.7 3,0 6,9 4,8 5.9 1,7

6 R 8 10 18 18 -2,0 5 6 7 1 1 11 135

T 8 9 4 9

(XI....

de metingen 1 tot en met 5 zijn met de persluehtsehakelaar gedaan,

meting 6 is met de SF6-sehakelaar gedaan.

tabel 8
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HOOFDSTUK 9 Konklusies en aanbevelingen m.b.t. de

Cigre-metinsen.

~ De spanningen die W.G. 13.02 definieert zijn moei

lijk te meten omdat u l niet bekend is.

Bij de eerst blus.ende fase is ul=-t d f ' bij de ande

re fasen is uI niet bekend.

Hiervoor in de plaats komen de definities zoals gege

ven in hoofdstuk 5.

- De breekstromen zijn soms moeilijk te meten.

Eventueel zijn ze te berekenen uit de waargenomen

spanningen, dit levert echter moeilijkheden op van-

wege het feit dat twee ongeveer gelijke spanningen afge

trokken worden.

Dit levert een grote onnauwkeurigheid op.

- Het bepalen van de kritieke stroomsteilbeid ( dit

is de steilheid van de stroom op het moment dat de

schakelaar opnieuw onderbreekt na herontsteking) is

alleen van belang als precies bekend is op welk tijd

stip de kontakten beginnen te scheiden.

Dit geldt eveneens voor het bepalen van de toename

van de di81ektrische doorslagvastheid t.g.v. het gro

ter worden van de kontaktafstand.

Als het moment waarop kontaktsohetding plaats vindt

niet bekend is, heeft het geen zin hier aandacht aan

te schenken.

Als het mogelijk is dit moment te bepalen, moet dit

zeker gebeuren.

Hieruit zouden interessante resultaten kunnen volgen,

betreffende herontstekingen en hernieuwde bluasingen

van de schakelaars.
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Het is aan te bevelen om het aantal metingen afhan

kelijk te doen zijn van de s.Too1:te van de overspanningen

die de schakelaar veroorzaakt in het betreffende circuit.

Het heeft weinig zin om met een schakelaar die lage.

overspanningen geeft (voor dit circuit b.v. de SF6- scha

kelaar) meer dan een beperkt aantal metingen te doen.

(b.v. 5)
Een maximaal aantal metingen van 20 lijkt vooralsnog

voor alle schakelaars voldoende.

- Het is gebleken dat de niveauspanning (U . ) zo be
n1V

langrijk is, dat het aanbeveling verdient ook deze

spanning bij elke meting te noteren.

De gemeten resultaten hebben alleen betrekking op het

beproefde c ircui t.

Andere interpretaties van de resultaten kunnen mislei

dend zijn.

Binnen deze beperking leveren beproevingsresultaten

wel iBzicht in het gedrag van de beproefde schakelaar.

Het gedrag van de schakelaar in andere circuits zou

hieruit geschat kunnen worden.

Hoewel het motorvervangingscircuit goed lijkt te vol

doen verdient het toch voorkeur de beproevingen in een

praktisch circuit te verrichten , met een echte hoog

spanningsmotor.

Indien dit niet mogelijk is, dient simulatie met de

nodige voorzichtigheid te gebeuren.

Teneinde de overeenkomsaen en verschillen tussen be

proevingen in een synthetisch circuit en in een prak

tisch circuit te onderzoeken, is het gewenst vergelijken

de experimenten in beide circuits uit te voeren.

Daarbij moet veel aandacht worden besteed aan de onder

linge belnvloeding tussen de fasen.

Bij een motor met een gemeenschappelijk ijzercircuit

kan deze heel anders zijn dan in het circuit met drie

afzonderlijke spoelen.

Het ons ter beschikking staande 10 kV-net is uitste-



84

kend geschikt voor het doen van deze metingen en is

ook goed vergelijkbaar met praktijksituaties.

Er is geen sprake van ext"eme spanningsdalingen bij

het inschakelen van het circuit.

Ook tijdens herontstekingen is het voedende net sta

biel.

De serie beproevingen die door Cigre-werkgroep 13.02

is aangeduid met nummer 1.1., is uitgevoerd.

(zie hoofdstuk 2).

Dit is de serie zonder blindstroomkompensatie-capa

citeiten en met een stroomsterkte van 100 A.

Beproevingen met e.en aanloopstroom van 200 A (num

mer 1.2) zijn gedaan aan de perslucht - en SF6-scha

keIaar.

In de toekomst zullen deze metingen nog aan de andere

schakelaars gedaan moeten worden.

Verder dienen de proeven met blindstroomcompensatie

nog gedaan te worden. (nummer 2.1 en 2.2)

Het is dan wellicht mogelijk om relaties te leggen

tussen de breekstroom, de circuitcapaciteiten en de

grootte van de te ondèrbreken stroom.

Omdat tot nu toe steeds met hetzelfde circuit is ge

werkt, is dit nog niet mogelijk geweest.

De te verwachten hoogte van de overspanningen, met

name van de blus,- en herstelpiek, wordt in een ge

geven circuit bepaald door de grootte van de breek-

stroom.

Wanneer deobreekstroom niet zeer klein is, bestaat

de mogelijkheid dat de schakelaar herontsteekt voor

dat de betreffende spanningspiek bereikt wordt.

De grootte van de breekstroom is dan alleen nog in

direkt bepalend voor de grootte van de overspanningen,

omdat deze dan beperkt worden door herontstekingen.

De mogelijk optredende overspanningen- en dus al dan

niet herontsteken- hangt zowel in amplitude als in

steïlheid af van de breekstroom.
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De tweede paralleloscillatie.

10.1 Inleiding.

Zoals reeds in hoofdstuk 1 vermeld is, treedt stroom

breking op voor de natuurlijke nuldoorgang van de

stroom.

De stroombreking is een gevolg van z.g. "dynamische

instabiliteit" van de boog bij de olie,- perslucht,

en SF6-schakelaar.

Deze instabiliteit is een gevolg van de negatieve

stroom-spannings-karakteristiek van de boog.

/1,2, J,"/
Bij ~e vakuumschakelaar treedt de instabiliteits

oscillatie niet op maar is de wt~ombreking te wijten

aan een ander mechanisme.

(zie hoofdstuk 7).

Na het breken van de stroom begint de spanning over

de belasting te oscilleren.

Als, gedurende deze oscillatie, de momentane waarde

van de spanning hoger wordt als de spanning die door

de scheidende kontakten gehouden kan worden, zal her

ontsteking in de schakelaar optreden.

Wat er gebeurt gedurende deze herontsteking kan ver

duidelijkt worden met het vereenvoudigde enkel fas1g

vervangingscircuit van fig. 29.

L',..--....,.--,

B

L

L't

Fig. 29 vereenvoudigd eenfasig vervangingscircuit.
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L «L"« L « L
tp s

C' • Cs+C t

L'.
C C

'" s tC .---~

Cs+C t

Hierin zijn alle elementen geconcentreerd verondersteld.

De voedende zijde en de belastinsszijde"van het cir

cuit worden elk gerepresenteerd door een parallelscha

keling van een zelfinductie en een capaciteit.

L 'representeert de zelfinductie van de verbindings
tussen de voeding en de schakelaar, Lt ' de zelfin-

ductie van de verbinding tussen de schakelaar en de

be1asting en L de zelfinductie van de retourverbin-g
ding, alle voorzover het de omgeving van de schakelaar

betreft. C en L stellen resp. de capaciteit en dep p
serie zelfinductie van de schakelaar en diens omgeving

voor. De weerstanden van de circuitelementen zijn niet

in het schema opgenomen.

Gedurende de onderbrekingscyclus kunnen een groot

aantal circuitoscillaties optreden.

Deze zijn in tabel 9 samengevat.

De verschillende oscillaties zullen kort worden beschre-

ven.

Voor een uitvoerige beschouwing over het optreden van

de diverse oscillaties zij verwezen naar de litera

tuur. /4,11,16/.

- de eerste paralleloscillatie

Deze wordt veroorzaakt door een oscillatie tussen de

capaciteit in de direkte omgeving van de schakelaar en

de inductiviteit die daarmee in serie kan worden ge-
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dacht.

In het algemeen zal een voorstelling van een lopende

golf tussen de schakelaar en de eerste capaciteit of

inductiviteit de meest korrekte voorstelling zijn.

Praktisch kan volstaan worden met het vervangingscir

cuit C L parallel aan de schakelaar (fig. 29)
p p

Benaming Frequentie grootte orde

van de :frequentie

induetri.le :f 50 Hz
:frequentie n

oe.illatie

van het :f _(L C )-i 1-20 kHz
voedende e e.

circuit

oscillatie

van het
:ft-(CtLt)-i 0,5-5 kHz

belaetende

circuit

hoo:fdcir-

cuit l' -(L'C' )-i 1-20 kHzst
oscillatie

eerete

parallel- l' 1.(L C ) )-t 1-10 MHzp p p
oecillatie

tweede

parallel- l' .(LIICII)-i 0,1-0,5 MHzp2
oecillatie

Tabel 9.

- de tweede paralleloscillatie.

Na de eerste paralleloscillatie, waardoor C direkt
p

na de herontsteking ontladen wordt door de schakelaar,

ontstaat over de schakelaar een spanningsverschil

US(O) - UT(O).
Dit spanningsverschil heeft een tweede paralleloscil-
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latie tot gevolg.

Deze heeft een frequentie in de orde 0,1-1 MHz en

vindt plaats in het circuit C -L' .-B-Lt' -C -Lss· t 11.

Wanneer de stroom niet wordt onderbroken op een nul

doorgang van de tweede paralleloscillatie ontstaat

- de hoofdcircu~toscillatie.

Deze vindt plaats in het hele circuit.

Het is een oscillatie in het circuit U -L -C -B-L -Cn sst t
Hoewel deze oscillaties alle beginnen op het moment

van herontsteking, kunnen we ze toch apart beschouwen

omdat ze alle drie tenminste een grootte-orde in fre

quentie verschillen.

De aanleiding van de nu volgende metingen waren de

waarnemingen van J.E.H.Voncken /9/. In meting 35.
fig. 40, is door hem een piek geconstateerd in een

van de spanningen.

Deze ontstaat door een herontsteking in een van de

fasen.

Bij herontsteking in fase R verandert de spanning van

-30 kV naar 10 kV.

Deze spanningssprong heeft invloed op de spanning

in de T-fase.

Hierin constateren we een scherpe sprong van 35 naar

45 kV.

De frequen~ie van dit verschijnsel is ongeveer 160 kHz

volgens /9/.
Deze frequentie is waargenomen in de stroommeting.
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10.2 Waarnemingen van de tweede parallel,-oscil-

latie in een model op laagspanningsniveau.

In het hoogspanningscircuit is het moeilijk een her

ontsteking tussen de schakelkontakten op een voora~

vastgesteld tijdstip te laten ontstaan.

Het spontaan ontstaan van een herontsteking is a~han

kelijk van veel faktoren zoals:

- het moment van inschakelen van het commando tot

kontaktscheiding,

- de amplitude en steilheid van de transiente span

ningen vooral onder invloed van de breekstroom,

- de doorslagvastheid van het blusmedium in de scha

kelaar.

Om toch de tweede paralleloscillatie te kunnen onder

zoeken werd de opstelling van fig. 5 nagebouwd in een

laagspanningsmodel overeenkomstig fig. 30.

I Cl Cl

L
l5V

- Cl C~

-
R L

l5V

c-;r Ca-L//

--

Fig. 30 het laagspanningsmodelcircuit.
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Hièrin stellen Clen C2 de ader-ader resp. ader-mantel

capaciteiten voor van de kabel tussen de schakelaar

en de belasting.

C , R en L stellen de belasting voors
p

een motor tijdens de aanloop /4/.
De spoelen Ll zorgen ervoor dat de hoogfrequente sig

nalen niet in de linker spanningsbronnen doordringen.

L
k

stelt de inductiviteit in de omgeving van de vneding

voor.
Deze inductiviteit neemt deel aan de tweede parallel

oscillatie.

De hèrontsteking wordt gesimuleerd door het inscha

kelen van Ul m.b.v. S (een relais met kvikschakelaar)

M.b.v. de drie potentiometers R2 worden de beginvoor

waarden op de capaciteiten naar aarde opgedrukt.

Dit zijn de representanten van de spanningen UR(O),

Us(O) en UT(O) op het moment van herontsteking (t=O).

Het zijn dus de momentane waarden van de wederkerende

spanningen over de belastingen.

De waarden van de gebruikte onderdelen zijns

Ll = 1,2.5 H

Lk= 82 I-LH

L = 0,094 H (0,17.5 H)

Cl- 2.5.50 pF (2.5.50 pF)

C2= 8200 pF (8200 pF)

C = 1100 pF (1100 pF)
P

C = 600 pF ( 600 pF)a
R - 6,4 ohm ( 6,4 ohm)

R2= 320 ohm

De waarden tussen de haakjes geven de in het hoogspan-

ningscircuit voorkomende waarden aan.

Op een oscilloscoop worden de spanningen UR (~),

Us(t) en UT (t) geregistreerd.

Uit de berekeningen (zie appendix) van de signalen volgts
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C
1

+C
2

+C
p

(U 1 - UR(O»(l - cosuwvt)

C (Cp+C2)(3Cl+C2+Cp)
en v· C

1
+C

2
+C

p

De waarden van de opgedrukte spanningen zijn:

UR(O) = -3 v

US(o) = 1 v

UT(O) = 3 v

Verder is U1 • 1 V gekozen, dit is de waarde waarop

ingeschakeld wordt bij de herontsteking.

Invullen van de numerieke waarden geeft:

UR(t) = 1 - 4 cosUivt

US(t) = 1,86 - 0,86 cosuwvt

UT(t) = 3,86 - 0,86 cosuwvt

met Uiv = 2.".. 152 kHz

De maximale waarden zijn:

URmax = 5 V

USmax = 2,72 V

UTmax = 4,72 V

In fig. 31 zien we inderdaad UR(t) beginnen bij - 3 V,

dan, als maximale waarde ca. 4,5 V bereiken en vervolgens

uitslingeren naar 1 V.

In fig. 32 en 33 zien we US(t) en UT(t).

We herkennen een frequentie van ongeveer 3,5 kHz.
iEDeze is het gevolg van slingeringen tussen L = 1,5 L

en Cv (zie /9/).
Dit geeft een berekende frequentie van 3675 Hz.

De waargenomen frequenties zijn: 3700 Hz (in US(t»

en 3480 (in UT(t».
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horz. 50 ~e /div

vert. 2 V/div

UR(O) • - ) V
U

Rmax = 4,5 V

frequentie 160 kHz

Fig. )2

Fig. ))

U5 (t)

horz. 0,5 me /div

vert. 2 V/div

U5 (0) = 1 V

frequentie ),7 kHz

U
T

( t)

horz. 0,5 me /div

vert. 2 V/div

UT(O) = ) V
frequentie ),5 kHz
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Het signaal van de tweede parallel-oscillatie is

op dit signaal gesuperponeerd. Dit is in ~ig 34

en 35 te zien.

Us(t)

horz •• 50 ~s ..... /div

vert. 2 V/div

Us(O) = 1 V

-,. --
Fig. 34

horz. 50 ~s /div

vert. 2 V/div

UT(O) = 3 V

Fig. 35

In ~ig 36 en 37 zien we de tweede parallel-oscillatie

gesuperponeerd op de oscillatie van 3,5 kHz, nu echter

op een snelle tijdbasis.

Duidelijk is de cosinusvormige term met top-top waarde

van 2 x 0,86 V = 1,72 V te herkennen.



Fig. 36

Fig. 37

UT(t)

horz. 5 ~S' /div

vert. 0,5 V/div

UT(O) = 3 V

frequentie 160 kHz

Us(t)

horz. 10 ~s /div

vert. 0,5 V/div

US(O) = 1 V

frequentie 160 kHz
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10.3 De waarnemingen van de tweede parallel

oscillatie in het hoogspanningscircuit.

Om verschijnselen waar te kunnen nemen met een

frequentie van 160 kHz, moet een hoge sample

frequentie toegepast worden. Gekozen werd voor

een sample-frequentie van 2 MHz.

Van de transilnte recorder 3 (de acht kanaaIs

recorder) werden daartoe twee kanalen gebruikt.

Om een vergelijking te kunnen maken werd ~~n

spanning (U(R» zowel op recorder 3 kanaal

als op transi@nte recorder 1 opgenomen.

U(T) werd met recorder 2 opgenomen en U(5)

(de eerst blussende fase) met recorder 3 kanaal 2.

In de eerst blussende fase treedt een frequentie

op van 0,3 MHz (zie meting 123, fig. 38 en 39).

In de tweede en derde blussende fase treedt een

veel lagere frequentie op (0,1 MHz) of zelfs

helemaal geen waarneembare hoge frequentie, zoals

b.v. in U(R) van meting 123.

De berekeningen zoals die uitgevoerd zijn in de

appendix, zijn ook gedaan voor deze metingen

(121 t.m. 126). Hieruit ontstaat tabel 10.

I

! door- uR uRma t'req. Us u Sma t'req. uTmax uTma t'req.
me- slag in beliHend remefen in U, be~Hend remefen in U, gemefen in U

jting t'ase (kV) kV) (MHilI (kV) kV) (MHilI
brrekE'llctkV) (kV) (MHz

121 R 46,0 19,) 0,1) 2),2 21,8 0,28 45,2 40,0

122 R 4),6 17,0 0,1) 20,2 2),2 0,33 41,4 )4,0 0,40

123 T )9,8 )8,8 14,) 1),8 0,28 18,9 6,9 0,11

124 R 41 , 1 17,4 0,1) 15,5 1),8 0,28 54,0 48,0

125 T 40,3 38,1 -3,0 -0,6 0,28 18,9 9,5 0,13

126 T 32,9 32,7 31,6 30,7 0,28 20,0 6,3 0,13

tabel 10



10.4 Konklusies

De aangelegde spanningen in het laagspannings

circuit zijn overeenkomstig de beginvoorwaarden

van meting 35 (fig. 40). Nl. resp - 3 v, 3 V en

1 V in het laagspanningscircuit overeenkomend met resp.

- 30 kV, 37 kV en 10 kV in meting 3'.
De spanning die door de herontsteking ingeschakeld

wordt is resp. 1 V en 8 kV.

In meting 35 worden de volgende maximale waarden ~

van de spanningen waargenomen: 10 kV, 45 kV en 20 kV.

In het laagspanningscircuit resp. 2,7 V, 4,7 V en

5,0 V.
De sample-frequentie van 400 kHz is te langzaam

om de tweede parallel-oscillatie waar te nemen,

omdat de frequentie hiervan 160 kHz is.

Door ons zijn ook in het hoogspanningscircuit

metingen gedaan met een sample-frequentie van

400 kHz. De waarnemingen komen goed overeen met

de berekende resultaten, ondanks het feit dat

de sample-frequentie aan de lage kant is voor dit

soort waarnemingen.

B.v. meting 118 (fig. 41)

r berekende gemeten

spanning spanning

U(R) 42,0 kV 18,6 kV

U(S) 23,5 kV 23,3 kV

U(T) 61,3 kV 54,0 kV

In fase R zijn de berekende en de gemeten spanning

niet aan elkaar gelijk. Dit is waarschijnlijk

omdat fase T ook doorslaat.

Hierna zijn ook meti~engedaan met een sample

frequentie van 2 MHz deze zijn reeds besproken

in 10.3.
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De berekende en gemeten waarden komen goed met

elkaar overeen voor de fasen waarin de doorslag

niet optreedt. In de fase waar doorslag optreedt,

zijn ze echter verschillend. Dit is waarschijnlijk

te wijten aan het feit dat doorslag optreedt in

een andere fase.

De frequenties die in het modelcircuit optreden

hebben een andere waarde dan die van het hoog

spanningscircuit. Bovendien zijn de drie frequenties

in het modelcircuit hetzelfde (160 kHz), in het

hoogspanningscircuit daarentegen verschillend.

Het is nog niet gelukt deze discrepantie te verklaren,

waarschijnlijk is het doorslaan van de andere fase

de oorzaak hiervan. Er treden dan nieuwe begin

voorwaarden op, hiervoor gelden dus andere

berekeningen.

Misschien is het model op laagspanningsniveau te

eenvoudig gekozen.
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De sterpuntsspanning.

11 • I Inleiding.

Tot slot van dit afstudeerwerk werden enkele

metingen gedaan aan de sterpuntsspanning.

Theoretisch slingert de eerst blussende fase

uit om t il /12/.

Uit waarnemingen van anderen ~ bleek dat de

sterpuntsspanning, bij gebruik van een motor,

niet plotseling naar t û gaat als de eerste

fase onderbreekt. (zie fig. 43)
Door hen is de onderbroken lijn waargenomen in

fig. 43. De ononderbroken lijn geeft het- theoretisch

verloop aan. In het theoretische geval wordt

om de rechte lijn geslingerd, in het waarge-

nomen geval om de gebogen lijn.

20

10

0

-10
>
:3:::
L....o

-20

-30

1/\ /\ A
1

H Jiol
:\ A f\ A f\ f\ f\

\
J- - -- - rw""' - -

""
.. ... r- -- I- - - \

\ \1 I \J
~ V V V v v

U
. t': IJ

-"",.J ...., .J JU'"

Fig. 43 de spanning van de eerst blussende

fase

Wij hebben dit verschijnsel onderzocht in een laagspannings_

circuit met een 220/380 V motor (type SKA, fabrikaat

Heemaf) en in het hoogspanningscircuit met de

~synthetische motor~.

~mededeling van ir. J. Richters, Holec-Schakelaargroep.
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11.2 De metingen aan de 220/380 V motor.

De stroom werd gemeten met een stroomtransformator

1:10 (Hartmann en Braun, type 1821-611T2).

Voor de spanningsmetingen werd gebruik gemaakt van

een sonde 1:10 (Tektronics type p6006).

M.b.v. een geheugen-oscilloscoop (Tektronics type

549) werd de sterpuntsspanning opgeteld bij de halve

fase-spanning van de eerst blussende fase. (UR in fig. 43).

Uster

1
Fig. 43 het vervangingsschema

Theoretisch zou geen spanning gemeten moeten worden.

Beschouwen we fig. 43. Hierin zijn L de spoelen

van de motor. Als alle schakelaars (S) gesloten zijn,

is

Als ST open is zal

Uster = t (UR + US~ = - t UT worden.

Op de oscilloscoop is geschreven Uster + tUT'

Volgens bovenstaande moet dit geen spanning

opleveren.

In fig. 44 zien we een (bijna lineair) afnemende

spanning van 30 V naar 0 V in 4 ms.

Verklaringen voor deze discrepantie moeten o.i.

gezocht worden in de richting van:
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Horz. 1 mS/div

Vert. 10 V/div

Fig. 44 U t + f UTs er -

- het gebruik van een laagspanningsschakelaar, d.w.z.

de stroom wordt onderbroken omdat de boogweerstand

groot wordt. De boogspanning en boogweerstand zijn

hierdoor niet verwaarloosbaar en behoeven niet in

elke fase gelijk te zijn;

de boogweerstand verandert met de tijd;

dit verschijnsel komt door gebruik van de motor,

het is te wijten aan het ijzer van de motor en aan

de beïnvloeding van de stator op de rotor en om

gekeerd.Daarom wordt dit verschijnsel in het

synthetische circuit niet waargenomen.

11.3 De metingen aan het hoogspanningscircuit met

de "synthetische motor".

In het hoogspanningscircuit werden ook metingen

uitgevoerd aan de sterpuntsspanning (fig. 47 meting

171 ) •

Hier zijn de waarnemingen overeenkomstig de theorie

d.w.z. hier slingert de sterpuntsspanning inderdaad

om 1 ..
~u.

Fig. 45 toont het vervangingsschema als de eerst

blussende fase onderbroken heeft.
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Hierin zijn de capaciteiten weggelaten. Uiteraard zijn

deze noodzakelijk om de transilnte spanningen te laten

A
~

LR = Ls = LT
Us LS

ster...r

1LT

Fig. 45 het vervangingscircuit

ontstaan op punt A. Dit circuit kan vervangen worden doar

dat van fig. 46 voor de transilnte verschijnselen. Ook

hier zijn de capaciteiten weggelaten.

Fig. 46 het vervangingscircuit

voor de transiënte verschijnselen

U t is een superpositie
s er

(t Û coS(277.50t +~ ) en

spanning (zie fig. 46).

van de 50 Hz spanning
1

van 3 van de transiënte

Samenvattend:

UA =--} Û cos ( 2 7T •50 t + \0) + Ut·" t- [ranS1en

U t =-+ Û cos(27!.50t +r) + -3
1

Ut ... ts er - ranS1en
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Dit is nagerekend en vergeleken met de waarnemingen

uit fig. 47 (meting 171). De overeenkomsten tussen

beide is erg goed.

Verder wordt opgemerkt dat U i hier goed totn v
uiting komt als een gelijkspanning van het

sterpunt.
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Aanbevelingen voor verder onderzoek.

_ Het is wenselijk de Cigre-metingen met blindstroom

compensatie capaciteiten ook te doen. Dan zijn

relaties te leggen tussen de capaciteiten van het

circuit en de waarde van de breekstroom.

_ Om een vergelijking te maken tussen het synthetische

circuit en een motor, zouden enkele metingen uitge

voerd moeten worden aan een motor. Hierbij moet

veel aandacht geschonken worden aan de onderlinge

be!nvloeding tussen de fasen.

_ Naar de tweede parallel-oscillatie zou ook bij de

andere schakelaars, vooral de vakuumschakelaar,

onderzoek gedaan moeten worden. Indien mogelijk moe

ten hierbij dan ook de stromen opgenomen worden.

- Er moet nader worden onderzocht hoe de tweede en

derde fase onderbreken in een vakuumschakelaar en

onder welke condities daaruit hoge spanningen ontstaan.
- Er zou een aantal metingen gedaan moeten worden

naar virtuele stroombreking bij de vakuumschakelaar.

Deze metingen zouden met een snelle tijdbasis

uitgevoerd moeten worden, zodat ook de tweede paral

lel-oscillatie hierin zichtbaar is.

- Berekenin~.n naar de tweede parallel-oscillatie,

waarbij na herontsteking van een fase korte tijd later

een tweede fase herontsteekt, zijn wenselijk om

de metingen beschreven in hoofdstuk 10 te verifi8ren.

- Uit de metingen gedaan in'een motorcircuit blijkt

dat de sterpuntsspanning niet plotseling naar -t n
gaat als de eerste fase onderbreekt. Het feit dat dit

in het synthetische circuit wel het geval is, vraagt

om nader onderzoek in een motorcircuit (eventueel op

laagspanningsniveau, maar liever aan een hoogspannings

motor.)
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Appendix: berekening van de tweede parallel-oscillatie.

Voor het hoogfrequente gedrag van het circuit van

fig. 30, kan dit vereenvoudigd worden tot fig. 42.

u

.r C'
2

Fig. 42 het vereenvoudigde circuit

voor hoge frequenties.

= C' noemen, dan wordt:Als we

Hierin representeert Ci de capaciteiten C2 + Cp van

fig. 30.

Omdat de twee takken met Cl en Ci in serie hetzelfde

zijn, zal door Cl (tussen Us en UT) geen stroom vloeien.

i O = p. We kunnen deze Cl dus weglaten.

2C 1Ci
Cl+Ci

C' + C, i
2

=

en

C'i
= t C' +Ci = i
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Verder geldt:

Invullen van i R en Laplace-transformatie geeft:

==

pLkip +1- i
pCv p

C2(:3C 1+S2
met Cv

U 1 =
p

dus

i ==
P

terugtransformeren geeft:

l5in\AI tv

Omdat
t

UR ( t) = UR ( 0) + ci~fiR ( t ) d t

iR(l;) invullen.

Dit geeft:

is, kunnen we hierin

sinuw tv
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Voor UT(t) krijgen we:

Cl
UT(t) = UT(O) + C

1
+C2-('U1 - UR(O»( 1 - CosWfvt).
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