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Samenyatting,

Met de S-F/R- oegrenzer is een methode geintroduceerd voor
kortsluitstroorabegrenzend uitschakelen.
Deze oegrenzer bestaat uit een weerstand en een smeltveiligheid
parallel aan elkaar,die in serie staan met een schakelaar.
Hij een kortsluiting onderbreekt de smeltveiligheid snel voordat
de stroom tot grote waarden aangroeit, waardoor de stroom.
commuteert in de parallelweerstand.
Volledige commutatie geschiedt alleen als de optredende gemiddelde
veldsterkte in de verdam:oende smeltdraad kleiner is' dan een bepaalde
maximaal toegestane waarde, de zgn. kritische veldsterkte. -
Deze kritische veldsterkte, die een maat is voor het onderbrekings
vermogen van de smeltdraad is afhankelijk van de volgende para
meters: de dO'orsnede van de smeltdraad, de soort, doorsnede en
sterkte van de koelomgeving, het aantal parallelle smeltdraden
en de te verwachten maximale kortsluitstroom.
Deze afhankelijkheden zijn theoretisch en experi~enteel onder
zocht. Daarbij cleek dat een kritische veldsterkte van :>60 kV
bij koperdraad in teflon kous haalrraar is.
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Terminologie en gebruikte symbolen.

doorsnede van de smeltdraad.

: konstante van Meyer.

soortelijke warmte van he~ materiaal van de
smeltdraad.

: inwendige diameter van de koelomgeving.

diameter v.an de smeltdraad.

: de werkelijke veldsterkte op enige plaats in
de smeltdraad.

f

1\

I p

I~

gemiddelde waarde van E over de gehele smelt
draad, dus Es = Us/I.

~ *: de kritische veldsterkte, Es = ITs /I~
Dit is de hoogste waarde van de spanning per
Iengte-eenheid over de smeltdraad, waarbij de
smeltdraad nog juist goed de stroom onderbreekt.

: .de frequentie van de ~ortsl~tstroom.

de momentane waarde van de stroom door de
smeltdraad.

de momentane waarde van de optredende kortsluit
stroom.

de momentane waarde van de stroom door de parallel
weerstand Rk.

de prospective current.
De bij afwezigheid van een begrenzer te ver
wachten momentane waarde van de optredende
kortsluitstroom.

de topwaarde van de te verwachten momentane
kortsiuitstrooill bij afwezigheid van een oegrenzer.

de effektieve waarde van de nominale hedrijfs
stroom.

het maximum van de momentane stroom door de
smeltdraad.

De hoogst mogelijke waarde van To, die optreedt
bij een zware symmetrische kortsluiting.
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: stroomdichtheid in de smeltdraad.

lengte van de smeltdraad.

de minimale lengte of de kritische lengte van
de smeltdraad, waarbij de smeltdraad nog juist
de·stroom goed onderbreekt.

massa per lengte-eenheid van de smeltdraad.

massa van een elektron.

ionendichtheid in de boog van de verdampte
sme1tdraad .-

elektronendichtheid in de "Eroog van de verdaLlpt.e
smeltdraad ~.

dichtheid van de neutrale atomen in de boog
van de verdampte smeltdraad.

het, aan de koelomgeving afgegeven vermogen per
oppervlakte-eenheid door' warmtegeleiding.

weerstand van de smeltdraad.

:- .weerstandswaarde van-.de parallelweerstand,
ook weI commutatieweerstand genoemd.

de totale weerstand in de heen en terug lei
ding vanaf de kondensatorbatterijen.

: de gemiddelde weerstand van de serieschakeling
van een kondensator, spoel en smeltveiligheid
van een kondensatorbatterij.

het tijdstip waarop de smeltdraad zijn kook
punt bereikt.

het tijdstip waarop de smeltdraad volledig
verdampt is.

het tijdstip waarop de stroom door de smelt
draad volledig is onderbroken.

de verdampingstijd.
Gedurende deze tijd vindt de verdamping van
de smeltdraad plaats, waarrrij de stroom door
de smeltdraad daalt tot een bepaalde minimale
waarde.
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de commutatietijd.
De tijd vanaf welke de s~room door de smelt
draad begint te commuteren in de parallel
weerstand tot aan het tijdstip dat de smelt
stroom helemaal is onderbroken door de smelt
draad.

smelttemperatuur van de smeltdraad.

: kooktemperatuur van de smeltdraad.

de temperatuur in de smeltdraad.

: de omgevingstemperatuur.

: de momentane waarde van de spanning over de
smeltdraad •

de kritische snanning over de smeltdraad.
Die waarde van-de momentane spanning over de
smeltdraad, waarbij nog juist geen ooogont
lading ontstaat.

de smeltenergie per volume-eenheid van de
smeltdraad.

:·.de ionisatie-energie -_van h~t materiaal van de
smeltdraad.

de temperatuursco~ffici~nt van de soortelijke
weerstand van de smeltdraad in vaste toestand.

de temperatuurscoeffici~nt van de soortelijke
weerstand van de smeltdraad in vloeibare
toestand.

wanddikte van de omgevende kous.

soortelijke massa van het materiaal van. de
smeltdraad.

soortelijke weerstand van de smeltdraad.

soortelijke weerstand van de s~eltdraad bij
omgevingstemperatuux.

soortelijke weerstand van de smeltdraad aan
het begin van het soelten van de draad.

soortelijke weerstand van de smeltdraad aan
het einde van het smelten van de draad.

. .
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de gemiddelde waarde van de soortelijke weer
stand gedurende het smelten.

de soortelijke weerstand van de smeltdraad
als deze zijn kooktemperatuur oereikt.

de stroombegrenzingsfaktor , 5=. I-III' .
: de hoeksnelheid van de kortsluitstroom.
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I. Inleiding.

Voor het aansluiten van een kleinere veroruiker of installatie
aan een relatief sterk voedingsnet worden kortsluitstroom-be
grenzende smeltpatronen gebruikt.
Zodoende hoeven de leidingen achter de smeltpatronen niet voor
het volle kortsluitvarmogen te worden gedimensioneerd.
Maar er kunnen enkele bezwaren aan het gebruik van smeltveilig
heden kleven.
De voornaamste zijn:
I. ongeschiktheid juist in het gebied boven de nominale stroom

( to1i IO Iltoftl •. J:;
2. veroudering door langdurige verwarming zonder smelten;
3. hoog eigen energieverbruik;
4. te hoge overspanningen bij het onderbreken;
5. lange onderbrekingstijden.tussen verbreken en vervangen.

Ondanks deze bezwaren vindt de ameltveiligheid veel gebruik ala
stroombegrenzer.
Dit komt vooral door zijn eenvoudige constructie en lage prijs.
Op verachillende plaatsen f o.a. in de vakgroep ERO van de THE f

wordt onderzoek verricht, dat beoogt de eerdergenoemde bezwaren
te ondervangen.
Dit werk kan men onderscheiden in de bestudering van de werking
van de smeltveiligheid op zicn en het bestuderen van de smelt
veiligheid in combinat·ie met andere cOl.llponenten zoals weerstan-
den en snelle schakelaars. - - .-.
Een goede theoretische beschrijving is onontbeerlijk om de in
vloeden van de verschillende narameters te kunnen bestuderen.
Ook worden, naast het theoretische werk, experimentele onder
zoekingen gedaan, waarbij de invloeden van de verschillende
parameters die de werking van de smeltveiligheid bepalen,
bestudeerd worden.

Reeds in 1906 heeft meyer(r] de opwarming van de smeltdraad als
een adiabatisch proces beschreven. .
De opwarming tot aan het begin van het verdampen beschreef hij
met de int~graal ;-rd'i~ d t.; (! ..) waarbij Om een materiaal
konstante ~s. I ~s ~
Maar dit geldt aIleen voor grote stroillen van de orde van 20
maal 1~. en groter,want als de stroom kleiner is ( tot enke
Ie malen 17't,.Q"...) duurt de opwarming langer en vindt meer warm
te-afgifte aan de omgeving van de smeltdraad plaats.
ITa Meyer hebben verschillende auteurs bij het bepalen van de
tijd t~ rekening gehouden illet de warmte-afgifte aan de omgeving,
zie bijv. Ii teratuurlij st [t.1.
Hierdoor kon men een beter inzicht verkrijgen in het tempera
tuurverloop en de tijd t~ waarbij warmte-afgifte een rol speelt.
De werking van de smeltveiligheid tot aan het begin van het ver
dampen is in het algemeen vrij goed beschreven.
Het proces dat zich afspeelt na dit tijdstip is veel moeilijker
te beschrijven.
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Vaak moet men z~Jn toevlucht nemen tot vrij grote vereenvou
digingen van de werkelijkheid.
Onderzoek op dit gebied wordt bemoeilijk~ doordat parameters~

als druk, temperatuur en stroomdichtheden niet of nauwelijks
~oegankelijk zijn voor metingen.
Vermij [3] en Huhn [4] signaleerden in hun werk dat de werkel~
ke verdamping van de smeltdraad niet begint op tijdstip td
maar een een tijd tt. t'c£ later.
Als reden hiervoor noemden zij de magnetische druk(~pinch")
t.g.v. de stroom door de smeltmassa en de traagheid van de
smeltmassa.
Gedurende deze vertragingstijd L1 tetneemt de druk en temperatuur
sterk toe.
Volgens Huhn [4] neemt door commutatie van de stroom vanui~ de
verdampende buitenschillen naar de nog niet verdampte binnenste
s~eltmassa gedurende de verdamping de stroomdichtheid in het
binnenste deel sterk toe. _
Dit heeft een extra stijging vandetemperatuur gedurende de ver~

damping tot gevolg.
Hot.mann[5] heef~ bij onderzoekingen de druktoename gedurende
opwarming en verdamping kunnen meten.
Hierbij werd een smeltdraad opgesloten in een kanaal en tot
verdamping gebracht m.b.v. een elektrische stroom.
Er' werden drukken gemeten tot vele malen de atmosferische druk
afhankelijk van de doorsnede van het kanaal en hoeveelheid ver
dampende smeltdraad.
T,'emperatuurmetingen aan verdampende smeltdraaen"l,omgeven door
vulmateriaal zijri-nog niet bekend uit' de lite-ratuur.
De toename van temperatuur en druk s!J8len een belangrijke rol"
vooral bij snelle stroombegrenzing, daar de kans op herontste_
king een funktie is van de ionisatiegraad, dus van de tempara
tuur en druk.
Het al of niet doven van een lichtboog wordt daardoor sterk be
invloed door het proces dat zich afspeelt voor en gedurende de
verdamping.
Verschillende auteurs hebben onderzoek verricht naar dit smelt
en verdampingsproces en ook naar de invloed daarop van de vorm
van de smeltdraad en het vulmateriaal.

Naast onderzoek aan de smeltveiligheid aIleen, ~ordt de smelt
veiligheid in combinatie met andere componenten als stroombe
grenzer bestudeerd.
Zo worden onderzoekingen gedaan naar de werking van de combi
natie van een snelle schakelaar parallel aan de smeltveiligheid.
Figl.I toont deze combina~ie.
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Bij het ontstaan van een kortsluiting
gaat de schakelaar open, waardoor de
stroom volledig door de smeltveilig~

heid gaat vloeien.
De smeltveiligheid zorgt uiteindelijk ~ 5
voor de stroomonderbreking.
clet deze configuratie kunnen de he
zwaren 2 en 3 (veroudering en hoog
eigen energieverbruik) ondervangen
worden.
Een extra bezwaar is dat de stroom
onderbreking uiteindelijk langer
duurt doordat de schakelaar eerst fig. I.I
moet.opengaan voordat de smeltveilig-
heid aan zijn taak kan beginnen.
H..M. Phlanz", T.F. Clark en O.J. Albini (6J hebben uit onderzoe--.
kingen geconstateerd dat tij den in de orde-grootte van 200~ sec."
nod±g zijn voor commutatie van de stroam naar de smeltveiligheid.
R.D. Ford en I.M. Vitkovitsky [7 J deden vooral onderzoek naar
een snelle schakelaar.
Zij ontwierpen een schakelaar die de stroom in ongeveer 70~sec.

doet commuteren.

5RF

De crombinatie van een snelle schakelaar en een weerstand uarallel
aan de smeltveiligheid is de afgelopen jaren bestudeerd.(zie
fig. I.2). aet dit principe kunnen
de bezwaren genoemd onder I t/m 4
worden ondervangen.
Als groat voordeel kan hier ge
noemd worden dat de onderbreking
boogloos geschiedt.
Nadeel olijft de extra vertraging
door de schakelaar.

fig. I.2.

Naast de eerdergenoemde methoden van stroomonderbreking wordt
in de vakgroep ERG van de TH Eindhoven onderzoek verricht naar
de werking van de smeltveiligheid in combinatie met een parallel
weerstand en een schakelaar in serie, de zogenaamde S- F/R-stroom
begrenzer.
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Fig. I.3 geef~ het principeschema van deze schakeling.

Fig. I. 3

IeI Princiue Van de S- FIR stroombegrenzer.

H2j deze methode van stroombegrenzing worden stromen tot
enkele malen de nominale stroom door de schakelaar onderbroken.
Bij grote kortsluitstromen loijv. klemmensluiting) verdampt
de smeltveiligheid snel, waardoor de kortsluitstroom door de
parallelweerstand gaat vloeien en tot een veel kleinere waarde
wordt oeperkt.
Hierna wordt deze kleinere strooIll door de schakelaar onder
broken •
.l!'ig. I. I. I geeft een spanning-stroomverloop weer, waarbij de
sIlleltveiligheid is verdampt.
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. Fig. I. I. I., Kortsluitstroombegrenz '''9.

Op tijdstip to wordt de maximale spanning over de smeltvei
ligheid beperkt tot de waarde ~ R/r.
Er treden nu geen overspanningen op zoals bij het geval zon
der parallelweerstand mogelijk is.

Voor i;7 10 wordt de netstroom. benerkt tot de effektieve
waarde i,f-' = 1.117/ g , waarbij g""= £), I- ~,f . •
Deze stroom is veel kleiner dan de kortsluitstroom /L eLi) .
(prospective current) en kan veilig onderbroken worden door
een kleinere schakelaar. (kostenbes paring)
De schakelaar onderoreekt nu een stroom met een goge cosp I

hierdoor kunnen er geen hoge terugkerende spanningen ontstaan
als de schakelaar' opengaat.
De parallelweerstand vervult de volgende taken:

- --beperking van de overspw..ning op het ogena-lik van commuta
tie;

--beperking van de kor~sluitstroom(volgstroom);

--verbetering van de cosp en dus beperking vantransi~nte

terugkerende spanning als de schakelaar opengaat.
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Aarr R~ moeten de volgende eisen worden gesteld:

I De parallelweerstand moet allereerst induktiearm z~Jn, om on
gewenste hoge indukt.iespanningen te voorkomen gedurende de
commutatie van de stroom in Rk-

2 Er mogen geen hogere spanningen dan het isolatieniveau (uJn.a-,)
in het net ontstaan.
Hieraan wordt voldaan als Ifif <: ttJ'1'1'&-ejIo .

3 Uitgaande van een schakelaar die in staat is een bepaalde
nominale stroom Iv te onderoreken, moet er voor een veilige
onderbreking van de volgstroom na de commutatie ge~ist worden
dat deze kleiner is dan 1:y.

D. t -rt . t/;, L .Iv
~ gee...· LIl.Jr = -;f/;If + IU,) l. ~ t.J l. L..Z

4- Op het tijdstip to vindt een overgang-plaats wa20rbij de
vloeibare smeltdraad verdampt tot metaaldamp illet een hoge
weerstand',;
Deze weerstandssprong gaat gepaard met een steile toename van
de spanning over de metaald2omp.
Onder verdere energietoevoer kan de met202oldamp ~et een hoge
weerst20nd overgaan in een boogontlading ~et hoge temperatuur
en veel l20gere weers~and. -
Voor deze lIthermischell-overgang naar een boogontlading is
een zekere minimale energie vereist en dus ook een cep20alde
minim20le spanning over de gehele smeltzone.
De hoogste spanning w20arbij in de metaaldamp nog juist geen
ooogontlading ingeleid wordt, wordt de kritische spanning~s~

genoemd. ~

Wordt Rk zodanig gekozen dat er 201tij d geldt L ~It ~ ,Ps.

dan kan voorkomen worden d20t er ooit een boogontlading ont
staat.
Dit voork6men van een boogontlading leidt tot de vierde eis
aan de keuze van Rx, nl:
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I.2. Voorafgaand Qnderzoek

Wieringa [81 heeft gedurende z~Jn afstudeerwerk aan de T.R.
Eindhoven onderzoekingen naar deze methode van stroombegren
zing gedaan.
Enkele punten die hij- heeft onderzocht met resultaten worden
hieronder weergegeven.
--De tijd (td) die nodig is om de smeltdraad op te warmen tot

aam het cegin van verdamping. '.
IfI'JconcNaeera.e"aa.~de'invloe-d-van de commutatieweerstand op
deze tij'd (t d.) te verwaarlozen is zolang deze weerstands
waarde veel groter is dan die van de smeltdraad;
Voor strool!lbegrenzing is hieraan altijd voldaan.
Hij liet zien dat deze tijd sterk toeneemt met de
diameter van de smeltdraad.
Het verloop van de tijd ( t d.;' wordt ook sterk beinvloed
door de fasehoek van de stroom op het ogenolik van de sluiting.
De twee uiterste gevallen, symmetrische en asymmetrische
kortsluitingen laten markante verschillen zien.
Vooral bij kleine diameters en asymmetrische sluitingen zijn
zeer korte tijden mog'elijk.

--Hij gebruikte een rekenmodel voor het weerstandsverloop van
de smeltdraad als funktie van de tijd.
Hij nam aan dat het weerstandsverloop volgens een positieve
e-macht met de tijd- toeneemt,met een',tijdconstante1:'::: ().o.1A74.J~.

liit de meetresultaten bleek da~ dit model niet voldeed in de
beginfase van de verdamuing.
Dat zo'n eenvoudig model niet voldeed is niet verwonderlijk.
Dit verdampingsproces is een gecompliceerd fysisch proces
dat analytisch moeilijk te beschrijven valt.
Er spelen verschillende faktoren een rol, die weinig toe
gankelijk zijn voor waarnemingen.
Enkele zijn: de magnetische druk (ll pinch ll ), oververhitting,
de grootte van de te onderbreken stroom, de traagheid van de
verdampende deeltjea en of de draad al of niet over de gehele
lengte gelijktijdig in gelijke laagjes verdampt.
De tijdkonstante ~ zal wellicht geen konstante zijn.

--Wieringa [8] heeft experimehteel de koeleigenschap van veer
tien verschillende vulmaterialen onderzocht.
Daarbij bleek dat zilverzand met diameters van 0,10 a 0,50 mm
de beste eigenschappen had.

--Verder bleek uit zijn werk dat de kritische veldsterkte voor
zilverdraden met een diameter van 0,20 tot 0,65 mm ( in zand),
omgekeerd evenredig afneemt met de wortel uit de diameter van
de smeltdraad.
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De kritische veldsterkte ~ .;t == It.s */~~~;.. werd bepaald
door de leng~e van de smeltdraad ~e vari~ren totdat de minimale
lengte bereik~ werd waarbij nog net geen overgang in een boog
ontlading ontstond.
De grootte van de te onderbreken stroom bleek geen invloed te
hebben op de kritische veldsterkte.
llj: deed metingen tot' een maximale sotro om van I4, 5 kA, dit is
de zogenaamde prospective current.
Al zijn metingen heeft hij met- zilver smeltdraad in zand gedaan.

I.3. YeryQIg van het onderzQek

In di't afstudeerwerk wordt- deze methode van stroomrregrenzend
Qnderbreken verder onderzQcht. Het doel daarbij is dit onderzoek
uit. te laten mond.en in de constI"'llctie van ee:p._ gQedkope 'en ge-
makkelijk vervangbar~ smeltpatrQQn. - .:, .
Rij het optreden van een kortsluiting kunnen we achtereenvol
gens de vQIgende prQcessen Qnderscheiden: Qpwarmen tQt het
kOQkpunt van de draad, verdampen en cQmmutatie van de strQQm.
Het verloQp van deze prQcessen wQrdt sterk bepaald dQQr de VQI
gende faktQren:

a) vQrm, materiaal, lengte en dikte van de smeltdraad.

b) een Qf meerdere smeltdraden parallel.

c) aard en afmetingen van de Qmgeving van de draad.

In dit werk zal de invlQed van deze faktoren QP de kritische
veldsterkte wQrden QnderzQcht.
Ben belangrijk deel van dit werk is QQk besteed aan het bestu
deren van het verdampingsprQces met behulp van een snelle
camera.
DQQr de verdampende draad te fiLnen WQrdt vastgelegd:
--Of de draad al dan nie~ gelijktijdig over de vQlle lengte

verdampt.
--HOe de grQQtte van de kortsluitstrQQm dit verdampingsprQces

beinvlQedt.
--Sf de cQmm.utatie van de s~roQm OQQgIQQS geschiedt Qf dat er

eerst lichtoQogjes ontstaan die daarna dQven als er vQlledige
cQIllmutatie van de stroQm plaats vindt.
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--Als er lichtboogjes onts~aan, hoe deze ~ich in de tijd ont~

wikkelen.

~ het hoofdstuk 2 is het meetcircuit behandeld.
Hoofdstuk 3 is besteed aan het bestuderen van het commutatie
proces met oehulp van een snelle beeldjescamera.
In hoofdstuk ~ wordt de opwarming tot aan het kookpunt van de
smeltdraad en het verdampings- en commutatieproces behandeld.
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2. ~ileetcircuit •

De metingen worden uitgevoerd met de schakeling van fig. 2.I.
~et behulp van de serie-resonantiekring van een spoel(L,;g~v~W)

en een kondensator (C, = III. ~,4(,. ,c) W'ordt de noogspanning geleverd.
Zo'n resonantiekring \een "kondensatoroatterij" genoemd) wordt""
door het laadapparaat opgeladen tot een gewenste topspanning U~
tmaximaal I5 kV.).
De energieinhoud per kondensatorbatterij heeft een maximale
waarde van I2 t 4 kJ.
Voor grote stroombereiken worden meer (aantal~) van zulke
batterijen parallel geschakeld.
Het gedrag van de kring wordt door de volgende differentiaal
vergelijking beschreven.

t .,..,

L dt' 1<' ~ tJ/~t :: &:"0
til -I- t

Q

L :: LI c= 1'1L~/11

2.(I).

me~ de oeginvoorwaarden:

'1 1 :: 0):: a "
,t'lt "" (t -- V; &u_

oplossing:

"7

2. (2) •

Voor' harmonische trillingen geldt de eis dat:

/( '- .L /~/Aye;

~a~ ~ 7 ~ t!c~ , verlopen de trillingen aperiodisch.

Als eis wordt gesteld dat de trillingen bij benadering sinusvor
mig verlopen.
Deze eis geeft beperkingen aan het ~aximale aantal batterijen,

nl: 2.(4).
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L. s.
.-~/

L ~JrtdI. - I?,f
d4-...t.

Il..S.

L~_ ps
~..t /{ A ,c / : .j-O(JC

11/

)'11. !'1J

~.{"t /ll"n. 4..riAA

C

Fig. 2.1., Meetcircuit.

- MI spanningsmeting (us)

- M2 · stroommeting (is}•

- M3 • stroommeting (iiCk )•

- F smeltpatroon

- 1 9I,4/~: mff

- C II~~2 )( II" ;'LF

- 1.S. laadscheider

- A.S. • aardscheider·
- P.S. · spanningsdeler·
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tidJ4.L~J"

5,1,
Jy/J'1'f4~~

~5
~- ~-'4-/d

() ,4k4-lc. ~jt

-
I~~-- Ju:CJ t4t:I.u

60~c ~.--L- j..vn-l.-i.U o t II;,-
.z;.4.~t

::d ,I'1)r. <>4~
~fd-/.

tJ?U:L4 -
J~~G

"..e.V'V"

- - - - jt-''Jt. .- - - -
/)"/"'~G

P/Jlc.~;:

Fig. 2.2., stuurschakeling.

De w5erstand R bestaat uit de volgende twee delen:

-De serieweerstand van de smeltdraad,stroomshunt en de weer
stand van de leidingen vanaf de batterijen en terug (R a ).

.. .

~~~~~~yalen~~ serieweerstand van de kondensatoren, spoelen en
smeltveiligheden van een gay~~~r~(RD' per oatterij).
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Is aan de voorwaarde voor harmonische trillingen voldaan, dan
wordt de stroOla:

-IX C
iei}: &",f ~ IcJt, met 2.(5).

2.(5a).

2.(6).

2. (7).

I...L
tu = I, .I, C, 2.(8).

Uit de vergelijkingen 2.(5).t/m 2.(8). zien we dat de dem~ings
faktRr ~ niet aIleen de stroom dempt, maar ook voor afwijkingen
in .I '" en W" z·or gt •
De invloed van RbI is onafhankelijk van het aantal oatterijen,
terwiJI de invloed van Ro toeneemt met het aantal batterijen.
Er is dan ook getracht de invloed van Ro klein te houden door'
de leidingen met' .'~dikke" rails ui t. te- ~oeren·.~n de batterijen
dicht bij de meeto!,stelling te plaatsen.
Verder' is de weerstandswaarde van de stroomshunt klein tJ.J~YA'lt.n.)

en de lengte van de smeltdraden beperkt tot enkele tientallen
centimeters.
Gedurende de opwar~ing van de smeltdraad stijgt de weerstands
waarde van Ro doordat de temneratuur van de smeltdraad toeneemt
gedurende een proef. -
Maar gedurende het grootste gedeelte V~ de opwarmingsperiode
(kleiner dan 5 msec.) is deze weerstandstoename gering.
Vlak voor en gedurende de verdamping stijgt Ro sterk in waarde.
Door deze sterke toenawe kan de stroam aperiodisch gaan verlopen.
Maar over deze korte tijd (~200.;(sec.) is de invloed hiervan
te klein om grote afwijkingen in de harmonische trillingen te
veroorzaken. Vooral ook omdat de commutatie weerstand de totale
weerstand begrensd haudt.
Na de verdamping van de smeltdraad warden stroom en spanning
aperiodisch uitgedempt, maar dit ge~ied is minder interessan~

voor de metingen.
De waarde van R in koude toestand kan bepaald worden door een
of meer' natterijen te ontladen over R~ . -
Uit de dempingsfaktar kan men de waarde van R bepalen.
Door de batterijen kort te sluiten is uit de uitslingering
bepaald,----



met
met

~.let

...tI

I oatterij is ~ = IO,I9 sec.
4 o-atterij en is 0(. = IO, 94 sec-~

I? ~ /( 0 .. ,('i, / At. voIgt: /1,,-

Met deze waarden van Ro en R~, voIgt uit vergelijking 2.(4).
dat het maximale aantal batterijen waarmee nog harmonische stroom

mogelijk is,

Bij dit grote aantal batterijen speelt de kleine waarde van Ro
een oeslissende roll .

-De frequentie bij verwaarlozing van R is:

I .-L //.-Z- ) - fl2= .6. ;r r .L~ C, -..ra . 2 • (9 ) ~

De procentuele afwijking ten opzichte van de 50 Erz. is:

1- t II? / (/h. ~~ ~~.(,) ..;
·/OlJ 74 ':= - Z . . /jO/fI 2. (IO).

~ f 4/~A
-Het maximum. in de --prospec.tive current ~ (--- I p ) -·bij verwaarlozing -
van R is: ~ AI ;; A -

z) = /4':;:..." := /II. '>-1 s-I/ " /hLd 14 =/J-)- P': 2 • (II) •
fe,

Met de invloed van R wardt dit:
.-1 «'1

A fit "tJ . .,/,
I;. = ,/4 // ' I 1..'I C/ - F,~/l4 ~~.I!./

Hij gebruik van 60 batterijen (60 is het maximaal beschikbare
aantal) krijgen we de volgende stroom:

en de frequentie f= 49,9 Hz.
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Bij elke proef wordt de spanning over en de stroom door de
smeltdraad gemeten.
De spanningsmeting geschiedt met behulp van een hoogspannings
probe, terwijl de stroommeting via een stroomshunt van 3,54 m~

geschiedt.
De meetwaarden worden vastgelegd op foto en ponsband.
Hiertoe worden gedurende elke meting de meetwaarden van de
spanning en stroom beurtelings met een hoge frequentie bemonsterd
en ~ het geheugen (2048 characters) van een transient recorder
(IIBiomation") opgeslagen, waarna ze op ponsband worden afgedrukt.
Gedurende de meting 'Worden de meetwaarden op een oscilloscoop
afgebeeld, vanwaar ze met een fotocamera worden gefotografeerd.
Ten behoeve van de besturing van de meetinstrumenten is een.
stuurc'ircuit nodig.

Figuur 2.2. geeft het stuurcircuit waarmee de schakelaars en
de meetinstrumenten worden gestuurd.
In figuur 2.3. is het tijdvolgorde diagr~ getekend van een
complete m.eetcyclus.

Een meetcyclus verloopt als voIgt:
Allereerst wordt door op schakelaar Soh te drukken een puIs
gegeven aan de inschakelspoel van de luchtdrukschakelaar HEI,
waardoor deze sluit.
Door op de reset-knop van de pulsgenerator, transient recorder
en oscilloscoop t_e drukken worden d eze _klaarg~zet voor het begin.
van de meting. .. -
Bij filmopnamen wordt de aandrijfmotor van de filmtrommel
opgeregeld tot maximaal toerental en de sluiter van de film
camera gespannen.
Op het tijdstip tp wordt op de setknop van de pulsgenerator
gedrukt, waardoor de volgende pulsen worden afgegeven:

- Op het tijdstip t,geett de pulsgenerator een puls at naar de
inschakelspoel van HS2, waardooro deze schakelaar 5II I msec.
later zijn contacten sluit. ~

De stroom begint door het hoofdcircuit te lopen. .

- lia een vertraging van 34 msec. wordt de ui tschakelspoel van de
schakelaar HSI bekrachtigd.
Op 2I, 5· :J: I msec. nadat deze spoel bekrachtigd is beginnen zijn
contacten uit elkaar te gaan.

-- Op 5;0 msec. na het tijdstip tp stuurt de pulsgenerator een
triggerpuls zowel naar de transient recorder als naar de oscillo
scoop, waardoor deze instrumenten de meetwaarden beginnen te
registreren.

-Wa een bepaalde vertragingstijd stuurt de pulsgenerator een
puls naar de spoel van de sluiter van de filmcamera, waardoor
de sluiter opengaat.
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Fig. 2.3., tijddiagram van schakelpulsen.

~.~t triggerpuls van de transient recorder.

J'#~t~, )Y~Jlu,~ triggerpulsen van schakelaar RSI.

;DIIJJ."~ ?/lJl.t.l.tt: triggerpulsen van schakelaar HS2.

;VJ'~.; triggerpuls van de oscilloscoop.

?J-I",,:.t.I.A triggerpuls van de sluiter van de filmca.mera.,
waardoor de sluiter wordt opengestuurd.
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De tijd die de sluiter openstaat is ingesteld op 8 msec.
B'ij het maximale toerental van de filmtronuael van de camera is
de filmrol binnen 6,4 msec. helemaal beschreven.
De gebruikte filmrol (TR1-X-PAN) is bij het gebruikte toerental
ongevoelig voor daglicht.
Door die ongevoeligheid voor daglicht was het aIleen noodzakelijk
om ervoor te zorgen dat de sluiter dicht was' oinnen 6,4 msec. na
het verschijnen van het eerste ooogje.
Ifet tijdstip waarop de eerste ooog ontstaat is af'hankelijk"'lvan
parametera als de dikte van de smeltdraad, de grootte van I p
en het georuikte materiaal van de smeltdraad.
De tijd waarop de vertraagde triggerpuls voor de sluiter afgege
ven moet worden is afhankelijk van deze p~rameters.

Rij zilverdraad van 0,20 mm dikte en een ~p van 0,5 a 2 kA
voldeed een vertragingstijd van I5 msec.

Na een vertragingstijd van 60 msec. ten opzichte van t p wordt
de uitschakelspoel van HS2 crekrachtigd.
Ongeveer 19,5 msec. later beginnen de contacten van HS2 te
scheiden.
Ka het openen van HS2 is de meetcyclus voltooid en worden de
kondensatoren ontladen over de ontlaadweerstanden door de aard
scheider te sluiten.
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3. ]:lilmQpna,men van de yerdampende sI:leltdraad.

In dit hQQ~ds~ wQrden de resultaten gegeven van enkele film
Qpnamen van de verdamping van de smeltdraad.
DQel van daze Qpna.menwas, na te gaan Qf er een bQQg Qntstaat
als de smeltdraad de strQQm vQlledig dQet cQmilluteren in de
parallelweerstand" en, zo ja, vastleggen hoe deze zich in de
tijd ontwikkelt.
Er is gebruik gemaakt van een snelle filL1camera van. Beckman en
\1hitley, model: Dynaflex 350, beeldformaat: 0,29 x 0,4I inches,
opnamesnelheid: variabel van 200 a 35.000 beeldjes per seconde.
fret maximale aantal beeldjes op een filmrol per opname is 224.
Door gebruik te maken van de hoogste opnamesnelheid werd een
totale opnametijd van 224/35.000 = 6,4 msec. bereikt.
De tijd tussen het begin van twee opeenvolgende beeldjes is
daardoor 6,4/224 = 28,6~sec.

Omdat de eigenlijke verdamping van de sI:leltdraad kort is, is
deze opnamesnelheid noodzakelijk om enkele beeldjes van het
verdampingsproces vast te leggen.
De camera werd zodanig opgesteld dat 8,5 cm lengte van de
smeltdraad gefilmd werd.

Bij de beelden van figuur 3.1 en 3.3 word~ de stroom door de
smeltdraad volledig onderbroken, terwijl bij de beelden van
figuur 3.2 en ~iguur 3.4 een boogontlading ontstaat.
De beeldjes zijn genummerd in de volgorde waarin ze zijn op
genomen met·I,2,3,4, ••••

De beeldjes latan zien dat er geen sprake is van ooogloze
onderbreking van de stroom door de smeltdraad.
In de beginfase van de verdamping ontstaan de eerste licht~

boogjes. Hun aantal neemt vervolgens snel toe.

- Rij een smeltdraad in een teflon kous ontstaan de eerste licht
boogjes op de plaats van de inklemming, terwijl bij smeltdraad
in lucht het eerste lichtboogje op een willekeurige plaats
ontstaat.
Hij een smeltdraad in lucht is deze plaats waarschijnlijk
bepaald door toevallige insnoering op een zwakke plek van de
draad bij het inspannen.

- Uit figuur 3.I zien we dat het aantal boogjes ongeveer 13 is,
teJyviil_ g~J§-"'" s.ec. l?-~eJ;__ dj. t .~an_ta~_ uitg13 g:t"oeid is tot '25 ~ 26.
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Fig. 3.1., Zilversmeltdraad in lueht.Geslaagde eommutatie.
/"0

I p=.O, 2 kA, d = 0,20 mm, 1 = 30em, waarvan 8,5 em
weergegeven.

ID It

Fig. 3.2., Zilver smeltdraad in lueht.iilislukte eOlllmutatie.,...
Ip = 0,4 kA, d = 0,20 mm, 1 = 30 em, waarvan 8,5 em
weergegeven
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Fig. 3.3., Zilversmeltdraad in teflon kousje.Geslaagde eommutatie.
~

1p =~kA, d = 0,20 mm, 1 = 10 em, waarvan 8,5 em weergegeven.
Hinnendiameter teflon kous 1,14 mm en wanddikte 0,31 mm.

Fig. 3.4., Zilversmeltdraad in teflon kousje. Mislukte eommutatie.
~

1p = 2 kA, d = 0,20 mm, 1 = 8,5 em, geheel weergegeven.
Hinnendiaweter teflon kous 1,14 rom en w~~ddikte 0,31 mm.
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liit figuur 3.2 blijkt dat 28,~ sec.. na het eerste ooogj e het
aantal toegenomen is to~ 21.
Naast d.ez,e uitbreiding' van. het aantal boogjes constateren we
uit dese beelden dat de lengte van de boogjes met de tijd toe
neelllt.
Uit, de figuren 3.3 en 3.4 zien we dat het aantal boogjes minder
is, maar dat tegelijker~ijd de lengte van elk boogje groter is.
Hij het ontstaan van een boogje bestaat deze in eerste instantie
alleen uit een kathode- en anodevalgebied.
Door lengtevermeerdering ontstaat een pos±tieve zuil, die in.
lengta toeneemt zolang de aan de boog toegevoerde energie groter
is dan de minimale energie die nodig is om de boog in stand te
houden.
Doordat de gemiddelde lengte van elk boogje in teflon kous groter
is dan de gemiddelde lengta van elk boogje in lucht kan men aan
nemen dat de zuil een overwegende rol speelt als de smeltdraad
in teflon kous wordt gespannen.

- Uit aIle beelden is te zien dat de lichtintensiviteit van de
b'oogj es in het betin sterk toeneemt en daarna afueemt.
De: figuur 3.3~a. geeft het stroom- en spanningsverloop van de
smeltdraad o~horend rrij de meting van fig. 3.3.
m figuur 3.3.0. is een tekening g'emaakt van het opgenomeri
elektrische vermogen van deze meting.
And'ere metingen vertonen een overeenkomstig ve~loop. . ,_- _
R'ierU:it blijkt ;da:t het- opgenolllen' vermogen sterk toeneemt
gedurende de verdamping en een maximum bereikt wanneer de weer
stand van de boog-gelijk is aan die van- de parallelweerstand.
Het verloop' van het opgenomen elektrische vermogen kan als voIgt
verklaard worden:

De eigenlijke verdamping van de smeltdraad geschiedt zo snel dat
gedurende deze korte tijd de kortsluitstroom i~{tJ als konstante
mag worden beschouwd.

L~ (.1) =
I

I

D l /J __ Q( ;l.J ,;.'
/J (/) = {J ,<..s " ".

t/-r «Jl.
/TYI~ g{.: /ZJ/If~

tlt'l aA = 0
dt:A..

voIgt dat het opgenomen vermogen een maximum. bezit voor 0<. = I ,
dus voor R 5 = R!< •
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Aan het 'Qegin van de verdamping begint R s te stijgen.
lJoor deze toenalLle van R s neem't het aan de boog toegevoerde
elektrische vermogen toe, waardoor de boog zich uitbreidt
met het gevolg dat R s toe zal nemen zolang de gehele draad nog
niei: is verdamui:.
Door dit toenemen van R~ neemt ook het opgenomen vermogen weer
toe, tot het zijn maximum bereikt. Jit maximum wordt bereikt
wanneer R s gelijk is.aan Rk.
Dit maxiau.m is: Co .t.

(
'D ) _ .1 /llr tl, p:t, J- . ,1.4 ~o
rj J~" - I' f

Na di1; maximum neemt het vermogen af tot een beuaald eerste
minimum bereikt is, zeg p~~
De lichtintensiteit van de boogjes vertoont een overeenkomstig
gedrag, nl: de lichtintensiviteit van de boogjes neemt eerst
toe om daarna af te nemen.
~;Janneer het toegevoerde vermogen zijn minimum P~.1 'hereikt,
wordt beslist of de stroom al dan niet wordt onderbroken.
Dit hangt af van het verschil tussen de elektrisch toegevoerde
en de door koeling afgevoerde energie.

De druk in het teflon kousje speelt ook een belangrijke rol bij
de onder'hreking.
Als de druk in de kous te groot wordt kan deze stuk ga~.

Gebeurt dit voordat de stroom onderbroken is, dan ontstaat
vrijwel zeker een blijvende boogontlading.
Uit de beelden van de'figuren 3.3 en 3 ..4 zien--we dat in beide
gevallen de kous stuk gaat.
In het geval weergegeven door figuur 3.4 is blijkbaar de kous
stuk gegaan voordat de stroou onderoroken was, waardoor een
boogontlading kon ontstaan.

Uit figuur 3.1 zien dat bij smeltqraad van grota lengtes
(veel groter dan de kritische lengte) de smeltdraad niet volledig
verdampt..
Na de proe! worden stukjes niet verdampte metaaldraad aangetroffen.
Dit is als voIgt te verklaren:
liet aan de boogjes toegevoerde vermogen heeft zijn minimum p~~

bereikt, terwij l.__dJL g,:r~~d ngg_~~e_!;__V:QI~E!4.!g verdamut is.
Als het koelverI;nQ~~n,._groteris dan 4it. minimum'-toegevoerde'---
vermogen p~~ , is de aan de boogjes toegevoerde energie riiet
groot genoeg om de boogjes in stand te houden met het gevolg
dat de boogjes zullen doven voordat de smeltdraad volledig
verdampt is.
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Fig. 3.7., Zilverdraad ingegoten in giethars
/"0
Ip = 2 kA, d = 0,35 mm, 1 = 9,8 em, geheel weer-
gegeven.

Het drukverloop in het boogkanaal speelt een belangrijke rol
bij het onderbreken van de stroom door de smeltdraad.
Een goede drukopbo~~_~o~t het onderbrekingsproces ook ten goede
~en nadeel bij het gebruik van ~efIOIlkousjes is dat de kousjes
niet sterk genoeg.zijn-om een grote-aruk te weerstaan.
Springt de kous voordat de stroom door de smeltdraad tot nul is
gedaald, dan kan een herontstekingworden ingeleid, zodat de
eommutatie mislukt.
Hierdoor wordt het onderbrekingsvermogen van de smeltdraad be~

perkt.
Er is een meting gedaan, waarbij de koelomgeving van de smelt~

draad is verstevigd door de smeltdraad in te gieten in giethars.
De f'il.mheelden van deze proef' vindt men in f'iguur 3.8 weergegeven.
Nadat de eerste Doogjes ontstaan bij de inklemui~_~~urt het
vrij lang (:::: rooI' sec.) voordat in _d~ _smeltd~aad z:eJ~ een boog
ontstaat.
Flijkbaar doordat de smeltdraad volledig van de lucht is af'ge
sloten duurt de verdamping iets langer.
Vlak na het ontstaan van de eerste twee boogjes in het af'geslo
ten deel van de smeltdraad explodeert het geheel met een enorme
knal.
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Er ontstaat dan ook een boogontlading.
De druk is door de volledige afsluiting van de draad zo hoog
opgelopen dat de giethars omsluiting. tot ver in de omgeving
wordt weggeslingerd.
Hij volledige afsluiting wordt de druk te hoog, terwijl bij
draad vrij in lueht de druk te laag is om een groot vermogen te
onderbreken.
Tussen deze twee uitersten zaJ. een optimaJ.e verhouding bestaan
tussen de diameter van de draad en de diameter van de koelomgeving.

Er zijn verder ook metingen geda~ met grote kortsluitstromen
waarbij filmopnamen zijn gemaakt van de verdampende smeltdraad.
De beelden in fig. 3.8 en 3.9. zijn gemaakt van de verdampende
smeltdraad bij een stroom ~p van 20 kAt
Deze beelden komen in grote lijnen overeen met die van de
figuren 3.3. en 3.4.
Er is eehter een markant versehiJ., nJ.:
bij deze grote kortsluitstrouen is de verdampingstijd veel korter
dan bij stromen van 2 kAt
Een verklaring hiervoor ligt in het feit dat de maximale stroom
(I o ) door de smeltdraad toeneemt met !p .
Deze toename van 1 0 brengt een toename van de voor verdamping
besehikbare energie, vooral aan het begin van de verdampings
periode. Rierdoor verloopt de verdamping sneller.
lJi1:; de beelden van. de .figuren 3.8. en :i.9. z:i,..en we dat deze
verdampingstijd 20 a 4~ sec. moet zijn.

F[g. 3.8., Koperdraad in teflon kous.Geslaagde commutatie.

"I p = 20 kA, d = 0,20 m.m., 1 = 4I em, waarvan 8,5 em is weer-
gegeven. B"innendiameter kous I, I4 mm en wanddikte 0,31" mm.
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Fig.3.9., Koperdraad in teflon keus. hllslukte cemmutatie.
1\ . --
Ip = 20 ~\, d = 0,20 mm., 1 = 33 em., waarvan 8,5 em. weergegeven.
Binnendiaweter keus I,I4 mm. en wanddikte 0,31 mm.

Doer oeeld nr. I korter te beliehten was het mogelijk het eerste
ooogje ziehtbaar te maken.
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4. Q'Owarming en verdamping.

De smeltdraad wordt verwarmd door de toegevoerde elektrische
energie. Van deze toegevoerde elektrische energie wordt een ge
deelte als warmte aan de omgeving van de draad afgestaan.
Het verschil tussen toegevoerde en afgevoerde energie zorgt
voor een stijging van--de inwendige energie van de smeltdraad.

W'~:= j,,/G.,';/ - W~I 4. (I).

De inwendige energie komt tot uiting in een temperatuurverande
ring van de draad, in smelten en verdampen.
Hij het ontstaan van een kortsluiting vertoont de temperatuur
een verloop zoals door fig. 4.I wordt weergegeven.

7S . . . . . - . . .

-I --/
/

J; I
I,

0 .r 1; JC. I.z .or t«

van smeltdraad.Fig. 4.I., Temperatuurverloon
z' -

De toegevoerde energie: / £.;l. ~I at If

De in temperatuurverhogi;g omgezette energie: 1'47Z -ev-d'T.~I
o dt"

We krijgen de volgende vermogensbalans gedurende een periode
van temperatuurverhoging.

4. (2),
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Gedurende de opwarming ~ot bet kookpunt van de smeltdraad,
dat bereikt wordt op tijdstip td, zijn de volgende processen
te onderscheiden:

I Opwarming tot smelttemperatuur.

2 : Smelten van de ~raad.

3 : Opwarming tot be~ kookpunt.

Hij langzame opwarming zal tot aan td de warmteafgifte aIleen
plaatsvinden door warmtegeleiding.
Bij een kortsluiting (bijv. klemmensluiting) wordt de draad
door de grete streom in ~eer korte tijd opgewarmd tot het kook
punt.
In deze korte tijd (td, <:: 5· msec-.) wordt relatie:t: weinig
energie afgevoerd en wordt de opwarming van de draad als een
adiabatisch. proces beschouwd. Er geldt dan:e _ /J'/,

~~ - rev
De eerste eis die we stellen aan de smeltveiligbeid
deze onderbreekt voordat de kortsluitstreom tot· een
waarde aangroeit.
Als de draad zijn kookpunt heeft bereikt wordt nog elektrische
energie toegevoerd, die dient v.oor de verdamping van de smelt
draad.
Op tijdstip td, 1:regint zich metaaldamp--te vormen, die na enige
vertraging expandeert.
De~e vertraging wordt veroorzaakt door de massatraagheid van
de deeltjes en de aanwezige m.agnetische druk ("pinch").
Doordat metaaldamp van betrekkelijk lage temperatuur een
slechte elektrische geleider is neemt de elektrische weerstand
v.an d e verdampende smeltdraad toe en de elektrische stroom
commuteert ~ de parallelweerstand terwijl de spanning over
de smeltveiligheid s~erk toeneemt.
Gedurende de verdampingsperiode zal de warmteafvoer plaats
vinden door warmtegeleiding near de omgeving en als gevolg van.
c.onveatie.
ffij georuik van kunststoffen als teflon en P.V.C. als koel
omgeving wordt de kritische veldsterkte extra verhoogd.
Door' de opwarming van de koelomgeving zullen deze kunststoffen
aan bet binnenoppervlak in verscbillende componenten uiteen
vallen, waaronder elektronegatieve comuonenten.
Door de convectie zullen er energierijke deeltjes naar het
koeloppervlak gaan, terwij.l de ontstane componenten binnen
de boog dringen.
De elektronegatieve atomen en moleculen hebben de neiging
energierijke deeltjes (elektronen) in hun buitenste elektronen
schil op te nemen.
Hierdoor neemt de kans af dat vrije elektronen in het elek- .
trische veld zoveel energie kunnen verzamelen, dat zij door
botsingen met moleculen elektrolawines veroorzaken.
Door dit verschijnsel wordt de kritische veldsterkte verhoogd.
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In di~ werk is vooral de werking van teflon als koelomgeving
onderzocht.
Of er volledige commutatie ~an de stroom plaats vind~, hangt af
van het verschil tussen de toegevoerde en afgevoerde energie.
Is de toegevoerde elektrische energie groter dan de afgevoerde
energie, dan vindt opwarming plaats waardoor een volledige
Doogontlading word~ ingeleid.
In de omgekeerde situatie leidt dit tot volledige commutatie
van de stroom in de narallelweerstand.
In hoofdstuk 4.I. wordt de opwarming ~ot aan hat kookpun~
behandeld, terwijl hoofdstuk 4.2. handelt over het verschijnsel
dat zich daarna afspeelt.
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4.I. Ouwarming van de smeltdraad tot het kooknunt.

De onderbrekingstijd t c van de smeltdraad bestaat uit de tijd
td plus de commutatietijd. (t c - t~).
Wil men na het ontstaan V~ een kortsluiting voorkomen dat
de kortsluitstroom aangroeit tot een te grote waarde dan is
het noodzakelijk dat de tijd tc zeer kort is.
Er zal getracht worden de invloed van de verschillende para
meters op td (en dus ook op tc) te onderzoeken.
Gedurende de opwarming tot het kookpunt van de smeltdraad
moeten drie fasen achtereenvolgend doorlopen worden:

I opwarming tot het smeltpunt;

2 smelten van de draad;

3 opwarming tot het kookpunt;

Er worden verder de volgende twee aannamen gedaan:

I De specifieke elektrische weerstand is lineair afhankel~

van de temperatuur. (zie fig. 4.I.I.).

2 De soorteli1ke warmte (cv) is een_konst~te.
Dit is niet lielemaal juist, maar in een·eerste benadering
verandert Cv niet veel met de temperatuur.

7; ,/'- rei

/= /.z.[/';'~~u..(7- T~Y
........,

I,
,

7: ~ T.ct: 7S
I: /0 [/ ta/5--e (I - ~)]

Fig. 4-. I. I.
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,J Z

g{. r /J /' t j ,(Is, met oplossing
;zt = I' C'" - /71'P ...e v

6

J /./ e:li -
()

4.I.(I)

~et A = doorsnede van de smeltdraad en m = totale massa van de
smeltdraad.

Fase II: Gedurende deze fase wordt de smeltenergie toegevoerd.

Er' geldt: met

4.I.(2)

".

f~ : de gemiddelde soortelijke weerstand gedurende het smelten •
• I

../""/ ~J /tJFase III: ~ ~ , met oplossing
lit /?n ~v

4.I.(3)

. td

J ·tSamen: L.~ d -I =
o

~ i~ ~ {I-I'/1rrr.ot (IS - lo)} T

i"..~~

)'411' [ !+?,",",." (r. - Ts )}}
Il ,;.:Jrr~,

141.J [~e. d I :;;; /11C;A1 r ~ c:~ :zz -I- (!/'7.!7LJ ::: ,4 Z. C'.,.,
()

o:t met

4.I.(4)
o
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Dit is de formule van 0ieyer [1] , naar wie de konstante CI'1
genoemd wordt.
CM is een konstante die afhangt van de eigenschappen van het
materiaal.Let weI dat de oegintemperatuur ~ ook zit in C~.

Deze konstante is terug te vinden in verschiIIehde handooeken.
In de volgende tacrel zijn enkele materiaal-konstanten opgenouen
die zijn overgenomen uit de Iiteratuur [91 •

koper zilver eenheid

-I
/./f -/

/t> /.; .t.. /0 If) ..fl- /J'Jt.

-J' rip -rP
/1 I d. 2- 10 14 J1- /h'J.

-,
II. (

-I
~

). I. J /0 It} .Jl- ,hit

-J -~

/no IJ. £ 16 II. l 10
.-i7- "'"'

~.Jj
-J -J 1/ t>C/5~t /f) ~. -9 L /d

/1;tduu· o.J J
-3 -J //·C/I (/·ll I~

. .. -

7S It! "J .f ~ (} ·C

- 1 llo /.1 J () "~10/

I ..1.1 ( 10
/ 1. /6

6 J /"c. /7ILJ16

h/~ II)J /4 ' /IJ.,j 1"(
J

J / DC I""-

~JI11
/6

J. 0
/6 (Il_..)2II'l L /6 ItJ - /U,

/1It.l.

"

Voor ronde smeltdraad geId~:

1«

It/pI- =(l}l~7~~
o

4.1.(5)
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F

'f"V ttfl}

Fig. 4.I.2. toont een eenfase representatie van een kortsluiting.
,;,.. 10

Fig. 4.I:(2), eenfase representatie van Kortsluiting.

In normaal bedrijf vloei't de belastingstroom 11)(/)

. t.
L,b@ =IE-I ~t tel t I- {t - ?...)

mei: Z. = ~If + I< -f 2" =/<" ~/kJLJt r P j?r -I- ~'" .,. } Xo'
_0 _ _ /<A-~ds V'

~" = ~iJ4, iL~.,.. x,
,(/1 ~ /l6

Z" = ;(h "',jIlL.Ii: de impedantie van de leidingen.

24 = R" -I" / X,: de oelastingsimpedantie.

Doordai: tlftl//l~<~r<"I-R. mag deze veri'1aarloosd worden 'bij het berekenen
van de kortsluitstroom.Ontstaat op t=o een

kortsluiti1 d~ vloeit de stroom L~ (j) _ ~ A _ _ __

L~{9= -l~(/Jt,.p.-~A-)-~t'r-f!lJ~'l~£fr!P-?";~4.I.(6).
~/ ~

'r is de tijdkonstante van het net.
B1j- een kortsluiting is de invloed van de laatste term in vergl.
4.I.(6) vrij klein.
Dan is deze vergl. bij goede benadering te schrijven als

LJr [/J =.:;.!~(wt+ {I- -YAo) - ~ t. $l-}J~ ;;k] 4. I. (7).

/\ '"
met .J.? - tt II~/'I

Z;, ::: de totale kortslui timpedantie van de beide geleiders
tot aan de plaats van-sluiting.

.-
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~~ = totale weerstand.

)<J :' totale reaktantie.

Vergelijking 4.1.(7) ingevuld in 4.1.(5) geeft:
I· ./11.1 11 -41,-)1. (~JL ~/I.1) (~(ItI{ 1'1' - 'J'-o/ - ~(IJ-~.I),t ~/: "f/ d l.~ 4.1. (8)

o
Hleruit ziet men dat td oepaald wordt door verschillende para-
meters, nl.:

I ~ en S"- 1'.f , de tijdkonstante van het net en de fase op het
ogenblik van sluiting;

II CI1, de konstante van Meyer (materiaal konstante);
1\

III Ir , het maximum van de prospective current;

IV d, de diameter van de sIlleltdraad.

ad I:

De tijdkonstante!: !.+//14 W'ordt beuaald door het quoti~nt van
de totale induktiviteit en weerstand -t~t aan-~e plaats van
sluiting.
~-IfJr is afhankelijk van het ogenblik waarop de sluiting plaats
vindt, terwijl fI; =()flU~(~~/AJ)

Het verloop van de kortsluitstroom zal bepaald worden door
d~ tase ~ van de netspanning op het ogenblik van sluiting en
LIr en /lot.

Fig. 4.I.3 geett het verloop van de kortsluitstroom met ~/als

parameter oij een ~~,1: o. I •

Uit berekeningen van Wieringa [ 8 J blijkt dat voor een stroom
begrenzingsf'aktor' ~::: Z /1';. .c. eJ. 1 de sYi.Ulletrische

kortslui ting (~_ ~A = 71"/z) de hoogste waarde van ~ geeft.
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Fig. 4.I.3, kortsluitstroom.

Daar de eerste eis is de kortsluitstroom te beperken, zal in
dit werk de aandacht uitgaan naar' dat geval waarbij de hoogste
waarde van I o optreedt, nl. bij symmetrische kortslui ting.
Symmetrische kortsluiting geeft een kortsluitstroom

"L~(t./= .Ip ~#t .._.

Er. treedt weliswaar' bij andere waarden van If - fA- een langere
tijd ~~ op, maar 10 is kleiner.
Vergelijking 4.I.(8) wordt voor symmetrische kortsluiting:

"tili/J~~ t ttl:= (-f)l tZ
f

C;t1

•

4.I.(9)

Voor. waarden van Ic.J /4. .s. " . .r kan de sinusterm in een reeks
geschreven worden en ne de tweede term afgebroken worden.
De gemaakte fout is kleiner dan 5%.
Vergelijking 4.I.(9) wordt:

:. '-I 6.1 _ ~..;. ~ 11It.)1_ .... ]-= (fJ 1. d y C'~
.1..; r. 1. -:r-;;-

J~------

J.t;;; l d Y C;ttr

(~ 1,) L

4.1.(10)
liit deze vergelijking zien we hoe t~ afhangt van de parameters

A

eM' d en I;..
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ad II:

Ui"t 4.I. (IO) blijkt t« /\, 0 4.I.(II)

De figuren 4.I.4 en 4.I.5 laten twee oscillogrammen zien waaruit
'Voor resp. koper en zilver de tijd. tel bepaald is.

Fig. 4.I.4. meting
met koperdraad.

Tijdbasis onderste figuur 0,5
msee:./div.

Fig. 4.I.5. ~eting met
zilverdraad.

Tijdbasis onderste figuur
0,2 rnsec ./div.

Deze oscillogrammen zijn gemaakt onder de volgende omstandigheden:
1\

- I p = 2.I6 kA

- W = 2 7T 50 rad/ sec.

d = 0,20 mm

. /,
- e/"l kopeR == lI·l2. /() C;!Y~4.¢.

/) /6
- (..,Nt~ = rJ.6· /0 (!J'. /oUc..

Deze waarden ingevuld in vergelijking 4.I.(IO) geven:
(id)tJu. ~ 0·96~.

(t",) IIi =. 6. J' 4t ~.
Uit de oscillogrammen

(!IJI,)C4 0·91 ~c.

(id) If; a. t9 J. ~.
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ad III:

Uit vergelijking 4.I.(IO) leiden we af dat
1-7/ / ' it d 1'\,,1 r '> £,. 4.. I. (I2).

In fig. 4.I.6 vindt men de g~meten en de oerekende waarden van
"teA. uitgezet als funktie van Ip.
Zoal~ te verwachten was, neemt deze tijd sterk at met toename
van Ip.
Deze metingen zijn gedaan onder de volgende omstandigheden:

-Smeltdraad materiaal koper van trafo wikkeldraad.

-Diameter smeltdraad 0,20mm.

- t.J = t IT 5'0 /td/#&. .

-Koelomgeving is een teflon kousje met een binnendi~eter van
I,I4 mm en een wanddikte van 0,31 mn.
Verder'vindt men de onderDrekingstijd tc vande smeltdraad in
figuux 4.I.6.
De ~ommutatietij~ (t c - t~ ) schommelt tussen de IOO~sec. en
200~sec. en is groter naarmate 2~ kleiner is. ~\
Fig. 4. I. 7 toont het verloop van.Io en de ;= 2;/~ als funktie van II' .
Ui~ deze figuur blijkt, dat bij toenemende I r de stroombegren-

zingsfaktor s::.L~ / .f)a afneemt.
De smeltveiligheid grijpt dus naar verhouding~sneller in bij
toeneming van I~ , wat van groot voordeel is bij strooillhegrenzend
onderbreken.

ad IT:

de diameter van de smeltdraad kan als

1« ~ P'
de uit de oscillogrammen gemeten waarden

Ket verloop van t d. met
vol~ gegeven worden:

In fig. 4.I.8 ~ndt men
afgebeeld.
Fig. 4.I.8 geeft I o ook weer.
Deze metingen zijn aIle gedaan met koperdraad van trafo wikkel
draad illet een diameter van 0,20 ram in een teflon kousje van
IAI4 lim binnendiameter en wanddikte van 0,31 lim.

I,. == 2 kA.
Uit fig. 4 •.I. 8 blijkt, dat I" en teL sterk toenemen met de diameter
van de silleltdraad.
De gemeten waarde van t~ blijkt tot aan een waarde van ongeveer
I,5 msec. vrij goed te voldoen aan de benaderde formule, volgens

I~ '" d
flt

, maar voor d>O,4 mm. is de afwijking groter dan IO%:
Dat was te verwachten oudat we bij de ontwikkeling v~~ de sinus

. term hebben geeist, - dat w Cd ~ (J. r ., om een fout < 5% te
verkrijgen.



meetpunten van t d , bepaald uit de oscillogrammen

t is de commutatietijd, bepaald uit de oscillogrammenc

benaderde formule :
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B":ij w- == J I , /Z4A,t/~. is de grens voor t d. = I, 5 msec.
Voor tijden groter dan I,5 msec. zal men de vergl. 4.I.(9) ~oe
ten oulossen.
De commutatietijd (tc - t4) van de smeltdraad neemt ook enigszins
toe met de diameter van de draad.
De verdampingstijd neemt toe, om.dat de hoeveelheid te verdam!,en
koper toeneemt met de diameter van de draad.
Na commutatie wordt de stroom. alsnog begrensd door de parallel
weerstand.
Daar er voordat ex' commutatie plaatsvind~ grote elektrodynamische
krachten kunnen optreden is het dan ook niet aan te raden grote
smeltdraaddiameters toe te pasaen.
De maximaal noodzakelijke diameter voIgt uit de normale bedrijfs
toestand •.

Conc'lusi es :

-Het materiaal waarvan de smeltdraad vervaardigd is, beinvloedt
de tij'd 'tel waarop de smeltdraad zijn kookptmt bereikt.
Zo zien we dat koper, dat een grotere konstante van Meyer (CM)
heeft, iets later zijn kookpunt bereikt dan zilver.

-Verder blijkt uit fig. 4.I.7 dat de stroombegrenzingsfaktor
afneemt met het stijgen van Ip_
Dit is een zeer belangrijk gegeven, omdat hieruit voIgt dat hoe
lIzwaarder" de kortsluiting is, hoe sneller de smeltdraad wordt
opgewarmd en hierdoor sneller"ingrijpt".
Uit fig. 4. I. 6 blijkt., dat de c'ommutatietijd (tc -ted iets
afneemt met het groter worden van des troom If-
Hij grote stromen ~ IOO~sec.

B1j lage stromen N 200~sec.

-Toename van de diameter van de smeltdraad verkleint het effekt
van stroombegrenzing, omdat het veel langer duurt, voordat de
draad tot zijn kookpunt wordt opgewarmd.
De stroom I o door de smeltveiligheid bereikt dan een grotere
waarde.
Verder ziet men uit fig. 4.I.8 dat (tc-t~) iets toeneemt met
de diameter van de draad.
De hoeveelheid te verdampen smeltmassa neemt toe met het
kwadraat v~ de diameter van de smeltdraad.
Daar' het onze eerste eis was Io ceperkt te houden is het dan
ook niet aan te bevelen de diameter van de smeltdraad groot te
kiezen. 11Ien zal beter met meerdere dxaden parallel kunnen
werken wanneer' hogere nominale stromen gevraagd worden.
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4.2 yerdampings- en cO@4Utatieryroces.

Nadat de sjJleltdraad op tijdstip td zJ.Jn kookpunt heeft bereikt
wordt verder de verdampingsenergie aan de gesmolten draad
toegevoerd.
Na een wat korte vertraging (door massatraagheid en magnetische
druk (II pinchll ) } begint de metaaldamp te verdampen.
Gedurende deze verdamping ontstaan de eerste lic4tboogjes, die
zich in aantal en lengte over de hele lengte van de smeltdraad
ontwikkelen (zie hoofdstuk 3).
Er ontstaat een spanningsval over ieder lichtboogje ter grootte
van de anode- en kathodeval en oij verlenging van een lichtboogje
ontstaat er- een zuil waarover een zuilspanning valt.
~etaaldampen zoals di~ van koper en zilver zijn slechte elektri-:
sche geleiders zolang ze nog niet geioniseerd zijn.
Dit heeft tot gevolg dat gedurende de verdamping de elektrische
weerstand van de verdampende smeltdraad toeneemt
Gedurende deze toename van de weerstand R.I' COInlIluteert de kort
sluitstrooIn in de parallelweerstand Rk.
De stroom door de sIneltveiligheid is als voIgt te berekenen:

/ .i (t - IE-. . LA (1/
s ;:J -!l.J I -,4 /iA/It.l 4.2. (I).

Voor verduidelijking zie de figuren 4~2-.I. eiI--4.2.2. en de
lijst van gebruikte symbolen.

~ig. 4.2.1. Fig. 4.2.2.
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Voor volledige commutatie is het noodzakelijk dat de weerstand
R5 blijft toenemen tot hij' een waarde lIoneindig" oereikt
gedurende de commutatietijd.
liierbij speelt het verschil tussen de toegevoerde en afgevoerde
energie een beslissende rol.
~e commutatietijd (t c - t~ ) wordt onderverdeeld in twee perioden
(zie fig. 4.2.2.):

--periode I, met 1; d. <. 1; < t..." en

--periode II,met "t", < "to L 1; <:

Periode I:

Een elektrische boog wordt oeschouwd als een plasma dat in
stand gehouden wordt door de elektrische energietoevoer.
Door convectieve o'otsingsprocessen ontstaat een aanmerkelijke
ionisatie. Er worden dus negatieve elektronen en positieve ionen
gevormd. Voor hun onderlinge verhouding in een eenato~ig gas
(metaaldamp) heeft Saha [14] de volgende vergelijking opgesteld:

1111. /l1 + = (1?r~ t k 7" ) J,t{ (io ,(' ) -~ hi.14T -. -. '
/7l.

lte
h J ~ ,v 4.2.(2).

met: Wt = de ionisatie' energie b l ' = de som van de toestanden
h = konstante van Planck waarin de ionen zich nevinden.
me = massa v~ elektron bat = de som van de toestanden
k = I,38 I~ J/K van de geioniseerde atomen.

Voor enkelvoudig geioniseerde metaa.ldamp geldt /1l ~ = /7le
De aanwezigheid van een elektrisch veld over de boog geeft
zowel de elektronen als de ionen een driftsnelheid die aanleiding
is voor een elektrische stroom, die als reststroom ( L" /(~-(: )
wordt aangeduid.
De elektrische stroom zal praktisch aIleen in stand gehouden
worden door de elektronen, daar de veel zwaardere ionen een
veel kleinere driftsnelheid hebben.
~edurende de verdamping in periode I wordt er elektrische energie
toegevoerd.
Deze energie gaat voor een groot gedeelte in de verdamping van
de draad zitten.
l!ien gedeelte wordt door- de koeling aan de omgenng afgegeven.
Het verschil kOillt tot uiting in verandering van -de -t-emperatuur
van de verdamnende draad.
De specifieke-weerstand (I) van de verdampende draad is een
funktie van de warmte ~ , nl:

r

./ =11'1) = Irf(L~0 -(~.d.o/ ...~)) atj4.2.m.
td _, __
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De weerstand wordt h~ofdzakelijk bepaald door de weerstand van
de boogjes: L

)J.s __ j/x IlIX1'. 4.2.(4) •
. ~.
o

Hierui t blijkt. dat de' weerstand R 5 toeneemt met de lengte en
specifieke elektrische weerstand en afneemt met de diameter van
de boogjes.
Ui t. vergelijking 4.2. (3). zien we dat de specifieke weerstand
afhankelijk is van het verschil tussen de toegevoerde energie
enerzijds en de verdampingsenergie en de door koel~ afgevoerde
energie anderzijds.
Is dit verschil klein, dan zal de specifieke weerstand blijven
stijgen, o.w.dat 1 ;'1169 / A"'.9 toeneemt.
Als dit verschil groot (positief) is dan neemt iJ.. af.
Of)' zal blijwen stijgen of afnemen wordt vooral bepaald door
de commutatie van de stroom in de parallelweerstand, nl: door
het verdampen van de draad neemt Rstoe. Deze toename van Rszal
tot gevolg hebben, dat de stroom doo~ 4e ooogjes afneemt.
Ret gevolg hiervan is weer, dat de toegevoerde energie aan de
boogjes (is E~ minder sterk zal toenemen dan in het geval
zonder parallelweerstand.
Dit is zeer gunstig voor het stijgen van de specifieke weerstand.
Doordat gedurende de verdamping de stroom cOmilluteert in de
parallelweerstand en een groot gedeelte van de toegevoerde ener
gie in de verdamping en koeling gaat zitten,zal dit ertoe leiden
dat de specifieke weerstand gedurende de verdamping zal olijven
stijgen.
De toen8.Jlle van de lengte van de noogjes en het stijgen van de
specifieke weerstand zullen een overheersende rol s~eIen,

waardoor de weerstand RS zal olijven stijgen gedurende de ver
damping.
De veldsterkte over de ~oogjes neemt ook toe gedurende de ver
damping.
Dit proces zet zich voort totdat de smeltdraad volledig verdampt
is en de stroom door het boogkanaal is afgenomen tot de ionisatie
stroom ( i ,qe.ti: ).
Van deze Iicht geioniseerde boog kan de ionisatiestroom als
voIgt worden afgeleid:
De stroomdichtheid wordt gegeven door,

/~ = /tl-e ~ be £ 4.2. (5).
--me::--t.----.b;--~-.-_~...--e-_.-.'tT;;-e-w-e-e-g-l.....:-ijkheidvan de elek.tr.o.nen. u___ _ '_
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Uit vergelijking 4.2.(2). voIgt voor de elektronendichtheid:
(nr /11fe A 7Th 0. {l -'(;)7: -Jv.A-Ir

/Ill, = /11.4 t. J;( '" 41. ..2 r ( 6 ) ..
A.sh

Volgens Hoyaux. [!S&kail -in-een-zwax ge-ioniseerd gas de elektronen
beweeglijkheid bena erd worden door de volgende vergelijking:

/ -I -j{
tJt ~ /t"..--I. ftf-4~ T 4'.2. l7J.

In een zwak geioniseerd gas wordt de druk hoofdzakelijk bepaald
door de neutrale atomen, volgens:

,P= #t~t J -r
Rieder [I~] gaat verder in op de Saha-vergelijking.

Hij geeft voor de meeste gassen ~ =-f. , z:Let uitzondering van
de alkalimetalen JVi~, =~ , .,1

filet /J'Lt/;n .., ~<1 , zoals:- fiiOrisgeval, ontstaat dan:
Jh(j7)~ - ~kjr

;11.1. = ;;;'. i (./ y~;~ ~ 4.2. t8a).

Uit de vergelijkingen 4.2.(5,) tim 4.2.(8a). voIgt voor de stroom-
dichtheid j~ t / IJ,' ~

1 • _~ J/y _ -IVY2.,fr
cis =/c~,t.;' ,T .c L- 4 .2 • ~ 9 j •

-
'i/anneer de draad volledig verdampt is" en de binnendiameter van
de koelomgeving niet te groot is, 'Hordt de &iameter V~~ de boog
gelijk aan die van de koelomgeving: (Dc).
De stroom zal als uniform verdeeld worden beschouwd.
De ionisatiestroom t/r-ut 'Hordt:

, t ~ J4 _ -w0..1r
tll.t.,,( = /I. Ii =~'. f'~ .) t. '7 t . ..L 11.2.tIO).

Daar het druk- en temperatuu.-verloop in het boogkanaal fysische
grootheden z~jn, die niet of nauwelijks te voorspellen zijn,
is formule 4.2.(10) nauwelijks hanteerbaar bij kwantitatieve
berekeningen.

Periode 2:

Vanaf het tijdstip t~ is de volgende energiebalans per lengte
eenheid geldig (wanneer er vanuit wordt gegaan, dat geen verdere
expansie meer optreedt als de draad volledig verdampt is):

/Jrl*~I/ f[=- i/u~t £..s - )-,-, .1TJa
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Omdat nu geen energie meer in de verdamping gaat zitten, moet
aIle toegevoerde energie door koeling worden afgevoerd, anders
zal er weer opwarming van de boog plaats vinden.
De warmteafgifte vindt plaats door warmtegeleiding,
Voorwaarde voor' commutatie is nu:
voor If ')/ t ht moet gelden 11'" ~ 0 .

Geldt· echter fer'7 0 , dan wordt de ooog opgewarmd en een
crlijvende boogontlading wordt ingeleid.
Deze voorwaarde samen met vergelijking 4.2.(II) leidt tot de
volgende uitspraak:
bij een bepaalde koeling per oppervlakte eenheid moet er on
het tijdstip t m als de draad volledig verdampt is een maximaal
toegestane veldsterkte oestaan, waarbij de stroom nog juist
volledig commuteert.
Deze maximaal toegestane veldsterkte wordt de kritische veld-
sterkte genoemd. .
Door de lengte van de smeltdraad te varieren is het mogelijk
de minimale lengte (kritische lengte) te vinden, waarbij juist
aan de voorwaarde voer volledige cOIDmutatie wordt voldaan.
De kritische veldsterkte volgt uit:

4.2. t I2].

Elke
(bij

£ ~= tt,t,+ tf.) = t~A /IA/. /II
oS ) kif. :ZjJl,

smeltveiligheid heeft zijn eigen kritische veldsterkte
symmetrische-.kortslui ting), die door metingen te bepalen

Stel dat de effectiviteit van de koeling afneemt (bijv. door
gebruik van ander koelmateriaal).
Door gebruik van deze smel~veiligheid in zijn oorspronkelijke

kli-rti-sChe ge'PJ'ied zal dan jf--=toeriemen' vr50r-t -:> t-M- ,-waaraoor-
ve11ed1:ge-c-ommutatTe nfet"bereikt wordt •
Door lengtevermeerdering van de smeltdraad is het dan toch
mogelijk volledige commutatie te bereiken, mits de veldsterkte
daalt beneden de (lagere) kritische veldsterkte van de nieuwe
konstruktie.
lUldersom zal een vulmateriaal met een effectievere koeling
aanleiding geven tot een grotere kritische veldsterkte.
De maximaal toegestane veldsterkte tde kritische veldsterkte)
is een zeer belangrijk gegeven bij het gebruiK van smeltvei
ligheden in de S-l!'/R begrenzer.
Het is de maximaal toegestane veldsterkte die gemiddeld over
de smeltveiligheid mag optreden gedurende de cocrmutatie.
Is voor een bepaalde smeltveiligheid de kritische veldsterkte
bekend, dan kan men ervoor zorgen, dat bij verschillende waarden
van I<k en L~Jr (i~) de optredende veldsterkte kleiner blijft dan
de kritische veldsterkte.
Dit kan bereikt worden door de lengte van de smeltdraad aan te
passen. Deze lengte voIgt uit de volgende vergelijking:

j ...... £) 11f._·"..... ( ,.)
~ /' 7<' 4 •2 • (I3).

J;
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De kritische veldsterkte hangt at van:

a. de soort koeling(het vulmateriaal en de omgeving) ;

cr. de dikte van de smeltdraad Cd) ;

'"c. de hoogste piek van de prospective current (1~) ;

d. de doorsnede van de koelom.geving (Do) ;

e. het soort materiaal van de smeltdraad.

£. het a~tal smeltdraden parallel.

De invloe~ van deze parameters op de kritische veldsterkte is
experimenteel onderzocht en wordt oehandeld in hootdstuk 5.
De figuren 4.2.3. tim 4.2.6;" laten enkele beelden zien
van het verloop van het commutatieproces bij verschillende
lengtes van de smeltdraad.

Fig. 4.2.4.
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-_._---_._--------_.-------

iig. 4.2.5.

lk~is de minimale lengte die bij de kritische veldsterkte hoort.

BIj figuur 4.2.3. is de lengte van de s~eltdraad zo kort, dat
wanneer deze verdampt is, de stroom is nog zo groot is, dat
de aan de boog toegevoerde energie te groot is, om door de
koeling afgevoerd te worden.
Er vindt opwarming van de boog plaats en de co~tatie is
mislukt.

Figuur 4.2.4. toont het geval waarbij de veldsterkte na commutatie
net iets groter is gew~rden dan de kritische veldsterkte.

Figuur 4.2.5. geeft het kritische geval weer.

B~j de meting in figuur 4.2.6. is de lengte van de smeltdraad
ongeveer IOO~ groter dan de kritische lengte.
Terwijl bij de metingen in de andere figuren de smeltdraad
volledig verdampte, was oij deze laatste meting duidelijk syrake
v~ niet totaal verdampte draad, omdat na de metingen nog stuk
ken metaaldraad aangetroffen werden.
Blijkbaar verdampt niet veel meer draad dan de kritische lengte.
Zou er veel meer draad verdampen dan de kritische lengte, dan
betekent dit dat de veldsterkte kleiner wordt dan de kritische
veldsterkte.
De toegevoerde energie per lengte eenheid neemt dus sterk af
oij verder verlengen van de boog.
De toegevoerde energie is niet meer in staat de boog in stand



te houden en de boog dooft voordat de lange draad volledig ver
dampt is.
Door de lengte van de smeltdraad langer te kiezen dan de
kritische lengte heeft men de mogelijkheid een hepaalde veilig
heidsmarge in te bouwen die de bedrijfszekerheid ten goede komt.
In praktische netsituaties is het dan ook aan te oevelen bij
gebruik van de S-F~R stroombegrenzer uit te gaan van een smelt
draad die enkele tientallen procenten langer is dan de kritische
lengte.
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5. De invlQed van yerschillende narameters QJ) de kritische

veldsterkte.

~anneer de smeltdraad.Qp het tijdstip t~vQlledig verdamnt is
geldt de energievergelijking:

Op de grens van de kritische veldsterkte
Dit levert VQQr de kritische veldsterkte:

4.2.(IO).

~T_ '"is ;;-l - (/ .

.Jt- dr ' ~
/J" /v ,tt:::' t"u..,e';£ - /A.x/ IT 0 4.2.(I} ..

~ '*::: t t 7T .$>0 L ; de massa per lengte-eenheid.
. _~ .y; _ - We./qr
L~, =~ f IT.J)'/ )/l. 7 J'~.J .i

met

5. (I).

lien kan verwachten dat de kritische veldsterkte a~hankelijk is
van de volgende parameters:

- de diameter van de koelomgeving ~o);

- de koeling per Qppervlakte-eenheid esoort kQelmedium), ()~~);

- het aantal smeltdraden parallel (/7t.);

- de iQnisatie-energie van het materiaal van de smeltdraad l~fi);

- de druk en temperatuur in de bQog (~~);

- de diameter van de smeltdraad ~);
A

- de waarde van het maximum van de prospective current (~);

- eventueel de waarde van de parallelweerstand \~)

Deze invloeden zullen in dit hQofdstuk verder worden QnderzQcht.
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Hepaling" van de kritisehe veldsterkte:

In het kritisehe geoied 71ordt, wanneer de smeltdraad de stroom
nag goed onderbreekt, de lengte van de dread steeds met I em.
verminderd totdat hij juist niet in staat is de stroom te onder
breken.
In dit gebied van I em. ligt nu het kritisehe punt, tussen wel
en niet onderbreken. * r,~
Als kritische veldsterkte \ £'.s ="as / "£;?h.u. ) wordt nu genomen
de veldsterkte bij de minimale lengte waarbij de smeltdraad de
stroom nag juist goed onderbreekt.
Om het toeval te ceperken wordt de meting bij de minimale lengte
drie maal gedaan.
De gemaakte fout in de lengte van de smeltdraad oij elke meting
ligt tussen ± 0,1 en - I em.
De instelfou-t in de lengte van de S3Ileltdraad is ~ 0, I em.
Er W'ordt ook een afleesf'out gemaakt van :i: O,I em. bij het opmeten
van de spanning ui -t. de foto' s.
Deze eombinatie van instelfou-t en meetfout levert de volgende
uiterste grenzen in de totale fout.

Onder-grens: -(r + I~ ) . 11)0 y;
l~-+t

( 0./ P'"'t -j- ~./~ ) . /tJlJ %
Hovengrens: ~ L.~

waar~ij h = de hoogte van de spanning uit de foto's in centimeters.

Door I~···metingen te doan oij de kritisehe lengte wordt de spreiding
ten opziehte van de gemiddelde kritisehe veldsterkte verkleind
met. een fak-tor / /

/~ , mits geen systematisehe fouten o~treden.
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5.1. De invloed Van de waarde van de ~arallelweerstand.

Uit vergelijking 5. (I). volgt: dat de kritische veldsterkte
gegeven kan worden door:

£ ..=-( 7' ~,f4H./) ~
rr-..J).

De elektrische geleidbaarheid van het ooogkanaal
-;1 J1- -1v:.;/zJ.,

U .: c~.;6 . 7 ,t"

Omdat P~,d ,:J). en geleidbaarheid onafhankelijk z~Jn van Rk ,
moet verwacht worden dat ook E/" onafhankelijk is van R It •
~r zijn metingen gedaan om dit te controleren, waarbij de
kritische veldsterkte is bepaald bij verschillende waarden
van itA- van 4 tot 30.no.
Er' werd ronde ,koperen trafo wikkeldraad van 0,20 mm. diameter
onderzoch~.De draad was omgeven door teflon kous met binnen-
diameter Do = 1,14 mm. ~

De wanddikte ~ = 0,31 mm. Verder was I~ = 2 kA.
De resultaten zijn opgenomen in tabel 5.I./I. en fig. 5.I.I.
Rieruit blijkt dat de kritische veldsterkte inderdaad onaf-
hankelijk is van de waarde van Rk. .
De spanning over de boog is gelijk aan p/(.If = R.f. LIt./r Ic~)
en neemt evenredi-g toe met R k, daar i~Jr (, t~)'_Qnafhailkelijk is
van R1< •
B~j gelijkblijvende kritische veldsterkte betekent dit dat de
kritische lengte van de smeltdraad evenredig toeneemt met de
waal.1de van RIe •

Rh . I ~
~ + 1# '*" "* -~ E*l~ Us I E S I U .t~ E oS 2- U r J E S j Us s(A, ~) x-V:, ;V/I/t AI/ /.(V/11I. Iry' ;i//Ik A-t/ k'7"ht

4,3 8 2,9 35,9 3,0 37,0 2,9 36,3 2,9 36,4

7 14 5,0 35,6 tl,9 35,0 - - 5,0 35,3

9,5 21 7,3 34,6 7,5 35,6 - - 7,4 35,I

12,5 24 8,6 35,8 7,9 32,7 8,4 35,2 8,3 3t ., '5

16,2 33 10,9 33,1 13,7 4I,5 12,7 38,3 12,L 37,6

20 37 12,7 34,3 13,3, 36,0 13,4 36,1 13, I 35,4-

24 4-2 15,5 37,0 15,1 36,0 15,2 36,1 15,3 35,4

30 53 19,3 36,3 19,3 36,3 18,4- 34,6 19,0 35,7
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Fig. 5.1.1., Kritische lengte, spanning en veldsterkte.
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De invloed van de grqotte van

A

Als gevolg van het toenemen van I p zal de smeltdraad sneller
worden opgewarmd.
Rierdoor neemt de tijd waarop~de draad zijn kookpunt bereikt
at oij het groter worden van II' (zie fig. 4. 1.6. ). '"
De maxim-ale stroom door de smeltdraad (1()} neemt ook toe met ~o
(zie fig. 4.1.7.). '
Als de smeltdraad cegint te verdampen nemen de druk en tempera
tuur in het kanaal toe.
De invloed van i;D op het: druk- en temperatuurverloop is moeilijk
te voorspellen.
~r' zijn experimenten gedaan,~waarbij de kritische veldsterkte
is bepaald bij waarden van ~~ vana! 1 kA tot 20 kA.
In tabel 5.2./I. vindt men~de kritische veldsterkte bij de
verschillende waarden van IIJ· "
Deze waarden zijn in figuur 5.2.1. uitgezet als funktie van ~o
Oit deze resultaten blijkt, daJ; de kritische veldsterkte iets
toeneemt met het stijgen v~~ rp
De helling is ongeveer' 0,12 V/.~.

Dit houdt in dat de kritische veldsterkte toeneemt met het
11 zwaarder" worden van d~ kortsluiting.
Doordat I. toeneemt met I,. neemt de voor verdamping beschikbare
energie aan het begin van de verdamping toe.
De verdamping zal' ..danook sneller ver16pen. '.-.'
TIit de oscillogrammen van de stroom en spanning zien we de
algemene tendens, da~ de verdampingstijd tt~- td) a!neemt bij
grotere waarden van j~.
Ret toenemen van de kritische veldsterkte zal waarschijnlijk
vercand houden met dit sneller ver4ampen van de gesmolten draad.

In fig. 5.2.1. kan men de volgende drie gebieden onderscheiden:

- Een gebied waar met grote zekerheid een boogontlading ontstaat.

- Een onzeker gebied.
In dit gebied kan een Doogontlad~ ontstaan maar de stroom
kan ook_?oI1(3~~.g il:t 9-.e_E~~:n81wee~l?t~~_c_9}ILJiluteren.

- Ben veilig ge°o-ied, waar de stroom volledig commuteert in de
parallelweerstand.

Hij georuik van de- S-F/R- stroombegrenzer is het zaak ervoor te
zorgen, dat de optredende kritische veldsterkte in dit geoied
blijft.
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A -If 71 * *Ip R.1( E SI
... .", E .sI:J s t ..t:I 5J

(/r AJ ( J1. ) (A-tf'ht) (kybJ (/rj//ht) (Jr V/..",)

I 9,5 36,9 35,0 - 36,0

2 9,5 34,6 35,6 - 35,1

3 4,2 37,3 34,4 34,5 35,5

4 3,4 34,6 35,4 36,9 35,6

5 9,2 34,6 37,3 35,I 35,7

6 9,5 35,6 35,3 35,7 35,5

1 9,2 34,8 35,4 - 35,1

8 9,2 35,9 35,0 36,0 35,8

9 9,2 36,3 37,3 38,2 37,2

10 9,2 36,I 35,6 - 35,8

II 9,2 35,9 36,0 35,9 35,9
- .. --

13 9,2- 36,6 36,3 35,9 36,3

15 9,2 36,5 - - 36,5

17 9,5 37,6 36,0 38,4 37,3

20 9,5 39,7 - - 39,7

fabel 5.2./I., Kritische veldsterkte.

Deze meetseries zijn gedaan aan koper smeltdraad van 0,20 ~
dikte in een teflon kous met rrinnendiameter van 1,14 mm en
wanddikte 0,31 mm.
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5.3. De invloed van het yulmateriaa~ van de koelomgeving.

lie~ vulmateriaal van de koelomgeving speelt een belangrijke rol
bij: he"t doven van de ontatane lichtboog.
He~ moet. in staat zijn de warmte van de boog anel af te voeren.
He~ vulmateriaal moet oestand zijn tegen hoge temperaturen.
Vianneer bij ongestoord bedrijf de nominaJe bedrijfsstroom door
de smeltdraad vloeit, kunnen de.smeltdraad en omgeving zeer
warm worden.
lie~ vulmateriaal moe~ in principe deze temperatuur oneindig lang
kunnen verdragen zonder ~e verouderen.
Deze eis zal tot gevolg hebben dat vele kunststof£en zoals P.V.C.
en zeIt's teflon (P.~.]'.E.i bij grote nominale credrijfsstroom
onbruikoaar zijn.
Dit prob'leem is in. principe te ondervangen door meerdere smelt
draden parallel te schakelen.
De koelomgeving wordt hierdoor thermisch minder zwaar belast.
fAen andere belangrijke faktor is dat de kostprijs van het vul
materiaal niet te hoog moet zijn.
De afvoer van warmte van de boog vindt hoofdzakelijk plaats
door warmtegeleiding en chemische omzetting van het vulmateriaal.
l:lij het gebruik van kunststoffen zoals P.V.C. en teflon kunnen
uit de chemische omzetting elektronegatieve componenten ontstaan.
Door convectie komen deze elektronegatieve stoffen in contae:t
met de geladen el~ktronen. _
Dit heeft wellicht een verhoging van de kritische veldsterkte
tot gevolg.
Als kunststo£ is georuik gemaakt van polytetrafluoroethyleen
(P.'E.F.E.), dat het best oekend is onder de handelsnaam teflon.
Deze stof is een polymeerverbinding met de volgende chemische
struktuur, n(CFt ).
Tot aan een temperatuur van 300 0 a is deze stot volledig stabiel.
Hij hogere temperaturen vallen de ketena uiteen en ontstaan
allerlei laagmoleculaire fluorkoolwaterstoffen, maar tevens
ontstaan fluorwaterstof, fluor en andere moleculen en atomen.
Fluor en vele van zijn verbindingen zijn sterk elektronegatief.
£en nadeel is dat vele van deze stoffen zeer agressief en
giftig zijn.
Met het oog op het ontstaan van deze stoffen is het een van de
eerste vereisten dat, bij het voeren van de normale bedrijfs~

stroom in ongestoord bedrijf, voorkomen wordt dat de teflon
opgewarmd wordt tot boven de 300 "C.
opstelling van de smeltveiligheid in een goed geventileerde
ruimte is ten zeerste aan te bevelen.

De grootte van de kritische veldsterkte is een direkte maat
voor de koeleigenschappen van het gebruikte vulmateriaal.
~r zijn metingen gedaan aan smeltdraad in lucht, zand en teflon
kous.
In taoel 5.3./1. vindt men opgenomen de kritische veldsterkte
voo~ de drie gevallen, nl.: teflon, zand en lucht.
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~r is gemeten aan koper smeltdraad van trafo-wikkeldraad met
een diameter va."l 0 ,20 mm.., t p = 2 kA.
De binnendiameter van de teflon kous is 1,14 Mm. en de wanddikte6
is 0,31 mm.

-/' *- - ff' E* -- - :::7
Vu.J.ma.teriaal D I -d- E Es~ E - - --

f ,,",.2,) -'k ~) (AMAH. ) {IrYJ~r (kYJ'mt) (kV/~)- -iit II/~ I-f--

T:eflon I,14 2 0,20 34,6 35,6 - 35,1

zand
(0,10 ~ 0,50

m.m.. ) - 2 0,20 14,4 14,1 I4,2 14,2

luch-c - 2 0;_20 7,5 7,3 - 7,4-

I

facel 5.3./1., kritische veldsterkte.

liit deze ±esultaten eoncluderen we dat lucht slechte koeleigen
schappen bezit.
Zand heeft cretere koeleigenschappen dan lucht.
~eflon, met zijn hoge-kritische veldsterkte,-rrezit de oeste
koeleigenschappen- van de drie. - --
Zij het gebruik van teflon kous is de verhouding Do/d nog
willekeurig gekozen.
Zoals zal blijken in hoofdstuk 5.4 zijn betere onderbrekings
eigenschappen te bereiken door een optimale keuze van Do bij
een bepaalde waarde van d. .
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5.4. De invloed van de Pinnendiameter v~~ de koelomgeving-(Do).

net verloon van de kritische veldsterkte als funktie van Do
zal toe te-schrijven zijn aan het dru.kverloop in de kous.
~ij een bepaalde diameter van de smeltdraad neemt de druk in
het ooogkanaal af met het toenemen van de diameter Do, doordat
de hoeveelheid verdampte koper per volume eenheid a~neemt.

Afname van de druk betekent een toename van -de gemiddelde vrije
weglengte (~e.). van de geleidingselektronen.
Hierdoor nemen de elektronen tussen twee botsingen meer energie
op uit he~ elektrische veld.

'We = .e, ~ e £.;
Door de hogere energie van de elektronen neemt de kans op
ionisatie oij de botsing van. de elektronen met neutrale deeltjes.
toe. Dit leidt tottoename van de elektrische geleidbaarheid. 
Door. deze toename van de elektrische geleidbaarheid met Do zal
de kritische veldsterkte dalen met het toenemen van Do .
~erzijds betekent het afnemen van Do een toenamevan de druk
in het P'oogkanaal en toename van de kri tische veldsterkte,
maar anderzij ds zal oij verdere afname van Do de druk in de boog
zo hoog stijgen. dat de teflon kous springt.
~pringt de kous voordat de stroom door de smeltdraad onderbroken
is, dan zal vrijwel zeker een ooogontlading ontstaan.
Hoe groter de druk, des te groter de kans dat de kous stuk gaat,
waardoor het onderbrekingsvermogen van~de smeltdraad wordt be~ 
perkt. het gevolg hiervan is dat de kritische veldsterkte zal
dalen voor kleine waarden. van Do/d.
Dat de kritische veldsterkte daalt bij afnem.ende waarden van
Do (bii kleine waarden van )J~/d ) , en' daalt bij toenemende

- waarden van Do (bij grote waarden van Do/d), betekent dat E~ een
maximum. 'bezit.
Zo'n optimale veldsterkte bestaat op het punt waar de verhouding
Do/d zodanig is dat de druk het~hoogst is, maar juist niet zo
hoog dat de kous stuk springt voordat de stroom door de smelt
draad is onderbroken.
De invloed van Do op de kritische veldsterkte is experimenteel
onderzocht.
~r zijn hiertoe metingen verricht aan smeltdraden van verschil
lende diameters, waarbij de diameter Do als variahele is genomen.
De resultaten van deze metingen vindt men in tabel 5.4./1.
In grafiek 5.4.1. zijn de gemiddelde waarden van de kritische
veldsterkte uitgezet als funktie van Do •
De metingen zijn verricht aan koperen sm~ltdraad van wikkeldraad.
De topwaarde van de prospective current Ip = 2kA.
Als koelomgeving is gebruik gemaakt van teflon kous.
De wanddiktent ~ ) van deze kousjes zijn ook opgenomen in tabel
5.4./1.
Uit de grafieken van fig. 5.4.1. constateren we dat, beginnend
bij grote waarden van Do/d, de kritische veldsterkte stijgt met
het kleiner worden van Do, terwijl bij kleine waarden van Do/d
de kritische veldsterkte sterk daalt bij het verder afnemen van Db·
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I

! *' '"
7' ~ :*Do I A d E s, E ~2 E SJ E.ss- ~sI

(.tII.m.) (Will) (w..m.) (J< vlhr) (A YI;,,) (Jo/ht) (,/c II/J..) fAY/ito)

0,33 0,20 0,10 55,6 56,8 55,6 - 56,0

0,58 0,25 0,10 - 58,0 58,,0 - - 58,0

1,14 0,31 0,10 41,4 42,2 40,8 - -
> 42,1

1,14 °F31 0,10 43,1 42,7 - - ~

1,58 0,31 0,10 30,9 31,2 30,9 27,1 30 FO

3,05 0,38 0,10 17(,6 11',6 I7F2 - 17,4

6,08 I 0,38 °FIO 11,9 '11,8 12,7 -' 12,0

8,53 I 0,38 0,10 8,9 9,0 8,7 - 8,9

0,.33 0,20 0,20 19,3 19,8 19,8 - 19,6

0,58 0,25 0,20 26,3 27,4 25,8 - 26,5

1,14 0,31 0,20 34,6 35,6 - - 35,1
- - - - -- , -

1,58 0,31 °F20 32,9 33,9 - - 33,4

3,05 0,38 0,20 25,1 26,7 25,8 28,4- 26,5

6,08 0,38 0,20 15,7 I6 F,6 16,0 - 16,0

8,53 0,38 0,20 13,0 13,6 12,8 13,6 13,2

0,33 0,20 0,.30 10,5 10,1 10,2 - 10,2

0,58 0,25 0,30 17,0 17,0 - - 11,0

1,14 0,31 0,30 21,5 22,5 22,2 - 22,1

1,58 0,31 0,30 26,2 27,2 27,4 - 26,9

3,05 0,38 0,30 26,4 27,0 26,7 - 26,7

6,08 0,38 0,30 16,3 16,7 16,7 - 16,6

8,53 0,38 0,30 13,4 13,4 - - 13,4

Tab'el 5.4./1., de kri. tisclle veldsterkte.
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o A,AJ oJ" l.Jy /. r t.9

Fig. 5.4.1., gemiddelde kritische veldsterkt~~

tI. f"J
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Deze funkties bezitten een maximum:
. II

62 kV/m bij \~) ~Voor smeltdraad van O,IO JD.Ill. geldt (E s)/171.._", ~ 5,0-tJ
kV/m hij (~.) ~ 6,2Voor smeltdraad van 0,20 Lllll.. geldt (E.dtm-~~ 35-~

kV/m bij ..:tJ. )Voor smeltdraad van 0',30 ram. geldt (E s )/1?1."-', ~ 29 (- """ 7,5a. ~

Voor grate waarden van D~/d kan de gemiddelde kritische veldsterkte
uit grafiek 5.4.I. redelijk goed benaderd worden met behulp van
de volgende funktie, nl:

~ )-
£; = ..J}rJJj&

K is een konstante die afhankelijk is van de diameter van de
smeltdraad.

Voor d = 0,10

Voor d = 0,20

Voor d :: 0,30

...P~ '> /fl

Na elke meting aan smeltdraden van de kritische lengte werd het
volgende geooserveerd:

- Hij die metingen aan smeltdraad met een diaceter van O,IO mIll.
waren de kousjes met binnendiameters van 0,33 en 0,58 mm.
stuk gesprongen.
E'ij grotere waarden van Dc cleven de kousj es weI heel.

- BJ.j draad van 0,20 IWll. waren aIleen de kousjes met hinnen
diameters van I,I4 , 0,58 en 0,33 mill. stuk.

- Eij draad van 0,30 clm. was de kous met een Do van 1,58 mm. oak
stuk gegaan.

:ueze resultaten gaven aanleiding tot een volgende serie Lletingen,
waarbij de wanddikte van de kous verstevigd werd, door de ver
schillende kousjes in elkaar te schuiven.
Hiermee moest het mogelijk zijn een hogere druk in de kous toe
te staan voordat hij stuk springt.
~r werden telkens drie kousjes van opeenvolgende diameters in
elkaar geschoven.
De resultaten van deze metingen worden gegeven in tabel 5.4./2.
en fig. 5.4. 2 •
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wetingen met meerdere kousjes in elkaar geschoven.

it- ~ ~

E~ltk Do - aantal d E.s , E.s t E 5J
(..0-) ( """""") kousjes ('"""J7t..J fie v'//Ih.) (kV/~) (kl/lm..> (J<J//~)

31 0,5B <, 3 0,-10 "64,3 66,3 65,3 65,7

6,8 0,58 3 0,20 41,4 43,8 42,4 42,5

6,9 1,14 3 0,20 49,7 48,5 47,2 48,5

6,9 1,58 2 0,20 37,9 ~8,9 - 38,4

4,0 0,58 3 0,30 30,0 29,6 29,2 29,6

4,0 1,14 3 0,30 30,0 33,2 31,0 31,4-

6,9 1,58 2 0,30 31,4 30,2 29,6

II

30,4-
"

~aoel 5.4./2., kritische veldsterkte.

uit deze resultaten olijkt, dat de kritische veldsterkten in
waarde zijn gestegen.
lJat oij Do = I,58 mm.. de kritische veldsterkte iets afwijkt,
kom~ doordat er veel speling was tussen deze kous en de kous
van opvolgende dikte.
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J.(J .r J.n

iig. 5.d.2.~ gemiddelde kritische veldsterkte.
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5.5 De invloed van de diameter van de smeltdraad.

Vergroting van de diameter van de smeltdraad heeft als eerste
direkte gevolg een toename van de tijd (t~) die de smeltdraad
nodig heeft om zijn kookpunt te bereiken.
Dit houdt ook een toename in van het maximum van de stroom 10
door de smeltdraad.

Voor d~0,20 mm. geldt dat C~)<IO, T1ij Do = 1,14 mm.
Zoals blijk~ uit hoofdstuk 5.4 is dit het gebied waar de
kritische veldsterkte sterk daalt, doordat de kous stuk springt
door de hoge drukopbouw in het boogkanaal.
Uit observaties bij deze metingen was duidelijk geworden dat bij
de kritische lengte van de smeltdraad de kousjes altijd stuk waren.

Er zijn metingen verricht aan koper smeltdraad met diameters
xanaf: 0,.10 mm. tot. 0,55 Illlll.
Ip =. 2 kA.
ffinnendiameter teflon kous 1,14 mm•. en wanddikte 0,31 ~.

De resultaten van deze metingen zijn te vinden in tabel 5.5./1.
en f1guur 5.5.1.

I .. .. .w '* -:;
d td ID ES1 Est E S,j E.si' Es
(mm) (msec) (jJ. ) (kV/m) (kV/m) (kVLm) (kV!m) (kV/m)

- . -

0,10 0,36- 175 41,4 42,2 40,8 43,1
)0 42,2

0,10 0,36 170 42,7 41,0 42,9 42,9

0,20 0,89 520 34,6 35,6 - - 35,1

0,30 1,48 895 21,5 22,5 22,.2 - 22,1

0,35 2,07 1148 15,1 15,7 - - 15,4

0,40 2,52 1295- 13,4- 13,5 - -
} 11,3

0,40 2,52 1295 11,4 12,3 10,2 -
0,50 3,56 1630 10,6 10,6 10,3 - 10,5

0,.55 4,15 1720 9,8 10,0 9,7 - 9,8

T~bel 5.5./1., kritische veldsterkte.
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Fig. 5.5.I., de gemiddelde kritische veldsterkte.

De gemiddelde kritische veldsterkte kan goed benaderd worden
door de volgende funktie:

* - L J l! • / // }
Voor 0,10 < d < 0,33 E; :: 1:01 - ~, pi = If. ' - 1'.Y./D '" !A" J///IH

"Voor 0,33<d<0,43

Voor 0,43< d <0,55

overgangsgebied

J"";f - ~ 3c s .=. &0 ~ - IX t. d ;. /u - If. y./" ()(

Deze funktie heeft geen algemene geldigheid.
De konstanten (E~/ E02 , ~/ , ~t ) zullen o.a.~afhangen van de
soor-t koelomgeving en de diameter Do en van I p •
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5.6 De inyloed van meerdere smeltdraden uarallel.

Door in plaats van een draad met doorsnede A n-draden met in
totaal dezelfde doorsnede A te gebruiken hereikt men dat de
stationaire thermische b'elasting per lengte-eenheid over een
grotere oppervlakte wurdt verdeeld.
De koeling per lengte-eenheid neemt dna toe.
Omdat de kritische veldsterkte van dunne draden (bij de door
ons gebruikte kousjes) hoger ligt'dan die van dikkere draden,
mag verwa~t worden dat ook bij parallelle draden winst ~ E:
kan worden geboekt.

Er zijn metingen gedaan met 4 koperen smeltdraden parallel,
elk met een diameter van 0,10 mm.
Samen hebben ze dezelfde doofsnede als een draad van 0,20 mm.
dikte.
Als koelomgeving is bij aIle ~etingen gebruik gemaakt van
teflon kousjes met een binnendia.m~ter van 1,14 mIn. en een
wanddikte van 0,31 mm. Verder is T p = 2 kA.
De resultaten van deze metingen zijn opgenomen in taoel 5.6./1.
Ter vergelijking is, naast de gemiddelde kritische veldsterkte
van de 4 draden van 0,10 ~. ook die van een draad van 0,20 ~.
uitgezet in figuur 5.6./1.
Hieruit zien we, dat de 4 parallelle draden zich;hetzelfde
gedragen ala e~n draad afzonderlijk.
Opvallend verschil is dat voor kleiner~ waarden van Do de 4
parallelle smeltdraden een grotere kritische veldsterkte hebben
dan ~en draad v~ 0,20 mIn. dikte.*
B'ij kleine waarden van Do 'Wordt E.s alsnog beperkt doordat de
kous barst.

Men kan verwachten dat de stroom niet uit aIle Vier de draden
tegelijk in de parallelweerstand co~teert.

Wanneer een boog als laatste nog stroom voert, kan de stroom
uit de andere drie nog' voor een (klein) deel in deze vierde
draad commuteren.
Dit zou juist voldoende kunnen zijn om de kous te doen carsten,
zodat in dat geval de vier draden een lagere kritische veldsterkte
hebben dan een draad afzonderlijkvan 0,10 mm. dikte.
Uit observaties was dUidelijk dat bij mislukking van de commutatie
er altijd maar een kous in de volle lengte stuk was, terwijl bij
volledige commutatie alle kousjes heel bleven.
Uit de tiguren 5.6.1. en 5.4.1. zien we dan ook dat de vier
draden van 0,10 Mm. elk een lagere kritische veldsterkte hebben
dan een draad van 0,10 mm. dikte rrij de optimale verhouding Do/d.
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.(; ... -.. ....
Do d E.n ESl ESJ Es

(mIll) (mm) (kV/m) (kV/m) (kV/m) (kV/m)

0,58 4xO,ro 38,6 41,1 42,9 I 40,8

1,14 4xO,1O 41 8- 41,3 - 41,6, .

1,58 4xO,10 34,0 33,5 34,5 34,0

3,05 4xO,1O 21,0 - - 21,0

6,08 4xO,LO 12,8 12,8 - 12,8

8,53 4xO,1O 10,9 9,5 .. 10,2

Tabel 5.6./1., kritische veldsterkte.
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(
d :: f x 0. 10~

Fig. 5.6.1., gemiddelde kritische veldsterkte.
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6. Conclusies en aanhevelingen.

- Hij deze methode van stroombegrenzing (u.b.v. de S-F/R
begrenzer) is er geen sprake van boogloze stroomonderbreking
door de smeltdraad.

- Aan het begin van de verdamping ontstaan de eerste boogjes
die snel in aantal en lengte toenemen.
Of de boogjes ontaarden in een volledige boogontlading wordt
cepaald door het verschil tussen de toegevoerde elektrische
energie en de door koeling afgevoerde energie wanneer de
smeltdraad verdampt is.
Volledige commutatie wordt bereikt als dit verschil negatief
is.
De maximale veldsterkte waarcrij dit verschil nog juist
negatief is wordt de kritische veldsterkte genoemd.
Door de lengte van de smeltdraad zodanig te kiezen dat de
optredende veldsterkte Es = ITs(tm)/l beneden deze kritische
waarde blijft wordt de stroom door de smeltdraad altijd
onderbroken.

- De kritisChe veldsterkte is afhankelijk van de volgende
parameters:

I. diameter van de smeltdraad;

2. materiaal van de smeltdraad;

3. aantal smeltdraden parallel;

4. soort koelmedium;

5. doorsnede en sterkte van de koelomgeving;

"6. het maximum van de prospective current, Ip

Voor een bepaalde smeltveiligheid waarvan de parameters
I tim 5 al gegeven zijn, blijk~ dat de kritische veldsterkte
iets toeneemt met de grootte van 1p.

- De keuze van de diameter van de smeltdraad wordt door de
nominale bedrijfsstroom bepaald.
Is de waarde van d bekend, dan is het verstandig Do zodanig
te kiezen dat de optimale druk in het boogkanaal wordt bereikt.

Om veroudering van het koelmedium te voorkomen kan men in
plaats van een draad meerdere draden gebruiken met dezelfde
totale doorsnede.
Hierdoor neemt tevens het onderbrekingsvermogen toe, mits
gestreefd wordt naar optimale waarde van (Do/d).

- Van de drie onderzochte koelmedia (lucht, zand en teflon)
heeft teflon de beste koeleigenschappen.

::
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- Als de diameter van de smeltdraad vaststaat tbepaald door I~nJ

wordt vervolgens de optimale waarde van Do van de teflon
kous geselecteerd, waarbij ~! zijn maximum heeft.
Als men van een net de maximale kortsluitstroom kent, alsmede
de doorsnede van de smeltdraad en de waarde van ae parallel
weerstand, dan is de maximale spanning over de boog bekend
wanneer de draad verdampt is, nl:

(~J)~ = ';,1.11;,,). /<4- ~ {I.~ •. 1'<4 6. (I).
Om volledige commutatie te oereiken moet de lengte van de
smeltdraad aan de volgende voorwaarde voldoen, nl:

~:> (Z),-naIMit. /l )
EJ*

De kritische ve~dsterkte moet dus worden oepaald voor de
laagste waarde Ip waarvoor de draad nog moet smelten.
Doordat E~ gemiddeld iets"toeneemt met IP is daardoor een
veiligheidsmarge ingerrouwd crij het optreden van een zware
kortsluiting.
'.l:egelijkertijd moet gelden dat:

6. (3) •

en -.L;t.Jr
_ 7

"jf,..I~ ;1,1) l. -r h 1./,1# r-
6. (4) •

De lengte van de smeltdraad is evenredig aan de waarde van de
parallelweerstand en tegelijkertijd moet Rh voldoen aan de
vergelijkingen 6.(3). en 6.(4).
Hij deze keuze van Rk en 1 wordt verzekerd dat:

I. volledige commutatie van de smeltstroom wordt bereikt;

2. de optredende spanning niet boven het isolatieniveau uit
komt.

3. De lastscheider, die geacht wordt een maximale stroom Iv
te onderbreken, de volgstroom ~Rk onderbTeekt.

- Dit de onderzoekingen is gebleken dat het onderbrekingsvermogen
van de smeltdraad te verhogen is door de wand van de teflon
kous te versterken.
Het is dan ook aan te bevelen om in het verdere onderzoek
teflon kous met dikkere massieve wanden te georuiken.
Doordat deze wanden een grotere druk kunnen weerstaan,
wordt verwacht dat daardoor het onderbrekingsvermogen wordt
vergroot.
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