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SAMENVATTING

BU het onderbreken van kleine induktieve stromen door

een vermogensschakelaar kunnen steile en met grote

amplitude wederkerende overspanningen ontstaan. Deze

zUn gevaarlUk voor het net en kunnen soms een onder

breking doen mislukken. Het ontwerpen van beproevings

circuits is weinig verantwoord zolang niet bekend is

welke fenomenen een beslissende rol spelen bU het on

derbreken van dergelUke stromen.

Er is nog maar weinig aandacht gericht op een derge

lUk onderzoek voor het Sinds een tiental jaren gebruik

te schakelaarmedium zwavelhexafluoride (SF6). Dit gas

staat bekend om z~n goede isolerende en warmtegelei

dende eigenschappen.

De opzet van dit onderzoek was om het gedrag van de

boogontlading in de SF6-puffer-schakelaar te vergelU

ken met het gedrag van olie- en luchtdrukschakelaars.

De meeste aandacht is gericht op het verschUnsel

"stroombreking", waarbU de bestaande theorie~n zUn

getoetst. Hiermede zUn bevredigende resultaten bereikt.

Een aantal opmerkelUke verschUnselen zoals by. de in

vloed van een toegevoegde parallelcapaciteit kwamen

tUdens dit onderzoek aan het licht. Deze moeten echter

nog nader onderzocht worden.
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1. INLEIDING EN THEORETISCHE GRONDSLAG

1.1 Inleiding

Elektrische energie wordt in de ogen van de gebruikers

tegenwoordig (nog) vaak probleemloos geleverd. De leve

rancier moet echter zory'r. voor o.a. een goed toeleve

ringssysteem. Als er storingen optreden moeten die snel

en afdoende afgeschakeld worden. De hoogspanningsscha

kalaars moeten de hoge kortsluitstromen af kunnen scha

kelen.

Een andere eis is dat een hoogspanningsschakelaar oak

kleine induktieve stromen af moet kunnen schakelen.

Deze stromen treden o.a. 00 b!j het uitschakelen van een

onbelaste transformator of compensatie-spoelen (voor on

belaste capacitieve netten). BU het uitschakelen van

zo'n kleine induktieve stroom kunnen overspanningen ont

staan, die aanzienlqk hoger zUn dan die welke bU h~t uit

schakelen van kortsluitingen kunnen optreden. Hierdoor

kunnen herontstekingen in de schakelanr worden ingeleid

en gevaren ontstaan voor het onderbroken circuit.

De oorza?k van de hoge steilheden en amplitudes van de

terugkerende spanning en bU het uitschakelen van grate

zelfindukties is de stroombreking ("current-chopping").

Hieronder verstaat men het plotseling afbreken van de

stroom door de schakelaar, v66r het bereiken van de na

tuurlqke nuldoorgang. Zie figuur 1 •

.
' .... ,.,

... ...,
--,...,
t!:)d

d~ r'\ u \doo"~a ng ,

De zelfindukties bezitten op het moment van breking nag

elektromagnetische energie (Wm = ~Ll~ , met io de waarde

van de stroom waarbU deze breekt). Deze energie komt op

het moment van stroombreking vrU waardoor de in serie of

parallel aanwezige capaciteiten worden opgeladen. BU



kleine cRpRciteitswBRrden ontstaan dan spanningsoscil

laties met hoge 8anvangssteilheden en amplitudes.

Deze overspanninqen kunnen geva?r voor doorslag opleve

ren in het uitgeschakelde circuit. Ze kunnen ook oor

zaak zUn van herontstekingen in de schakelaar en van

mislukte onderbreking.

Er bestaan diverse typen hoogspanningsschakelaars o.a.

de oliegevulde schakelaar, de olie-arme schakelaar, de

(gedestilleerd) water-schakelaar. de luchtschakelaar.

de vacuumschakelaar en de gasdrukschakelaar gevuld met

lucht of SF6.

De laatste jaren is de met het gas SF6 (zwavelhexa

fluoride) gevulde schakelaar sterk in de belangstelling

gekomen.

Er zUn twee types te onderscheiden n.l. schakelaars met

een dubbeldruksysteem en de zgn. puffers. Deze laatste

bouwt zelf de hogedrukbeblazing op bU het onderbrekings

proces.

Zwavelhexafluoride is een kleurloos, reukloos inert

gas dat een uitstekend isolatiemedium is en bovendien

op snalle wilze warmte opneemt en afstaat. Vanwege de

goede isolatieeigenschappen kan de bouwwUze kompakt blU

ven. Oit levert een groat aantal voordelen op i.v.m. de

konstruktie van de SF6-schakelaar. Er moeten echter hoge

eisen gesteld worden aan de konstruktie omdat SF6 onder

invloed van een boogontlading voor een klein gedeelte

blijvend wordt omgezet in enige resterende agressieve

bestanddelen. De voordelen zUn dikwUls groter dan de na

delen waardonr de SF6-schakelaar sterk in de belangstel

ling staat.

Vanwege het jonge bestaan van de SF6-schakelaar is er

nog niet zo veel onderzoek aan dit type schakelaar ver

richt wat betreft het onderbreken van kle1ne stromen.

Dit in tegenstelling tot bv. de met olie-gevulde en de

luchtdrukschakelaar volgens Van den Heuveloo •
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MUn opdracht was om de verschnnselen te onderzoeken

op het moment van onderbreken in de SF6-puffer

schakelaar voor het middenspanningsgebied en met

name de volgende drie facetten:

a. de stroombreking,

b. de transiente wederkerende spanningen,

c. de oorzaken van de herontstekingen.

Bovendien moest dit gedrag vergeleken worden met

de verschljnse1en die optreden in 011e- en luchtdruk

schake1aars volgens eerdere onderzoeken.

Binnen de periode van mUn afstudeerwerk is voornamelUk

aan het eerste punt a aandacht besteed.
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1.2 Instabiliteit en stroombreking

Oorzaken van stroombreking.

Wanneer een boogontlading plotseling wordt gedoofd voor

oat de nCltuurlijke nuldoorgang (netfr'lquentie) van de stroom

wordt bereikt, is er sprake van stroombreking.

In wiskundige termen is er sorake van stroombreking als

(d ~~) » (ilib.) = wI
do\:. d\: o'nses-l:oord

Stroombreking kan worden veroorzaakt door versch1l1ende

oorzAken:

a. ~!~~~~~~~~~~S_!~g~~~_~~~_!~_!~~~~_21~~~~~E'
De bogen die bij het onderbreken van kleine stromen

ontstaan worden door een te forse blussing uiteenge

rukt. Oit werd inderdAad in de luchtdrukschakelClar en

oak in de olies(;hakelaar bij het onderbreken van niet

al te kleine stromen (enkele t1entallen amp~res) ge

konstClteerd. Er bleek Clltijd ogenblikkeltik een nieuwe

boogontlClding te ontstaan zodClt de stroom min of meer

kontinu ziin weg vervolgde. Voordat de stroom breekt

is de spClnning zo hoog gestegen dat na het verbreken

direkt een doors lag voIgt op een andere plaats in de

schakel~ar. AIleen in de direkte omgeving van de nul

doorqi'lng zCll on deze wijze een stroombreking kunnen

ontstaan.

b. ~!~~~~~~~~~~9_~~_~~~_~~~9~~~~~~~~_~~~9!~~9~~~!~_9~~~11~!!~
Rij een he,.,aalde waarde van de stroom kan er een insta-

hiele situatie bereikt worden m.b.t. het elektrische

karakter van de ontlading tesamen met de elektrische

karakteristieken van het circuit. Wanneer dit optreedt

wordt er op de stroom met de netfrequentie een hoge

fre~uentiestroomoscillatiegevonden. Oit kan tot ge

volg hehhen dat de stroom door de schAkelaar geljjk aan

nul wordt en de ontlading breekt (zie figuur 2).

~--...... - ... "",
--+-l:i;id

\tiden t.ot ~hoomb'(eking.
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c. ~!!9~~~!~~~~9_~~_~~~_~e~~~9~9~~U~~_~~!!~!!~_~~~_~~

impedantie VAn de ontladinq.
--~-----------------------~
Als de impedantie VAn de ontlading sprongsgew[jze vari-

eert kAn er een oscillatiA genroduceerd worden in het

te onrlerbreken circuit (hoofd-circuit-oscillatie, W~).

Deze oscillatie is ook terug te vinden in de stroom van

industriAle frquentie. Ook dit kan resulteren in een ge

rlwonqen nAAr nul gAan van de stroom.

d. 0~~!S~~9_~9999~!~~~~~9_~~_9~!~9~!~~~!~9'

Ril olieschAkelaars gaat de boogontlading over in een

glimontladinq wanneer de stroom kleiner is dan ca. 1,5

amp~re. De doorsnede van de ontlading is bU een boogont

lading zeer klein terwill die van een glimontlading veel

groter is. De glimontlading heeft een veel hogere span

ning nodi9 dan een boogontlading. Vanwege de steeds aan

wezige parallelcapaciteit en de zelfindukties van de lei

dingen laat het circuit zo'n spanningssprong niet toe

zodat de ontlading breekt.

1.~ Th80rie~n over stroombreking gebaseerd 0e de negatieve

helling van de boogkarakteristiek.

Deze theorie~n kunnen onderverdeeld worden in twee groepen:

(1) volledige commutatie van de stroom in de parallel

capaciteit

(~) instabiliteit van de hoog en konsekwente respons van

het circuit.

De eerste theorie maekt gebruik van de statische boogkarak

teristiek en de tweede theorie van de dynamische boogkarak

teristiek van de hoogontlading.

De statische boogkarakteristiek van een boogontlading
-------------~--------------

Ub = f ( I b ) geeft het verband tussen de boogspanning Ub
en de geliikstroom I b die door de ontlading stroomt in een

stationaire toestand. Oe karakteristiek heeft een negatieve

haIling en ken worden benaderd door de uitdrukking:

c;;(.
Ub I b = K (1.~)

Hierbij ziin ex. en I< konstanten die o.a. afhankel[jk zlin van

de lengte van de boog, boogmedium, konstruktie van de scha

kelaer en de qebruikte materialen. Voor ~ wordt in de lite

rFltuur bij stationaire boqen opgegeven Q,3' oc. "' 1 •



F"i~. :>0
risbek

~

Ib
Sh::,-,b.~,h/l. boo~kClra.kle.'

UCU\ ee.1'\ CjQ.~ol'\.\:.lQ.cI i V'\ '3-
Fi~. ?>b
yi5-tie..1.<.

~
t.b

O~V\Q.l'Y\i~che bo~kCLI'"a.kl:.e..

VQ.VI e.eV\ 9Q.~ont.\Q.din9-

\~is~eI5troomhoqen volgen echter de ~y~~~!~~~~_~~!~~!~!!~!!~~.

Het verschil tussen de kArakteristieken wordt veroorzaakt
LSn~

rioor het zich niet oneindi~AAnpassen van de ontlading aan

de veranderende stroom. Deze thermische aanpassing van de

boog verloopt in eerste benadering exponentioneel waarbU de

tijdkonstante e wordt toegepast. Met deze "elektrische tijd

konst8nte" e wordt de snelheid aangegeven waarmee de elek

trische geleidb8arheid zich aanDast aAn een kleine versto

ring of aAn een volledige onderbreking van de energietoe

VOAr. Oit ter onderscheiding van de "thermische t!ldkonst8nte"

riiA uit een zuiver fysische beschouwinq naar voren komt.

Deze laatste zal bv. a~ngeven, hoe de diameter of de tempe

ratuur van het ontladingskanaal zich aRn een wUziging i

aF\npast. De elektrische tijdkonstante e wordt verkregen uit

de responsie van een stationaire boogontlading ( I b ' Ub )

waarbij de stroom een stapverstoring ter grootte van i

ondervindt.

1.~.1 Statische stabiliteitstheorie

Deze stahiliteitstheorie gaat dus uit van de statische

hoogk 8 rakteristiek.

Het meest eenvoudige .. stAtische st8hiliteitskriterium"

werd reeds in 1900 door ~~~!~~~ vastgesteld. HU 9in9 uit

van een qeliikstroomboog die over een weerstand R werdv
qevoed (zie figuur 4). Hierbil is aIleen een stabiele in-

c;telling mogelijk wanneer de liln Uo - I Rv de statische

karakteristiek sniidt rechts van het punt C -zie fig. 5 •
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Rv

~i9' 4 (joz.\ijko;:,tv-ooVV\ bo09
,\)o!3l!.V\ ~ Ko.lA.~VV\a.n.

I o
Sl:.o..l i ~(.h~

k,.i teV'iul'V\

~

II:»
'ooo~ka.,.a.\c.\:e I"'i!>t i ek

va. V\ 1.<0. u. ~ WI 0.. V\. •

DAn moet voldaFln ziln A:ln: ( 1 .3)

Een veel verbreide theorie stelt, dat de ~~~~~!~~~~_~~~

~~_e~~~~~~~~~e~~!!~!!voor de stroombreking verantwoor
deliik is. Dez~ parallelcApaciteit wordt in de praktische

circuits gevormd door de aFlrdcapaciteiten VFln het voe

riende net, zie figuur 6.

Omdat de stroom-spFlnningskarAkteristiek van de boogont

IFlding een nflgFltip.ve hellinq heeft zal h[j een naar de

nuldoorgFlng dFllenrie circuitstroom i b de spanning over de

pFlrFlllelcFlpFlciteit stiigen en dus de laadstroom i c toene

men. Wanneer dit ten koste gast van de boogstroom i b '

zal hierdoor de boogspanning verder stiigen en dus i c nog

meer toenemen. Op deze manier gaat dan de stroom door

de boog versneld monotoon naAr nul (zie figuur 7).

i b = stroom door de boog
ontlading

i c = stroom door de paral
Ie lcapaci tei t cp

i 8 = i b + i c

= spanning over de scha
kelaar

l='i!3.1 Styoombnkil'l'3 t.g. v. de. 1a.Q,oI~troorv\. ua.V\ de.
pQ,.cd\~1 CCLtoc<c.i.:~ei ~ Cpo

Deze theorie geldt echter AIleen voor klemmenkortslui

tinqen van de vermogensschFlkelaFlr. Rij het onderbreken



e'l = c~C4:

C!l +c~
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het volgende
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VAn '<leine induktiFwe stromen krijgen we te maken met een

heel Ander circuit, w~Ardnar deze laadstroam-theorie niet

op eenvoudige wUze kan worden toegepast. In onze experi

menten werd dan ook nnoit een monotoon naar nul gaande

stroam gevonden.

~Altensnerger liet zien dat er een instabiliteitsoscillatie---------- .. _-
met toenemende amplitude kAn ontstaan t.g.v.

LJb-I b -kar<'lkteristiek. Hi! gebruikte daarvoor

equivalente schema, figuur 8.

L$ L" ~ B

~i~. <9 E't4.iuQ.leV'lt !>cheW\Cl. \)()Igel'l~ ~Q.ll:~V\~p(l"13er-

VY'te\: LII = ~elrindu.klie I::u.ssen b,.on en b(lIQ.~l:i"9.

De zelfindukties Ls(bron) en Lt(belasting) z\ln 20 groot

dat ze in eerste benadering geen invloed hebben 00 hoog

fr~uente oscillaties. Hij konkludeerde dat er instabiele

oscillaties optrenen wanneer is voldaan aan de volgende
voorWA8 rde: . ..B... < ?.b <. t< -+- 2.~ (1.4)

c:I.. IX.

o

- - - - - - - -=-==-""'-""1'--_

t.b1

i b1 <. i b < i bO : gebied

voor stroombreking na
een hoogfrequente oscil
latie.

o < i b < i b1 : gebied voor

stroombreking met mono
toon dalende stroom.

De maximale oscillatiefrequentie is wi, = 1. (1.5)
JL"C"

Een van de bezwaren tegen deze theorie is dat de stroom

bij een relatief hog8 waarde al instabiel moet worden.

Stroombreking treedt echter op b!j relatief lage stromen

nl. in de orde van een paar amp~res.
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1.3.2 Oynamische stabiliteitstheorieen.

1+llC.

c/..---
Lo.. =_e_ 'Rb

8ii een vAriAtie VAn r1e hoogstroom zAl de boogspPlnninq zich

a;:m m08ten passen, er zal een tHdsverschil aanwezig z!Jn. Dit

tiidsverschil zal afhangen van het blusmedium in de schake-

1APi r 0 f we I van de t ij d k0ns tan t e (3 in des c ha ke 1a a r •

VF.lnwege deze tiirlsafhF.lnkeIqkheid kan de ndmittantie niet

meer aIleen worden voorgesteid door een boogweerstand Rb •

Rizk [10J vond voor bogen die voldoen aan UI(l(. = konstant

het volqenrle vervangingsschema voor het dynamische gedrag

bil klr-~ine storingen (zie figuur 10).

"Ri La..

~..--L--.---r----,..tY
'Rio

Fig- 10 E~uoJe.""t circ.u',.\: '"'001' ee.n boO<j Mel:. ee.V\.

t«dd kon ~l:Q.""I:.e.. \,)0\ 'jeV\':> 'R.i '2. k..
Deze Fldmittantie werd gesuhstitueerd in het circuit van

Baltensoerqer (zie figuur 11).
~i Lo.

L
II

R

(1.5)

Equiva.leV\t cit"cuit uol~eV\~ Ri'Z.k.

voor dit circuit is van de

Ro________Ic~ _
De differentiaaivergelijkinp

derrle orde:
d:!ll,

d t~

(1.7)

(1.8)

Op de sta-

{

e ll = c!>Ct
C~-tCt

Rd:: -(~), . = Od<b
d ~ l:l"

en Rd verwaarloosd.

Hurwitz vindt Ri~k de volgende eis

met

vanM.b.v. de kriteria

voor stabiliteit:

Rb L" Rd Rb"Rd
---- - --;>0
C" 02. 0

Hij heeft hierbiJ R t .o.v. R
b

biliteitsgrens geldt dan:
w:

Wi.=g

wa8rb il Wi,. de instabiliteitsoscillatie voorstelt.

Wanneer de boog op de grens Vln stabiliteit aankomt zal er

eRn oscillatie optreden di~ vervolgens aan zal groeien
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waArnR de stroom vi~ deze oscillatie kan breken.

M1yr, N;ske en Kopplin verkregen voorheen oak stabiliteits

kriteria uit hun circuits die aIle als een speciaal gaval

van Rizk's kriterium kunnen worden verklaard.

1.~.3 Uitbreiding van de dynamische stabiliteitstheorie.

Van den Heuvel [lJ geeft aan dAt de invloed van de paral

lelcaoaciteit Cp meegenomen moet worden in de beschouwing

VAn de insta~iliteitsvoorwaarden.Oak de invloed van de

zelfinduktie Lp van de omgeving van de

\Norden heschouwd. H!i gebruikte daartoe

figuur 12.

schakelaar moet

het schema volgens

(1.10)
met de resultaten in het

Fi9' 12 E9IAiuo..\e.nt cirelli-\: inclu~iet Lp V1 Cp

Or de plaRts van de schakelaar B wordt het equivalente

circuit volqens Rizk (figuur 10) voor de schakelaar inge

vuld. 00 deze manier krljgen we een vlifdegraads-differen

tiaalvergeliiking met de karakteristieke vergelUking
S 4 3 2 1 a (1 9)asp + a4 P + a3 P + B2 P + alP + aD = .

Wanneer de limiet van instabiliteit wordt bereikt moet

het reele deel van de impedantie gelUk zUn aan nul. Oit

levert t§~n mogeliike instabiliteitsoscillatie Wi. op waarbU
.W2

W~.:-e
hetgeen in overeenstemming is

schema van Rizk (1.8).

Volqens de konklusies van Van den Heuvel heeft al een

kleina C een oomerkelijke invloed op de stabiliteitp
vonr;:ll bii kl<'!ine tijdkonstF.lnten en grate waarden van ()(.

(l-jij snel lanqAr woreiende boqen).

Een uitbreirlinq van het schema van Van den Heuvel wordt

vArkreqen door de altijd aanwezige weerstand R mee te nemen.

Het schema dat we dan krijqen staat in figuur 13.
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Ook hier moet gelden dat op de limiet van stabiliteit het

reele rieel Vi'ln de impedantie gelijk aan nul moet zUn:

Re l = {R.i. R b (Ri. +'R.b ) + w2 La.'J. Rb }

{(RL.+Rb)2 + w'Lo.2 }

+ RC
2

(CtCp )(c!tCp -2 W 1.LCC,,)-t w7C1.C,} (R~+w1.L'1)
(1.11)

volgen uit het vervangingsschema

Rizk (zie figuur 10). Bovendien is

wi'larbij

van de
Ri , Rb en La
boog volgens

C= ell = C~Ct
C$ -tCt

en L :: L" = L~ of l't: + L9 (1.12)

( 1 .16)

( 1.18)

( 1 .17)

'!,fanneR r de te lIe r van he tree Ie dee 1 van Z nu 1 wo rd t ges te Id

krijgen we w b + d2W\! + dJw'l tdo ;: 0 (1.13)

waarb\j dO ' d1 en d 2 de bijbehorende koefficienten zijn.

Wi'lnneer we drie verschillende reele wortels q1 ' q2 en

q3 voor w'l. ve ronde rs te lIen kunnen we de ve rge 1 Uk inq a Is

voIgt schrilven: (W'l.tQl)(W'2 t 'l,oz.)(W'lT91l) =0 (1.14)

ofwel wb + W4(qi+q'.l.~Cj'!» +W~(qlq'3.tqlq~+q~q~)+q,q:lq~~O (1.15)
hetgeen gelijk moet zijn aan vergeliiking (1.13).

lIitgewerkt kriiqen we dan:

do = - oL ~b (c.tCp)'l + Rc' = q I q~ q!>
9'.l. l<b L'l CLCp1

dJ. = _~l t ~ 1 (CtCp ) + I<C2. + oRb (Cot Cp)1.
e1. L2 eoz. L CCp ~b L'l C'lCp1.

= q, 91 + q1 q~ + q-z 'h

d2. = -~ + 1<2 - '2 (C-tCp) =- q, +9'1 tCh
e'1. L'1. cCp

Wanneer we R = 0 nemen verkrngen we uit de teller van het

of

ree Ie riee 1

q _lX. q q I t
1 = e1. ~:; '!l:' - Ihe" me

hetgeen het volgende oplevert:
{;(

W=--
e

(:1. 19)

(1.20)
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( 1.22)

( 1.21 )( me t ex. = -1)

'R:2. J R4 Rl R I

- 2.L'l. ~ 4L" - f'e"" - Rb L'1Cp~

he t

deDeze 113atste oplossing vervalt echter omdat bii R = 0

nOAmer v8n het reele deel V8n Z gelijk aan nul wordt.

'Vanneer R F 0 vinrlen we geen analytische oplossing van

stel<;el vergelijkingen tenzij 0<..= -1. We krUgen dan:
'1. (l(

WI =- e'l.

nit voldoet niAt omdat ol> 0 moet zijn.

Het voorkomen van meerdere oscillatiefrequenties is dus

niet eenvoudig aan te tonen.

1.4 De tijdkonstante evan SF6 volgens de literatuur.

In de dynamische stabiliteitstheorie van Rizk"wordt ge

bruik gemaakt van de tUdkonstante evan het boogmedium.

De tijdkonstFlnte is echter geen echte konstante, hU vari

eert met de momentane waarde van de stroom.

In het werk van Perkins en Frost [11J wordt verwezen naar

hestaande literatuur: K.H. Yoon en H.E. Spindle hebben

in 1q58 de tijdkonst8nten voor ~!'ll:~!'~~~~~~~ bog en van

een aantal gassen bepaald. 8ij een druk van 1 atmosfeer

en een stroam V8n 1 8mp~re vonden zu voor SF6 een tUd

konstante e = 0,8 ~s.

G. Frind ~~!'~~~~~~ in 1960 o.a. de tUdkonstante voor

SF6 als funktie V8n de stroom. Hij extrapoleerde daartoe

de metingen van Yo on en Spindle.

K.H. Yoan en T.E. Browne (1q6~) lieten zien dat de tUd

lconstante van lucht 131 door een qeringe stroming van de

lucht met een faktor 10 k8n worden verkleind.

T.E. 8rowne (1q5q) beredeneerde d8t de tUdkonstante van

de boog in luchtdruksch~kelaars circa 5 maal zo groot

is 81s die in SF~ behlazen schakelaars.

Fukuda et Al [12] (1q68) konkludeerden uit hun onderzoe

kingen da t de tijdkonstante van SF6 kleiner dan 0,06 tol s
was wannee r de st room zijn ~~!~.9.9!'9~~~L~~~_9~E~~~~~!'~'

HierbU was de gassnelheid gelUk aan de geluidssnelheid
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(z9n ... sonic flow") terwiil di/dt varieerde van 3 tot

4 1\/I'4-S. Oak zii konkludeerden riat de tijdkonstante toe

neemt als de g8ssnelheid afneemt.

J. Urbanek [1~) zegt in 197:1. dat de tijdkonstante voor

lucht en SF6 v66r de nuldoorgang in dezelfde orde van

grootte li9gen, nl. ongeveer 0,5 ~s. RU verschillende

soorten schFlkelaars kunnen grotere verschillen tljdens

en nR de stroomnuldoorgFlng optreden. De tijdkonstante

vRrieert met rie booglengte, doorsnede van cie boag, hoogste

temperatuur in rie boog en het temperatuurprofiel van

de haag. De meeste invlaeci had de daarsnede van de baog

op de tijdkonstante.

Tiidens de discussie in Cigr~ - werRgroep nummer 13 (1974)

zei H. 1<01'")0 lin (14) ciat de tijdkonstante voor SF6 kleiner

was rlBn 1 I4s. Hij was met dergelljke metingen bezig die

echter zeer moeizaam verlienen i.v.m. de zeer kleine

tijdkonstFlnte voar SF6. Volo,ens I<ooplin moest er nag

maer onrlerzoek op dit gebied plaatsvinden. Hij zei boven

rliFln d8t de tijdkonstante volgens Schwarz toe- en bij

Urbanek afnam hij afnemende stromen.

komt in lq76 tot de konklusie ciat

v~n SF~ niet konstant is en zelfs

de t!jdkon

verloop

is 9 de ge-

een

HierbU

·_····l
I

14 is aangegeven.

lichtboog.
I - .. --T
I I
I

"'[- -- -

100 - - - - - - ..• • - -- - - .

heeft Als in figullr

leidhaFlrheid van de

I

I
I

I
I
I
I
I
I
: . I ..

100 10'
911)'--

Fig.14 Relatieve tUdkonstante S/s· als funktie van
de relatieve geleidbaarheid gIg· voor een SF6-schake
laar-model.
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Wagner kWAm tot deze konklueie na een berekening waarbU

het stroom- en spanningsverloop werd vergeleken met de

werkelijk gemeten w8arden.

Resumerend kan gezegd worden dat de tijdkonstante e voor

SF6 voor rie nulrioorgAng vAn de stroom in 1eder geval

kleiner is dan 1 ~s. Volgens Urbane~ ligt de tUdkonstante

in de grootte orde van circa 0,5 ~s. De momentane waArde

van Q is niet konstant en is afhankeliik van de steilheid

van de stroam, de geometrie van de schakelaar en de snel

heid van het gas bij de boogontlading. Volgens Wagner kan

de t ij dk on stan te ze I fs een ",' kn ikvo rm ig" ve rloop hebben a Is

funktie van de geleidbaarheid.

1.5 Eguivalente schema's van het circuit.

'-4-- s_h_un_t-----J~EJL

T2T1

De meetopstelling bestaat uit een voeding, belasting en

daartussen de SF6-schakelaar. Bovendien kamen in dit cir

cuit twee transfarmatoren alsmede een stroomshunt voor.

Zie figuur 1.5.

J=i<,3.15 Ci l'"cu",t WQ.Q.yiw wordt geMeleVl.

In eerste benadering k8n zawel de voedingsz!lde als de

belastingszilde van het hoofdcircuit volgens figuur 15

worden beschouwd als een parallelschakeling van een

zelfinduktie en een capaciteit (z1e figuur 16).

L~

Fig. lG E9 \Ai\lo.l£nt CiYCu"lt voor de onderbY'"eking va n
ind\.ol.k\:ie,ve, ~~YOMe,n • 1 2 beno.devoing.

De capaciteiten Cs en C t vertegenwoordigen aIle verdeelde
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88rdcapncitRiten VAn rie zelftnriukties. DR zelfinduktie

VRn de voedinqszijde Ls kRn verkregen worden uit de kort

sluitimnedantie, De zelfinrluktie van de belRsting Lt
wordt verkreqen uit de circuitstroom bij de nominale span

ning. Deze zelfinduktie kan ook los van het circuit m.b.v.

meetinstrumenten worden bepaald. De aardcApaciteiten Cs
en Ct volgen dan resp, uit ~c; en wt ' de oscillatiefre-

quenties van de diverse deelcircuits na de stroombreking.

Met fiquur 16 kunnen echter de volgende verschUnselen niet

verklAArd worden:

-hoge initiele RRRV (Rate of Rise of Restriking Voltage)

na de stroombreking;

-de oscillaties die optreden in de terugkerende (restriking)

stroom na een herontsteking in de schRkelaar.

NR een herontsteking kunnen de spanningsverschillen vRn

Cs en Ct ' die ootreden nR de stroombreking, niet oneindig

snel 2p:ln elk::lar geliik worden. ~1et de zgn IItweede-parallel

oscil18tie" die dan optreedt k::ln de zelfinduktie L" worden

gededuceerd. In feite bestaRt L" uit een zelfinduktie voor

(L; ) en na (L~ ) de schakelaar alsmede in de aardverbin

ding Lg (zie f iguu r 17).

LS -=
I='i<j. it E9uiva.lel"lt cirCl..li-!: VOOl'" het. h00'3f...eqLlt.nt gedrQ.q

b8 hel:. onclerb.,.eke.V1 vQn k\e.ine induK-tieve. ~:,.trOMeV'l.

govendien bliikt dat de kleine cApaciteit C die in dep
direkte omgeving V8n de sch8kelaar hestFiat een belangrijke

rol te spelen bij de onrlerbrekingsversch!jnselen. Deze

capaciteit C best8at uit altijd aanwezige parallelcapa-
p

citeit van de schakelaar, de aardcapaciteit van de beide

aansluitingen van de schakelaar en z!jn geleiders in de

direkte omgeving van de schakelaar. Ook de capaciteit van

de spanningsdeler moet in de waarde van Cp worden meege-
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nomen. De schakelaar en zijn n8aste omgeving bezitten

hovenrlien een zelfinduktie L die ook meegenomen moetP ,
worrlen hi! het hoogfrequente gedrag van de onderbrekings-

verschijnselen. Wanneer de capaciteit C via de zelfinduk-p
tie Lp wordt ontladen door de boogontlading na een

herontstekinq wordt er een zqn Heerste-paralleloscillatie"

qeqenereerd.

De weerstanrlen van de zelfindukties, geleiders en scha

kelAArs ziin in het schema van figuur 17verwaarlonsd.



L
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rna.gned.-
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380 \1 / 10'100 \J
D~5 > .... ookVA
Ell = 3,50 %

Trc:m5formQ.~o'" IT2.)
10000 \1/400 \T

~d5> 315 k\JA
Eo.. -= 3,82 %
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2. DE MEETOPSTELLING

2.1 Overzicht van de gebruikte apparatuur

De SF5-schakelaar is ontworpen voor circuits met een

spanning van 10000 volt. De in het laboratorium aanwezige

3-fasen spanning van het GemeentelUk Energie BedrUf be

draagt ~RO volt. Om een goede spanning te krUgen is een

transformator (Tl) nodig. De overzetverhouding hiervan

bedrRaqt 10.400 volt / 380 volt. Zie figuur 18.

De voeding van het G.E.B. naRr de meetcel gaat via een

schakelkast die is voorzien van een driefasen-magneet

schakelaar. De verbinding na8r de meetopstelling loopt

via een 4-aderige kabel.

Om synchroon, zonder inschakelverschUnsel, in te kunnen

schakelen. wordt een inschakelapparaat met ignitrons ge

bruikt. Hierover staat een schakelaar parallel die de

synchroon ontstoken spanningen en stromen moet overnemen

van de ignitrons omdat de ignitrons weI voor het goede

moment van de ontsteking zorgen maar daarbii de sinusvor

mige spanning in de buurt van de spanningsnulo00rgangen

enigszins vervormen. oeze schakelaar wordt aangeduid

als parallelschakelaar.

De spanning over de schakelaar wordt gemeten met een

gemengde (capacitieve - resistieve) spanningsdeler met

een hoge eigen impedantie.

De stroom door de SF5-schakelaar wordt gemeten met een

shunt van het coaxiale type.

Parallel aan de SF6-schakelaar staat een overspannings

afleider (bollenvonkbrug) met in serie een begrenzings

weerstand. Deze dient om overspanningen die de schake

laar zouden kunnen beschadigen, af te leiden.

De induktieve belasting besteat een aantal spoelen voor

afgegaan door een transformator (T2) die de spanning

van 10.000 volt naar 400 volt transformeert. De grootte

van de induktieve belasting is variebel.

De b\turing van de in- en uitschakelapparatuur geschiedt

m.b.v. een programmeerapoaraat. Dit programmeerapoaraat

kommandeert het juiste moment van inschakelen. Via diverse



vooraf ingestelde, vertragingseenheden wordt de aop8ra

tuur gestart en gestoet.

De spanningen en stromen worden geregistreerd met behulp

van een Tektronix 555 dubbelstraals oscilloscoop. Op de

oscilloscoop is een Polaroid (direkt-klaar) of Robot

(35 mm rolfilm)-kamera gemonteArd.

Om betrouwbare metingen te kunnen verrichten moeten de

spanningsdeler. de shunt en de oscilloscoop minimaal

betrouwbaar zUn tot frequenties grater dan 10 MHz.

2.2 Magneetschakelaar

Oit is de schakelaar die zich in de voedingskast van

het circuit hevindt. De drie fasen worden nagenoeg tege

lijkertjjd bekrachtigd. Inschakelen van de magneetschake

1a a r 9 a;) t v i a e e n han dbed i endescha ke 1a a r. Di t 9e be u r t

niet viR het programmeerapraraat in verband met de sto

ringen die dan optreden in het schakelrrogramma.

H8t uitschakelen van de magneetschakelaar gebeurt weI

met een kommando van het programmeerapparaat. Via het

programmeerapparaat wordt een externe vertragingseenheid

gestart v66rdat de SF5-schakelaar wordt uitgeschakeld.

Oit in verband met storingen die optreden in de program

macyclus bU het uitschakelen van de SF6-schakelaar.

2.3 Transformator (T1)

Deze transformator transformeert de spanning van 380 volt

omhoog naar 10.400 volt. De voeding van de transformator

geschiedt via het laagspanningsnet van het GemeentelUk

EnerqieBedrli f .

De transformator is van het f~brikaat SMIT (TH-nummer:

TH05) met een nominaal vermogen van 400 kVA. De schakel

wijze is Dy5. au deze transformator mogen niet te hoge

overspanningen optreden aangezien de wikkelingen dan kun

nen doorslaan. Er is geen overspanningsbeveiliging op

de transformator aanwezig.

Volgens het afleverrapport is de transformator gedurende
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1 minuut beproefd met Ben spanning van 22 kV aan de

hoogspanninqazijde en 1,A kV aan de laagspannings

zijde. Oit geldt per afzanderlijke fase.

2.4 Ignitrons

Om zander inschakelverschijnsel te kunnen schakelen

moet synchroon ingeschakeld worden. Aangezien de

belasting van het circuit induktief is moet voor

iedere fase op het bijbehorende spanningsmaximum

worden ingeschakeld. Zie figuur 19.

tU5f- i
sp<l.l1rli'!Sl

Fig. 19 Inschakelmamenten voor de fasespan
ningen bij eynchroon inschakelen in
een induktief circuit.

De triggereenheid van het programmeerapparaat geeft

een puIs af wanneer een bepaald punt van de sinus

vormige netspanning wordt bereikt. Oit tijdstip

wordt gekozen als de referentiewaarde van een pro

grammacyclus.

Met drie afzonderlijke vertragingseenheden worden

de ignitronkasten bediend die zorgen voor inscha

keling van de spanningen en de stromen in het

circuit.

Een ignitr,on is een buis waarin een metaaldamp-ontlading



kan plaatsvinden. Het bestest uit een kathode gevormd

door vloeibaar kwik, een anode en een ontsteekelektrode

die in het kwik steekt. BU een positieve spanning van

ca. 150 volt t.o.v. de kathode ontsteekt het ignitron

waardoor er een boogontlading ontstaat tussen anode

en kat hode. Per fa s e z !i n t we e i 9nit ronsin z 9n. .. ant i

parallel"-schakeling nodig. Zie figuur 20.
b .. 0.... bt.1A.,,~ i"~

onhtc,kpw\!>t

-----~

ton.t,~uk!M'\'
'--4---"

fiS' 2.0 ..Ant.ipllrlll\th,cha.ktlins" IJQl"\ twt.t. iC3ni.trons.

De besturing van de ontsteking van de ignitrons is per

fase ondergebracht in een stuurkast. De ignitrons zelf

zUn tezamen ondergebracht in een ignitronkast. ledere

stuurkast bevat o.a. twee thyratrons, triggeringang en

een stuurrelais dat extern bekrachtigd moet worden ge

durende de werkingstUd van de ignitrons. ledere stuur

kast heeft eeh gekoppelde spanning nodig van het drie

fasensysteem die afhankelUk is van de soort belasting

i.v.m. de samenhang tussen de spannings- en stroommaxima.

Daarom is op de ignitronkast een schakelaar aanwezig

die op aen van de volgende vier keuzen moet worden in

gesteld: 90 0 induktief, 30 0 induktief. 300 capacitief

of 90 0 capacitief. Wanneer een fase niet bekrachtigd
smeltvei- ....IS....'

wordt, bv. een ligheid in de voedingskastVkaoot. ont-

steken de ignitrons niet of onregelmatig. Wanneer het

extern bekrachtigde stuurrelais niet aanspreekt kunnen

de twee bUbehorende ignitrons niet ontsteken.

De juiste werkwUze om synchroon in te kunnen schakelen
is als volgt:

-1- de stuurrelais in de stuurkasten worden via het

programmeerapparaat bekrachtigd. de ignitrons staan

nu zgn. "s t and-by" •

-2- ledere fase wordt afzonderlUk op het gewenste moment

ontstoken m.b.v. een triggerpuls op de triggeringang
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van iedere stuurkast. De drie triggerpulsen komen

uit het programmeerapparaat.

-3- Als alle ignitrons ziin ontstoken blUft ieder ignitron

telkens een halve periode geleidend totdat het stuur

relais afvalt.

-4- De parallelschakelaar neemt daarna de stromen van de

ignitrons over. De ontsteking van de ignitrons d.m.v.

de t ~rat rons bl!l f tech te r gehand haa fd •

-5- Na de onderbreking met de SF6-schakelaar wordt de

parallelschakelaar niet langer meer bekrachtigd. De

ignitrons nemen dan de geleiding weer over.

-6- Ter beeindiging van de ontsteking van de ignitrons

worden de stuurrelais in de stuurkasten niet langer

meer bekrachtigd (via het programmeerapparaat). De

ignitrons zullen dan doven.

De juiste w~rking van de ignitrons kan gekontroleerd

worden d.m.v. spanningsmeti1g van de afzonderlUke fasen

m.b.v. resistieve spanningsdelers (1:100).

Het schema van de ignitronbesturing is te vinden in

Appendix:? •

2.5 Parallelschakelaar

Ten gevolge van de benodigde ontsteek- en de brandspan

ning van de ignitrons zullen de spanning en bU de nul

doorgangen niet sinusvormig zUn. Een schakelaar die de

eenmaal ingeschakelde stromen overneemt heft dit bezwaar

Ope De ignitrons zorgen dus voor een synchrone inscha

keling terwijl de parallelschakelaar daarna zorgt voor

een sinusvormige spanning en stroom, ook in de buurt

van de spanningsnuldoorgangen.

Voor het bekrachtigingsschema zie Appendix 1 •

2.6 Spanningsdeler

De spanningsdeler i9 een gemengde (capacitief - resis

tieve)deler. De hoogspanningszUde van de deler is op

gebouwd uit drie in serie geschakelde vacuum capaci

teiten met ieder een doorslagspanning van ca. 32 kv

(piekspanning). Hieraan staan drie weerstanden parallel
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met in tot~nl een w8Arde VAn 600 Mn. De totAle wA8rde vnn

rlP- vacuum c~p8citeiten bedr88gt 15.4 pF De la8gsp~nnings

ziide is opgebouwd uit acht capaciteiten die concentrisch

staan opqesteld en parallel zUn geschakeld. De totale

waarde hiervRn bedraagt 9.86 nF(gemeten met Wayne Kerr

Universal Bridge 8221). Zie figuur 21.

'R1
ho~"plL",ni"'~5
z~cle.

R1 = 600 Mn
C1 = 15,4 pF
C2 = 9,86 nF

De overzetverhouding bedraagt 618 1 terwUI de frequen

tiekarakteristiek volgens VFln der Hoeven (4) wordt gegeven

in grafiek 1.

De lar-3gspanningsz!ide wordt ViA een netwerk anngesloten op

een plug-in van de oscilloscoop. Zie figuur 22.

R1 C1. c.cCllt'iQIe IcQbel i-----~--------

~---4-c..,2. -_"R_3_-+-cr---J----1 ! o·i~:~~
L _

Fi~.22 N~twQ.l'k tlA.!l!lIU·' ~pQ",ni"'9~clQley en o~c.illo~coop.
R :I : 50 ...n. lU = 1 MA

De oscilloscoop heeft een ingangsimpedantie R2 van 1 Kn.

De weerstand R3, die gelUk is aan de karakteristieke im

pedantie van de verbindingskabel, moet de aan de oscillos

coop gereflekteerde golven opnemen. De overspanningsaf

leider 0 dient om de oscilloscoop te beschermen tegen

overspanningen. Deze oversoanningsafleider bestaat uit

een zgn ... gap" die is voorzien van sigarettenpapier (zgn.

"vloeitje"). De maximale overspanning die de gap toelaat

is afhankelijk van het soort vloeitje dat gebruikt wordt:

Glupvloei : 200 ~ 300 volt, Mascottevloei:~700 volt.
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2.7 Shunt

De stroom door de SF6-schRkelRAr wordt gemeten m.b.v.

Aen c08xiAIe shunt. Er zijn diverse shunts voorrAdiq met

de weerstRndswR8rde tussen 0,04,).n en n,923n.. Deze shunts

(gefabriceerd door Emil HeRfely te Rasel) hebben een zeer

lage zelf-induktie, zo dAt de resultaten over een groot

frequentieqehied betrouwbMlr zOne De frequentiekarRkte

ristieken V8n de gebruikte shunts volgens Lee'nders [5)
z ii n we erg e 9eve n in 9 r a fie k ?-.

De shunt moet altjjd geaard worden daar Anders de oscil

loscoop op een hoge potentiaal kan komen hetgeen levens

gev8arlijk is. Zie figuur 23 •

..4-----~l---____,
S~6

&ct4CUce,\0.0. r

Dit betekent dus, dat het hoofdcircuit op de plaats van

de shunt geaard moet worden. Hierdoor wordt een gekompli

ceerd netwerk met onbekende zelfindukties en grate aard

ca~Rcitejten toegevoegd aan het hoofdcircuit op de plaats

van de shunt. Wanneer de 8arding op een andere plaats

pla8ts zou vinden zou het circuit in feite dUB veranderen.

Dr shunt worrlt via eRn netwerk verbonrlen met de plug-in

v~n de nscilloscoop. Zip. hiervoor fiquur 24.

nClQ,Y SFG·
schOo ke.lo.Q.""

t cOQ.xia.le kobel
'R1 50.n. 1l'l r------

I

~ 1 I
I

! I

\t3 I QIt

shunt ,
I

~ I
I

IL _______

- R1- so.n A.~ =~o.n. O!lci lIoscoop
R2a 1\,c.n. R"4" 1 M.no

~i9·24 N~t.WQ.rl.< t Ll.S~e."" sl..",~n t en of.cillo&C.oop.



De weerstand Rl is gelUk aan de karakteristieke impedantie

van de kabel en dient am de aan de oscilloscoop gereflek

teerde golven op te nemen. De overspanningsafleider bestaat

uit een gap met sigarettenpapier. De weerstand R3 is gelUk

aan de karakteristieke impedantie van de kabel. De twee

zenerdiodes dienen de amplitude van de spanning over de

shunt te begrenzen. !3!j een grate gevoeligheid van de oscil

loscooo zou de betreffende versterker btl een grate ampli

tude van de spanning over de shunt overstuurd kunnen raken,

hetgeen null!inverschuiving kan opleveren. Wanneer de ampli

tude van de spanning over de shunt te haag is geleiden de

twe8 zenerdiodes. Omdat de stroom door de zenerdiodes dan

de zenerdiodes kan vernielen is weerstand R2 ingebouwd am

die stroom te begrenzen.

2.8 Overspanningsafleider en begrenzingsweerstand

Ter beveiliging van de SF6-schakelaar tegen grate over

spanningen staat parallel aan de schakelaar een bollenvonk

brug met in serie een weerstand. De vonkbrug zal bU een be

paalde, in te stellen, overspanning doorslaan terwUl de

serieweerstand de stroom begrenst en zorgt voor doving van

de doorslag.

De afstand tussen de bollen, die een maat is voor de door

slaqspanning, is met de hand instelba8r. De serieweerstand

(Morganite) heeft een waarde van ca. 5700~.

2.9 Transformator (T2)

Deze transformator is in het circuit opgenomen omdat op

deze manier minder spoelen als induktieve belasting nodig

zijn. Rovendien kan het isolatieniveau dan oak veel lager

blUven. De spoelen moeten echter weI uit dikkere draad

bestaan dan wanneer er geen transformator wordt gebruikt,

maar dit blHft tot redel!jke proporties begrensd aangezien

er geschakeld wordt met kleine stromen gedurende korte

belFlsti.ngstiid.
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Rovenrlien krijqen we in rie prPlkt!jk kleine induktieve

stromen o.a. bij een onhelrlste transformator. Een trans

formator maakt dear dus deel uit van het circuit.

De gebruikte transformator is een meettransformator

10.000 / 400 volt waarbU de klemmen van aIle spoelen

afzonderlUk zUn uitgevoerd. De transformator is tegen

overspanningen beveiligd d.m.v. hoorn-afleiders. Het

nominaal vermogen van deze AEG-Clophen transformator

(TH-nummer: TH02) bedraagt 315 kVA. De wikkelingen

aAn de hoogspanningszljde zijn ieder beproefd voor een

overspanning van 30 kV (gedurende 1 minuut). Omdet twee

spoelen in serie zUn geschakeld mag gerekend worden op
een toelaatbare overspanning tot hoogstens 60 kV.

(

2.10 Belastende spoelen

Om de grootte van de belasting te regelen kan het aantal

spoelen gemakkelUk worden veranderd. De zelfinduktie is

echter niet recht evenredig met het aantal spoelen. Oit

komt omdat de spoelen zodanig staan opgesteld dat er

meekoppelinq optreedt. Zie tabel 1.

aantal L Rl. Lot
spoelen ( mH) (n) (H)

1 1,7 0,17 0,35
2 6,0 0,34 1,25
3 11,6 0,51 2,42
4 18,7 0,69 3,90
S 27,0 0,87 5,62
6 36,0 1,08 7,50
7 48,0 1,28 10,00

Tabel 1, zelfinduktie en weerstand van de belasting.

De zelfinduktie L is gemeten met de Wayne Kerr Universal

Bridge B221 te rW[j 1 de ge 1 ij ks t roomwee rs t and R L is bepaa Id

met een brug van Wheatstone. De getransformeerde zelf

induktie L t is de zelfinduktie zoals die gezien wordt

door het hoofdcircuit, waarb[j geldt:

met nlii2 = 14,43)

nl en n2 zijn het aantal wjkkelingen aan de primaire resp.

secundaire z!jde van transformator T2.
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?11 Pragrnmmeerapparaat

Het proqrammeerapQara8t regelt automatisch het merendeel

van de handelingen tUdens e~n meetcyclus weLke een tUds.

duur heeft van ca. 0,5 seconde. Een schema yan deze han·

delingen i~ te vinden in f~guur 25.

Het proqrammeerapparaat is opgebauwd uit een voedingseen.

heid, start-reseteenheid, blokvormer-relaisqenheid en

diver~e vertragingseenheden. De start-reseteenheid ver

zorgt de startpuls voor de andere eenheden. Er wordt syn.

chroon met het net gestart nadat met de hand een maakkon.

takt is geslnten. De start-reseteenheid geeft dus een puls

af nadat een bepaald punt van de sinusvormig,e netspanning

is bereikt. ledere vertragingseenheid moet gestart worden

o.m.v. de startpuls uit de start-reseteenheid of de puIs

riie afkomstig is uit een andere vertragi~gseenheid.Meerdere

vertragingseenheden in serie (bv. een grof- en een fUn

regeling) is dus oak mogelUk. De yertragingen kunnen m.b.v.

draaischakelaars nauwkeurig ingesteld worden. Een gedeelte

van de vertragingseenheden heeft ~en vertraging die instel

ha8r is tuseen 10 ~s en 10 ms, een ander gedeelte tussen

10 ms en 10 s. terwUI er oak eenheden zUn vQor vertragingen

tussen 10 ~s en 10 s. De blokvorm~r-relaiseenheid kan ge

bruikt worden am een relais te bekrachtigen,

Het programmeerapparaat is gevoelig voar storingen die op~

tt'eden bij het uitsch8kelen met de SF6-schakelaar en bij het

inschakelen van de magneetschakelaar. Oit is opgevangen

door het met de hand inschakelen yan de magn~etschakelaar

en extra vertragingseenheden buiten het prpg,rammeerappa
raat om.

De volgorde van de diverse handelingen tUd~ns ~~n meet

cyclus is weergegeven in figuur 26. Hier~U ~~ de tUdas

niet lineair. Bovendien is er geen rekening gehouden met

de diverse vertragingen in de schakelappar~t~ur en de

externe vertragingseenheden. Het in- en uitsphakelen van

de diverse apparaten is dUB ideaal verondereteld. WeI is

de vertrF.lgtngstijd tussen het moment van pu~spfr:Jifte ell d~

wArkelijke uitschakeling van de SF6-schakel~ar weergegeven.
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to SF6-schakelaar in INSTAND (kontakten op elkaar), klaar voor een onder
breking, handbediening,

tl Magneetschakelaar wordt bekrachtigd, handbediening,

t2 Het programma wordt gestart, handbediening,
het eigenlijke programma start bij de eerstvolgende synchronisatiepuls
die uit het net wordt verkregen,

t3

t4

t5

t6

De relais in de ignitronstuurkasten worden bekrachtigd, de ignitrons
staan nu "stand-by" ,

Ignitrons van de R-fase worden ontstoken,

Ignitrons van de T-fase worden ontstoken, t5 - t4 = 3,33 ms,

Ignitrons van de S-fase worden ontstoken, t6 - t5 = 3,33 ms,

t7 Parallelschakelaar die over de ignitrons staat wordt gesloten waardoor
een sinusvormig verloop van spanning en stroom wordt verkregen,

t8 Het kommando voor de SF6-schakelaar wordt gegeven. In verband met de
traagheid van het elektrisch en mechanisch circuit vindt de feitelijke
uitschakeling pas op tijdstip t8 ' plaats, t8 ' - t8 ~ 42 ms,

t9 : Oscilloscoop wordt getriggerd,

tiD: De parallelschakelaar wordt uitgeschakeld, de ignitrons nemen stroom en
spanning over die dus niet meer sinusvormig zijn,

til: De relais van de ignitronstuurkasten worden niet langer meer bekrachtigd,
de ignitrons zullen doven,

t12: De magneetschakelaar wordt uitgeschakeld, het circuit wordt hiermede
spanningsloos.

Fig.25 Vereenvoudigd overzicht van de schakelhandelingen tijdens een onder

brekingscyclus.
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De vertragingen van d8 rliverse apparaten zUn:

-inschAkelen relais van de ignitronstuurkasten:

-uitschakelen relais

ca. 3 ms;

ca. 3 ms;

-inschakelen parallelschakelaar ca. 25 ms;

-uitschakelen parallelschakelaar ca. 20 ms;

-uitschakelen magneetschakelaar ca. 50 ms.

In wBrkellikheid moet hiermede natuurlUk rekening worden

gehouden hetgeen de instelling iets ingewikkelder maakt.

2.12 Oscilloscoop

Voor de metingen wordt een Tektronix 555 (TH-nummer

OF OQA) oscilloscoop gebruikt die is voorzien van twee

afzonderlijke t[jdbases nl. type 21A en type 22A. 80ven

dien is de oSCilloscoop uitgerust met twee stralen die

zowe 1 afz onds rl!i k a Is tege 1 Uke rt lid ge t rigge rd kunnen

worden, waarb[j van een of van twee tUdbases gebruik wordt

gemaakt. De oscilloscoop is ook nog uitgerust met een

intern vertragingscircuit dat kontinu instelbaar is

tussen 0.5 ms en 50 s.

8!i aIle metingen is er gewerkt met ~~n t!jdbasis voor de

twee stralen die op hetzelfde moment getriggerd werden.

De spanningsdeler werd aangesloten op een plug-in van

het tyoe L of G. de shunt op een plug-in van het type

lA7A of L. De gegevens van de diverse plug-in's in kom

binatie met de gebruikte oscilloscoop staan in tabel 2

die afkomstig is uit de Instruction Manual(6].

De plug-in van het type lA7A heeft een frequentiebereik

dat recht is tot f = 1,3 MHz en kan gebruikt worden voor

spanningen van 10 ~V/cm tot 10 V/cm. Vanwege het lage

frequentiebereik was het beter geweest als er een plug-

in van het type L of K was gebruikt. Wanneer kleine

spanningen gemeten moeten worden « 50 mV/cm) kan beter

een plug-in van het type lAl in de enkelkanaalstand worden

gebruikt. In grafiek 3 wordt de plug-in van het type lA7A

vergeleken met een plug-in van het type L. Hieruit blUkt

dat het gebruik van de plug-in van het type lA7A nagenoeg

geen invloed heeft gehad op de metingen waarvan

de frequenties kleiner waren dan ca. 2 MHz.
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Vertical Characteristic," with Sp~cifie Plug-In Units·

PLUG-IN TYPE
CALIBRATED

RISETIME I INPUT
DFFLECTION FACTOR PASSBAND CAPACITANCE

TYPE B 5 mv/em 100.05 v/em 2 cps 10 i2 rne 30 nsee

I
Wide-Banci 47 pI
High-Goin 0.05 v/em :0 20 v/em de 10 20 me 18 nsec
TYPE CII

DUl1J-Trace 0.05 v/cm 1020 v/em de to 24 me 15 nsee
\

20 pI
DC

TYPE 1Al 0_00510 O_OS v/em de 10 24 me 14.5 mec I
Wide-Bond i 15 pi
Duol-Trace 0.051020 v/em de 10 35 me 10 n:scc ITYPE D I
High-Gain 1 my/em 10 50 "/cm de to 2 me 0.18 ,lIsee I 47 pi

DC Differential ITYPE E
ILow-Level 50 Iw/em 1010 my/em 0.05 cps 10 60 ke 611sec 50 pi

AC Dilfcrcnlrol I
I

TyrE G i
Wide-Bond 0.05 v/cm fo 20 v/ern de 10 70 me 18 nscc i 4J' pi

DC DiHcrcntial I

TYPE H I
Wide-Band 0005 v/em 1020 v/em dc 10 15 me 23 nsce i 47 pi
High Goin I

TYPE I(

Fast-R,se 0.05 v/em 1020 v/em de 10 30 me 12 nscc 70 pi
DC

TYPE l ~ my/em to 2 v/cm 3 cps 10 24 me 15 me·c
fasl-Rise 20 pi

difjh-Gain 0,05 v /r.;1Il 1070 v /cm dr 10 30 Jnc 12 n!lCC

TYPE M
Four Truct"' 007 v/cllllo 10 v/em de 10 20 me \7 mec 47pl

DC

df. p\1.A9 ~ LV' '~

oI~ Te\d:.Y'oVli lC

TQ,b~\ S~~\JoZ.'f\!. "0l.V\

kov'/\ \-,; 1'\Q.l:~ Met

555 o~ci \\o~c.oop.
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f in MHz
>-

O-l-----r---r----,----,--.-,....-r-r-r---.-----
0,1 0,3 0,5 2 3 4 5 67 10

De oscilloscoop moet b!l iedere meetdag gedurende ca. een

h8lf uur op temperatuur komen waarna de versterkers van

de plug-in's gekalibreerd moeten worden m.b.v. de kali

brator op de oscilloscoop.

Om de meetresultaten te kunnen registreren moet het beeld

riat eenmaliq gedurende korte tUd op het osCilloscoopscherm

verschjjnt (van 10 tA's tot 50 ms) gefotografeerd worden.

Een Polaroid-kamera levert een direkt-klaar opname. De te

gebruiken film is van het type 107 met een gevoeligheid

van 3000 ASA. Wanneer er grote aantallen foto's gemaakt

moeten worden of vanwege de reproduceerbaarheid kan een

Robot-kleinbeeldkamera worden gebruikt. Hierin past o.a.

de 35 mm negatieffilm van het merk Kodak Tri X Pan met

een gevoeligheid van 400 ASA. Deze film wordt ontwikkeld

d.m.v. 1 deel filmontwikkelaRr van het merk Rodinal met

50 delen water. De ontwikkeltUd bedraagt 16 minuten bU

een temperatuur van 20 0 C.

2.14 Komplikaties bU de metingen

In de programmacyclus van een meting moeten sommige hande

lingen tot op gedeeltes van een milliseconde nauwkeurig
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ingestRld worden. Deze installing kan bovendien enigs

zins verl~pen. Vooral de ontstekingstUdstippen van de

ignitrons moeten minstens bij het begin van iedere meet

rlag worden afgeregeld.

Voor en tIjrlens de metingen werden o.a. de volgende

.. f au ten" gemFlak t .

·e~99~~~~~~~f9~!~~:
-Er trgrlen storingen op in het uitschakelprogramma t.g.v.

het in- en uitschakelen van de magneetschakelaar en het

onderhreken met de SF6-schakelaar. Oit werd verholpen

d.m.v. het met rle hand inschakelen van de magneetscha

kelaar en het gebruik van externe vertragingseenheden

b!j het programmeerapparaat die v66r het onderbrekings

tijdstip van de SF6-schakelaar werden gestart.

-I'lanneer een instelling van het programmeerapparaat per

ongeluk wordt veranderd kan een meetcyclus foutief ver

lopeno

.circuitfouten:

Wanneer er al een stroam door een gedeelte van het cir

cuit loopt meteen nadat de magneetschakelaar is ingezet

en voordat de ignitrons zijn gestart kan het circuit be

schadigd worden. De stroom die door de transformator loopt

is hoorbaar aan het gezoem van die transformator. De

programmacyclus mag dan niet gestart worden terwUI de

magneetschakelaar onmiddellUk moet worden uitgeschakeld.

Oit treedt o.a. op bU:

-het inhranden van de kontakten van de parallelschakelaar,

-slechte ~ansluiting van een gate van een ignitron en de

kabel n3ar de stuurkast,

-defekte diodes in een ignitronstuurkast,

-defekte zekering in het drie-fasensysteem.

·f~~!~~_~il_~~_~e~~~!~9~~~!!~9:
-Een aktieve spanningsdeler bleek aIleen geschikt te zU n
voar symmetrische spanningen,

-slechte verbinding in de spanningsdeler geeft foutieve

metingen,

-bif overspanningen slaan de overspannings-gaps soms door,

het sigarettenpapier moet dan vervangen worden,
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·~!~~~~~~!~~9_~~~~~~~~:
-shunt verkeerd om aangesloten,

-bij herontstekingen in de SF6-schakelaar kunnen hoge

piekstromen optreden waardoor de gap bU een hoge

shuntwaarde kan doorslaan. Oit treedt vooral op wanneer

er €~n condensator parallel aan de SF6-schakelaar staat.

Het siqarettenpapier in de gap moet dan vervangen worden

of er moet een shunt met een lagere impedantie worden

gehruikt,

-de stroombegrenzing d.m.v. zenerdiodes is afhankelUk

van de w8Arde van de zenerdiodes. Zelfs bU een veel lagere

spanning dan de zenerdiodes aangeven wordt de stroom dan

begrensd,

-kortsluiting tU'ssen kleefspoel en ,het vaste ~ontakt van

de SF6-schakelaar geeft een foutieve stroommeting. Zie

ook hoofdstuk 3,

·~~£~ll~~£~~e.:.
-er treden nullqnverschuivingen op als de oscilloscoop

is ingesteld op AC- i.p.v. DC-bereik,

-frequentiekarakteristiek is niet aIleen van het type

oscilloscoop ma8r ook van de plug-in#s afhankelUk,

-de twee tUdbases van de gebruikte oscilloscoop verster

ken niet helemaal lineair,

·!£!~9:~!~~:
-slechte filmfixeer geeft bruine vlekken op de film,

-bij gebruik van een filmdroogmiddel (Drysonal) mag de

film maar een keer afgewreven worden omdat er anders

strepen op de film komen,

-wanneer de perforatie van de film kapot is transpor

teert de film niet goed,

-het lensje voor het fotonummer in de kamerakoker be

invloedt !let onderste gedeelte van het oscilloscoop

beeld op de film.
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Fig. '2."1 Bouwtekening SF6 - puffer - schakelaar
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3. ROUW EN WERKING VAN DE SF6-SCHAKELAAR

3.1 Werking van de SF6-schakelaar

Flurscheim r] geeft aan dat het eerste succesvolle ontwerp

van een SF6-schakelaar in 1957 verscheen. Deze schakelaar

omvat het dubbeldruksysteem waarbU het gas op twee van

tevoren bepaalde drukken wordt gehouden d.m.v. een elek

trisch pompje.

Een andere manier is om het SF6-gas adiabatisch samen te

drukken tUdens de opening van de schakelaar d.m.v. een

extern mechanisme. In 1964 verscheem het eerste ontwerp

volgens dit zgn. Prince-impuls-breaker-principle, echter

toegenast op het gas SF6 i.p.v. olie. De lage benodigde

mechanische energie en SF6 als medium maekt ditsysteem

erg attraktief.

De bU dit onderzoek gebruikte SF6-schakelaar werkt volgens

dit laatste systeem, oak wel "puffer"-systeem genoemd.

De schakelaar bestaat uit een met SF6 gevulde cylinder

met aan de bovenzUde een bewegend en aan de onderzUde

een vast kontakt. Zie figuur 27. De cylindermantelQDals

mede de boven- en onderzUde zUn gemaakt van plexiglas.

RUbberringen~ zorgen voor de afdichting zodat de scha

kelaar geheel gesloten is.

De schakelbeweging wordt gerealiseerd d.m.v. een pneuma

t isc he aand rijv ing CD • Een cylinde r boven op de sc hake

laar kan e8n resulterende kracht op de trekstangen @
leveren. Als de kracht omlaag gericht wordt sluiten de

kontakten, de schakelaar staat in zijn INSTAND. Wanneer

de kracht omhoog gericht wordt blUven de kontakten echter

op elkaar omdat een permanente magneet ~ een tegenkracht

veroorzaakt op de Ban de trekstangen gemonteerde kleef

plaat (Y . Wanneer de zich rondom de permanente magneet

bevindende kleefspoel ~ wordt bekrachtigd wordt de te

genkracht opgeheven en kan de kleefplaat met trekstangen

zich omhoog bewegen. HierbU wordt het SF6 in de druk

ruimte ® boven de kleefplaat samengeperst.

Pas wanneer de glUstangen ® de kontaktplaat ® raken zal
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Schakelaar in de INSTAND,
het glijkontakt ligt tegen
het vaste kontakt aan, de
kleefplaat wordt door de
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Nadat de kleefspoel is be
krachtigd wordt de kleefplaat
door de trekstangen omhoog ge
trokken. De druk in de druk
ruimte neemt toe. Het glijkon
takt staat op het punt om mee
genomen te worden door glij
stang/trekstangen/kleefplaat/
straalbuis.

)
'I

I

Schakelaar in de UITSTAND,
kontaktafstand is maximaal,
de grootte van de drukruimte
is nu minimaal omdat de bewe
ging van de kleefplaat stopt
tegen de stootplaat

Fig. 28 Beweging van de delen i~ de SF6-schakelaar bij een onderbreking.
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het bewegende of glUkontakt ® zich verplaatsen. De

stootplaat (j) stopt de bewegJ.ng waarmee de schakelaar

in de UITSTAND staat. Zie figuur 28.

Het sluiten van de schakelaar gebeurt wanneer het circuit

spanningsloos is. Op de pneumatische cylinder wordt een

qeringe tegendruk (omlaag) gezet waarna de kleefplaat en

het glijkontakt terugkeren in hun oorspronkelljke stand.

De schnkelaFlr St8Flt nu weer in zijn INSTI\ND. De geringe

tAgendruk op de pneumatiBche cylinder wordt nu opgeheven

en de druk in tegenovergestelde richting weer aangebracht.

De schakelaar staat weer klaar om te onderbreken.

De spoel in de permanente magneet bestaat uit circa 100

windingen van 0,2 mm 2 koperdraad. De gelUkstroomweerstand

is 12 n. He t schema van de be k racht ig ing van de spoel is

te vinden in figuur 29.

De kleefspoel moet via gaps verbonden worden met labora

torium-aarde i.v.m. het mogel!ik aannemen van een potential'll

die een doors lag in de schakelaar kan veroorzaken. Het

uitschakelkommando wordt geleverd door het programmeer

apparaat.

De pneumatische cylinder wordt bediend m.b.v. perslucht.

Deze wordt geschakeld met twes elektrische kleppen welke

met de hand worden bediend.

Tussen het moment waarop het programmeerapparaat het uit

schakelkommando geeft en de feitelUke uitstsnd ligt een

zekere tijd (::c40 ms). Deze tijd is o.a. afhankel[jk van:

-speling in de bekrachtigingstUd van het relais;

-grootte van de kleefkracht van de permanente magneet;

-de grootte van de krachten d.m.v. de pneumatische cylinder;

-druk van het SF6-gas in de schakelaar.

Tljdens de metingen moeten zoveel mogelijk parameters konstant

qehouden worden.
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3.2 Probleempunten in de konstruktie

Het 5F6-gas dat zich in de schakelaar bevindt 9taat onder

druk waardoor er geen !~~~~~ mogen optreden om de druk

te kunnen handhaven. Bovendien kan het 5F6 tUdens de

onderbreking gevaarlUke komponenten opleveren. Een goede

afdichting is dus noodzakelUk. Reed9 door Plattel &

Eleveld [~ werd gekonstateerd dat de afdichting ondeugde

lUk is. Na ca. twee weken is een overdruk van 2 bar t.o.v.

de buitenlucht geheel verdwenen. Deze lekkage treedt op

b!j de doorvoering van de trekstangen.

Het ~f~!~!!~~_~~~_~~_!!~~~!~~9~~van de kleefplaat is ook
een probleem. De twee stangen moeten exakt op hetzelfde

moment aangetrokken worden met dezelfde krachten daar an

ders de kleefplaat scheef trekt waardoor de schakelaar

niet meer op het jui9te moment onderbreekt (mee9tal spon

taan). De trekstangen moeten goed geborgd worden.

Het grootste probleem leverden de ~~~!~!~9~~ binnen in en
buiten om de schakelaar. Aan de bovenzUde van de schake

laarl~amen de bevestigingsstangen (via een metalen plaat

verbonden met het vaste kontakt) te dicht bU delen die

verbonden waren met het glUkontakt. Overslagen waren soms

het gevolg. Hoogspanningskompound en isolatie van de be

vestigingsstangen t.o.v. het vaste kontakt bracht enige,

maar onvoldoende verbetering.

Nadat het bovenste gedeelte van de schakelaar in transfor

matorolie was gezet kwamen geen overslagen meer voor over

de schakelaar. Later is de olie vervangen door hoogspan

ningsvet wegens het lekken van de olie.

50ms werd ~~~!~!~!!!~9 tussen de kontakten van de kleef
spoel en de kleefplaat gekonstateerd. Hierdoor werd een

gedeelte van de stroom langs een andere weg dan via de

shunt naar aarde gevoerd waardoor een te kleine stroom

\we rd geme ten.

pe twee kontakten van de kleefspoel zUn draaiend om pin

hen uitgevoerd waarbU de afstand tussen de pinnen en de

leefplaat (in de IN5TAND) te klein is waardoor kortslui-
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ting soms mO~H:~li;l< is .':ip. figuur 30.
ir<,lcstang ~

kleet p/aot .~~;zzz:~rzq;.:ZZ:Z;;2Z2i~~~~
I<\eeh,poel kon-lold.:
p"",t'YI. 1Yld<3,,('(.l-+--

De kleefspoel W8S hierb[i Ban een z[ide met laboratorium

B8rde verbonden i.v.m. het aannemen van een potentiaal

wat sen doorslag tot gevolq kan hebben.

Door het verbinden van de kleefspoel via overspannings

gaps met asrde werd dit probleem verholpen. Zie

figuur 29.

3.3 Weg - tijddi8gram

V8nwege de grote slag van de SF6-schakelaar (44,5 mm) kan

de induktieve verplaatsingsopnemer niet gebruikt worden.

Daarom werd de loper van een schuifpotentiometer aan het

bewegende kontakt bevestigd. De spanningsdeling van de

potentiometer is dUG een maat voor de kontaktafstand.

Het verband tussen de verplaatsing van de loper en de

sp8nninqsverhouding ward geijkt. Het op deze manier be

paalde weg-tUddiagram is te vinden in grafiek 4. HierbU

is het circuit spanningsloos gehouden aangezien de poten

tiometer zich anders op hoogspanningsniveau zou bevinden

waardoor een direkte verbinding met de oscilloscoop niet

meer mogelijk zou zijn.

50

~

t'jcl i... YVV).
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Uit het weo-tijddiagram bliikt ciat de snelheid op het moment

van kontaktscheiding ca. 0,4 mls bedraagt. De maximale

kontaktafstand bedraagt ca. 13 mm. De meting is verricht

bij aen druk van het SF6-g8S van 1,6 bar (t.o.v. de buiten

lucht) terwiil de pneumatische cylinder werd bekrachtigd

met eAn overdruk van 7,0 hAr (omhoog I tljdens opening van

de kontAkten) en 1,5 bar (omlnag, tijdens sluiting van de

kontakten) .

Het niet-lineaire verloop van het weg-tUddiagram is waar

schljnlijk te wjjten nrm de diverse mechanismen die meedoen

bli het uitschakelen:

-kleefspoel, permanente magneet (versne]t);

-drukopbouw boven de kleefplaat (remt af);

-botsing tegen het gl!jkontakt en kontaktplaat (remt af);

-inrlrukken van de veer van het glijkontakt (remt af):

~.4 Dynamische druk

De dynamische druk in de schakelaar kan niet gemeten worden

vanwege de slechte konstrukti8 van de drukopnemer in de

sch8kelaar. Zie Plattel & Elevelri [8]. De drukopnemer is

dartrorn uit de schake18flr verwijderd.

Volgens Noeske fgJ verloopt rie druk in een puffer-schakelaar

als kurve A in figuur 31. Hierb!j is de druk opgenomen bU

een line8ir met de tHd tcenemende kontaktafstand, bovendien

liep er geen stroom door de schakelaar en was dus geen

boogontladinq 88nwezin.

A: geen hoogontlading t!jdens
de kontaktscheiding

8: onderbreking van een
grate stroom

Wanneer er weI een boogontlaoing in de schakelaar aanwezig

is kan de oruk volgens kurve B verlopen. Door het sinusvor

mige verloop VAn de stroam neemt de druk soms sterk toe ter

wijl hU even later zelfs weer af kan nemen.
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Hieruit volc~t d;:Jt de druk in de schakelrJ8r tijdens de on

rlerhreking niet linenir mAt dF! tijrl Zfll top-nemen. De invloed

VAn de rlruk in de puffer op het weg-tUddiagram is dan oak

niet eenvoudig te geven.

Een betrouwbaar weg-tUddiagram alsmede drukmeting moeten

dus gemeten worden \II/cLinGer er een boogontlading tussen de

kontakten R8nwezig is.

~.5 Technische aeqevens
,( br

soort 5chakel~2r

hoogte V3n de cylinder

diameter

inhoud

maximale kont8ktafstand

uitschakeltUd

kontaktsnelheid

maximum ~85druk

nominale spflnning

SF6-gevulde puffer (last5cheider)

0,25 m

0,10 m

1,8 dm 3

~:l;) mm

ca. 42,5 ms

ca. 0,4 m/s

~3 bar t.o.v. buitenlucht

10 000 volt
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Foto 1. Volledige uitschakelcyclus. i • 8 A.
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4. DE ONDERBREKINGSVERSCHIJNSELEN BIJ EEN SF6 - PUFFER 

SCHAKELAAR.

Wanneer de kontakten van een schakelaar zich beginnen

te openen zal de stroom door de schakelaar zich nage

noeg onverstoord handhaven door middel van een boogont

lading. Bll de "natuurlUke" nuldoorgang van de stroom

zal de boog doven. AfhankelUk van de kontaktafstand,

boogmedium etc. kunnen er na die nuldoorgang heront

stekingen optreden waardoor de stroom gedurende een

halve periode van de netfrequentie opnieuw door het

circuit kan lopeno BU de volgende nuldoorgang moet dan

bljiken of de "blussing" van de boog effektief genoeg

was om een ges189gde onderbreking te verkrUgen.

Aan de hand van de oscillogrammen tUdens onderbrekingen

met de SF6-schakelaar kan de onderbrekingscyclus nage

lopen worden. Op ieder oscillogram wordt de spanning

over de sch8kelaar u en de stroom door de schakelaar i

wp.ergegeven als funktie van de tUd t.

Na overzichtsopnamen wordt steeds meer op details de

aRndacht gericht.

Rij aIle oscillogrammen bevindt de spanning u zich op

het bovenste terwUl de stroom i zich op het onderste

gedeelte bevindt.

De topwaarde van de stroom i is bU deze opnamen gelUk

aan 8,0 amp~re. Het circuit is volgens figuur 18.

Foto 1: Dit is een oscillogram van een ~2!!~~!9=_~!!:

~~~~~~!~y~!~~. De onderbreking slaagt binnen twee halve
periodes van de netfrequentie. BU moment CD gaan de

kontakten uit elkaar. De spanning u over de schakelaar

verandert nagenoeg niet omdat deze ongevoelig 15 opge

nomen. Op moment GD vindt de m1s1ukte onderbreking

plaats. Herontstekingen zorgen er voor dat de stroom

nog een halve periode langer door de schakelaar loopt.

Btl 0 slaagt de onderbreking, de stroom i blUft vanaf

dit moment nul terwUl de spanning via een slinger1ng
naar de circuitspanning gaat.
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Fata 2. Valledige uitschRkelcyclus. 1 = 8 A.

o

o

Fata 3. Mislukte anderbreking.

Fata 4. Detail mislukte anrlerhreking.
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Foto 2: ~~~!~~!S~_~!!~~~~~~l~Y~!~~,echter met een
snellere t!ldbasis opgenomen dan foto 1.

Op deze opname zUn vier verschillende frequenties te

onderkennen. De netfrequentie f n = 50 Hz voIgt uit hat

sinusvormig verloop van de stroom Q0. Door de herontste

kingen komt het hoofdcircui.t in trilling: f st @. BU de

geslaagde onderbreking treedt er een oscillatie op t.g.v.

het voedingsgedeelte van het circuit: f s zichtbaar btl GD
en t.g.v. het belastingsgedeelte: f t zichtbaar bU ~.

In dit geval bedraagt f t = 1036 Hz. Deze frequentie is

afhankelUk van de grootte van de belasting.

Foto 3: ~~!~!!_~~~_~~~_~!~!~~!~_~~~~~~~~~!~S.

B!l deze opname z.ien we de stroom btl de 1e nuldoorgang

breken CD. De spanning over de schakelaar slingert in

naAr z!ln maximum waarbtJ bU punt @' een herontsteking

ontstaat. De stroom oscilleert nu gedempt om de nullUn

en bereikt een eerste maximale waarde van ca. 200 A

(op dit oscillogram dus ver buiten het beeld). Wanneer

de stroom hierna wederom breekt zal de spanning weer

stUgen waarna eventueel weer een herontsteking voIgt

enz. Het hoofdcircuit raakt hierdoor in trilling waar

btl de frequentie fst bU punt (V is te bepalen. Door

deze trillingen worden de onderbrekingsfenomenen aan

Zienlljk ondoorzichtiger. Na punt ® doorloopt de stroom

wederom een halve periode.

Foto 4: ~~!~!l_~~~_~~~_~!~!~~!~_~~~~~~!~~!~9.

Op het moment Q) breekt de naar nul gaande stroom. De

spanning over de schakelaar is v66r het moment van

stroombreking niet zichtbaar op deze opname omdat deze

ongevoelig is opgenomen i.v.m. de hoge spanningen waar-

bij herontstekingen optreden. Na de stroombreking slin-

gert de spanning naar zljn eerste maximum 0. op weg naar

zjln tweede maximum bU punt ® wordt de waarde van de span

ning zo hoog dat er een doorslag in de schakelaar optreedt.

De stroom breekt, spanning loopt op enz. Er is telkens

geen reststroom te konstateren. De herontstekingen zUn di

elektrische eoorslagen. Op punt ~ 1s fst = 9 kHz.
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Foto 5. Eerste onderbrekingspoging.

Foto 6. Detail 1e stroomnuldoorgang.

foto 7. Detail 1e nuldoorgang.
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Foto 5: ~~~~!~_~~~~~~~~~~~8~~~9~~9.

ap de z e 0 pna me z i e n we blipun t 0 da t des t room br e e k t •

V66r de breking zUn hoogfrequente oscillaties zichtbaar

in de stroom, zie o.a. bU punt QD. We zien dat v66r de

stroombreking de spanning in de vorm van zaagtanden toe

neemt na een plotselinge daling (D.
Na de onderbreking slingert de spanning in naar een le

maximum via een oscillatie ~. De frequentie van deze

oscillatie t.g.v. het voedende deel van het circuit be

draagt bij deze opname f s ~ 19 kHz.

Foto 6: ~~!!!!_~!~_~!_!!~~~~~~~~!~9.

Voor de stroom breekt is de hoogfrequente slingering

in de stroom dUi~elUk zichtbaar. Deze treedt op bU

een kleine verstoring in de boogontlading. Meestal

dempt de slingering, echter ne~ voor de stroombreking

groeit de slingering aan, zie punt CD. De frequentie

van deze "instabiliteitsoscillatie" bedraagt f i = 510 kHz.

BU punt ® z ien we dat e r een sp rong in de spanning zi t

net voordat de stroom breekt.

Nadat de stroom nul is geworden en de stroom dus is on

derbroken, slingert de spanning in naar zUn eerste max
imum.

Foto 7: ~!!~!!_~~~_~~_!!~~~~~~!~!~~.

Ook hier is de stroombreking duidelUk zichtbaar. De

spanning is erg gevoelig opgenomen waardoor de boog

spanning v66r het moment van stroombreking dUidelUk is

te bepalen. De spanning varieert steeds. Eerst stUgt de

spanning langzaam, daalt met een sprong en stUgt weer.

De sprongen zUn te wUten aan het korter worden van de

boog, zie ook hoo~dstuk 5.12 . BU iedere spannings

sprong (negatief) hoort een sprong in de stroom (posi

tief). Oat komt omdat het energieoverschot in de cap a-
2 2citeit, parallel aan de boog: ~Cp(ul - uZ) door de

boog en de aangrenzende induktiviteit oscilleert (.paral

lel-oscillatie").



Foto 8. Stroombreking en reeks herontstekingen.

o

o

Foto 9. Herontstekingen, 1=8 A, schema 2,
c~ = 6,0 nF.

o

Foto 10. Herontstekingen, 1e parallel
oscillatie, schema 2, C' = 6,0 nF.

p



Foto 8: ~!~~~~~~~~!~9_9~~~!9~_~~~r_~~~~~_~~~~~!~!~~!~E~~.

Btl punt 0 breekt de stroom. Hierna stUgt de spanning,

zie punt QD,waarna btl een bepaalde spanning een heront

steking optreedt. Hierop wordt de stroom op een gegeven

moment weer nul. We zien op dit oscillogram een hele

reeks doorslagen totdat uiteindelUk de doorslagspanning

hoog genoeg is, zie punt ev. Oit soort reeksen heront

stekingen kan optreden wanneer er sprake is van een

zeer kleine kontaktafstand.

Foto 9: ~~!~~~_~~!2~!~!~~!~g~~.

De spa~ning slingert in naar zUn eerste maximum, zie

punt (D. De stroom is dus nul (stroombreking vond plaats

b II pun t 0, he tgeen nie t te, z ien is o~ deze opname).
Als de spanning op weg is naar zUn 2e maximum, zie punt

(D, treedt er een doorslag op~ De spanni~g slingert in

naar de boogspanning terwUI de stroom weer door de scha

kelaar loopt. Ook dit gebeurt via een inslingerverschUn

sel waarvan de frequentie f p1 (le paralleloscillatie)

enigszins zichtbaar is bij punt (D. Vooral wanneer er een

extra capaciteit parallel staat is dit goed te zien zoals

in dit geval waarbU deze extra-capaciteit een waarde

heeft van 6 nF. De max1male waarde van de stroom is aan

het begin van de oscillatie zelfs groter dan ca. 750 A

in dit geval.

Foto 10: ~~!~!~_b~!2~!~!~~!~9~~~_!~_e~~~~~~~:2~~!~!~!!~.

Oit oscillogram laat duideltik de oscillatie zien die

optreedt in de spanning en de stroam na een herontste

king. Ook bU deze opname staat er een extra capaciteit

van 6 nF parallel aan de SF6-schakelaar. De frequentie

van de 1e parallel-oscillatie bedraagt op deze opname

f p1 = 1,05 MHz.



Foto 11. Tweede onderbrekingspoging.

Foto 12. Detail 2e onderbrekingspoging.

Foto 13. Detail 2e onderbrekingspoging.
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Foto 11: !~~~~~_~~~~!~!~~!~9~e~9!~9.

Na de mislukte onderbrekingspoging zal btl de volgende

stroomnuldoorgang een nieuwe poging plaatsvinden. Op
de opname is te zien dat de onderbreking deze keer weI

lukt.

Kort voor de stroomnuldoorgang zUn er steile piekjes

zichtbaar in de stroom. De spanning is tot de stroom

breking niet zichtbaar omdat deze erg ongevoelig is

opgenomen. Bij punt ~ zien we het eerste, bU punt GD
het tweede spanningsmaximum. De osc11latiefrequentie

t.g.v. het voedende gedeelte is zichtbaar btl punt CD.
die t.g.v. de bel/ting op het rechter gedeelte van
de opname.

Foto 12: ~~!~!!_!~~~~~_~~~~!~!~~!~9~e~9!~9.

BU deze opname is de stroombreking alsmede het begin

van de spanning over de schakelaar na die breking te

zien. De oscillatiefrequentie in de spanning die naar

zUn eerste maximum slingert bedraagt op deze foto
f s = 28 kHz.

Foto 13: ~~!~!!_!~~~~~_~~~~!~r~~!~E~e~9!~9.

De boogspanning voor het moment waarop de stroom

breekt is op deze foto duidelUk te zien. De boog

spanning heeft de vorm van zaagtanden. Ten gevolge

van deze spanningssprongen zUn er oscillaties in de

stroom zichtbaar. Nadat de oscillatie aangreeit

breekt de streom. De aangroeiende-oscillatiefrequen
tie bedraagt f

i
= 530 kHz. Oit is de zgn. "instabili

teitsoscillatie" •



t1. EXPERH1Ff\JTELE RESLILTATF:~J

5.1 Nomin~le sRnnning en stroam.

Het circuit staat schematisch weerqegeven in figuur 18.

De nominale sPAnning over de SF6-schakelaar na een ge

lukte onderhreking bedraagt ueff • = 10 400 volt of

o = 1n 400 x ~ = 14,7 kV.

De gemeten stromen stnan ;n tabel 3.
~

i eff. qeme- i gemeten L L tten
(A) ( A) (mH) (H)

5,7 r,'l 77 1),62

11,0 1'5,6 1:1,6 ~,42

~1,2 30 6,0 1,?-5

2Q,7 42 3,7 0,7,7

tAbel 3 Overzicht gemeten stromen en belastingen.

u
n2

omd <3t

Hierbij is de induktieve beI85ting L t betrokken op het

hoogspanningsgedeelte VAn het circuit waarbij:

Lt = (~~)2.L en (~~) is de wikkeiverhouding
- van transformator T?

Yd5 van transformator T2 wordtVanwege de schake lwijze

de wikkelverhouding:

(nl)= l°AOO =
2 14,43

n - 400

Hieruit voIgt dat L t = (14,43)2"L = 208,3" L

Volqens de mS0.trapporten van de transformatoren bedraagt

de nominale stroom aan de hoogspanningszljde voor Tl :

i = 2~,1 A en voor T2 : i = 18,2 A •nom. nom.
De transformatoren worden tjidens de metingen meer dan

nominaal ~elast wBardoor de kortsluitimpedantie van de

tran~formatoren een niet te verwaarlozen rol gaat mee

soelen.

Rij de oscilloqra"'lmen t,8n de onderbreking m.h,v. de SF6

schakelaar is rie spanning over en de stroam door de scha

kelaar weerqeqeven. Oit betekent dat we v66r de onder

hrekinq de stroom door het circuit meten (afhankelUk van

de qrootte van de belasting) en na de onderbreking de



sp;::mninq VPln h~t circuit (zqn. null.Plst). De stroom door

en de spAnninG over d~schPlkelPlar worden dus gelUk

tiirliq gemetp.n, de netsD8nni n(1 v8rschii"1t rlfl (Ie ondnrhrektng.

Uit dp. kortsluitbeoroeving krijgen we informatie over de

kortsluitimperlantie van de trPlnsformatoren. Deze kort

sluitimneaPlntie wordt vnL door de spreiding v;:m de

transformatoren beoaald.

M.I,.v.

{

u = 10 000 V
i u nom . met nom.
eff. = -1

w( L t +1J LV = 21t'f = 31.4 s

kan de spreiding 5 k van het circuit bepnald worden.

Een overzicht van deze bepalinqen staat in tabel 4.

i
qFlmA-

L t
geme-

L t + Sk
("'

eff. ten ten J k

( A) ( H) ( H) ( H)

5,7 S,h? '),81 0,19

11,0 2,42 3,O~ 0,59

21,2 1,?t'j 1,56 0,31

29,7 'l ,77 1,12 0,35

tPlbel 4 ~erekening VAn de spreiding Sk Ban de
hand van de diverse stroommet1ngen.

Uit tabel 4 voIgt dat de gemiddelde spreiding van het

circuit ca. 0,36 H bedraagt.

5.2 Bepaling van de circuitgrootheden C , Ct ' L en L •------'--·-....-~--------"""'--------s - -s p

Aan de hand van de dtverse oscillaties in het circuit

t.g.v. stroombreking en/of herontstekingen kunnen we de

circuitgrootherlen Cs ' Ct,Ls en Cp bepalen. De circuits

waarin de diverse oscillaties optreden staan weergegeven

in figuur 32.

\
\

L~,
I

I

...

:Ct,
'w J\ t:,-. ~

...,

- - - - ~ - - - - - . - - -'--
........

Lp Cp

- - -.. --;.. .:.._.~ ... ", ...- ..... - ...
t.. W p"1. ~- .....- .-'

,,

,
\

\ ~:
~---_ •• - ~p"2 • •• -

. --- ...
~

I
\
\

, / I
'U. I

,
I C5
\ ,

... '~, -' I

Fig. 32
. - . - - - - ~~ -. - . -- . .

Mogelijke oscillaties in het circuit.
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In t81,el c:; st8an de mogelijke oscillaties sFlmengevat.

n8HI1l f rr~! :II p n t i ('l

1e paralleloscillatie i.wp, = "LpCp'

~e paralleloscillatie wp2. '= ~If"C"1

hoofd-circuit-oscillatie w~~ = ~

osciIIatie v.h. voedingscircuit w~ : ---1.-
~

oscillatie v.h. hAlastin0 Rcircuit w~ : .......L-.rrm

tabel c:; Overzicht van de circuitoscillaties

Hierbij

a) a lIe

b)

is:

demping is verwaarloosd

Ll ::: L'lILt C' :: Cs +c.
l

L~+ Lt

A8n de hand V8n de oscillogrnmmen kunnen de diverse

frequenties I,epaald worden. De frequenties van de osciI

18ties in het belastingscircuit worden weergegeven in

tabel ~.

A

i aAntal L t .f t Ct
( A) metinaen

( '1) (Hz) (nF)
f1 1.0 r- ,- HJ:lO 4 t-J , t) , ::>

16 4 2,4 t530 4,5
3'") 4 1,25 2150 4,4
A? II n,77 ?T'2\", 4,1

t8bel 6 Overzicht V8n de belasting en f
t

Uit tabel 6 voIgt dat Ct = 4,5 nF.

Rij de (iiverse metinqen is aIleen de beIFlsting veranderd

zodFlt het voedingsgedeelte hetzeIfde is gebleven. Voor

j7 metingen vinden we f = 20,0 kHz.
A -5-----------

Rij i = R amp~re hef-,hen we t6 metingen v;:m de hoofd-circuit-

oscillatie f t waarbU de gemiddelde waarde f = 8,5 kHz.
s -st----------

Omrlat we twee qegevens (f en f ) en nag.. twee onbekenden- . sst .
hebben (Ls en Cs ) kunnen we dit stelsel oplossen.
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C = 0,g5 nF-5---------- en L = 66,5 mHo-s----------
I~Anneer rie nArallel-capaciteit Cp van de SF6-schakelAar

wordt ont18den treedt de eerste-paralleloscillatie op,

wanrbi,' L de zelfindukti.e is van het ontl8dinqscircuit.. p .
De frequentie is erg hoog (grootte orde 10 MHz) en treedt

00 na een herontsteking.

Wanneer er een extra capaciteit C' parallel wordt geschap
keld wordt de frequentie verlaagd zodat deze gemakkelUker

gameten kan worden, zie figuur 33.

~E lid.:a:1-
c'p

Fig. 3~ eerste-paraIIel-oscillatie in het circuit
met extra capaciteit c~.

Voor het circuit uit fiquur 33 voIgt nu:
1. 1-

Wp, = VLp(CpiCp')' ~ 'J:::=Lp:::::::C;;=p===t.-

De metinqen van f p1 zijn weergegeven in tAbel 7.

-
i C' 8P1ntal f p1 gemid. L ~)erekend

p metingen p
('\) (nF) (MHz) (p-H)

R n,O 5 1,05 7; , ~

8 :1.2,3 ? O,he) 4,3

tAbel 7 Overzicht van de eerste-paraIlel-oscillaties.

Uit t2bel 7 voIgt dat L p ~ 4 tJ-H.

Een overzicht van de circuitgrootheden

Cs = 0,95 nF L s =
C t = 4,5 nF L

t
=

C' = C s + C t = 5, C) nF L' =
C" = CsCt/(Cs+C t ) = 0,8 nF Lp ~

staat in tabel 8

66,5 mH
A

5,6 H (bij i = 8 A)

LsLt/(Ls+L t ) = 66 mH

4 fAH

t'f ~e I R Overzicht vnn rie circuitgrootheden.

Roquski ~n] vond uit zijn oscilloqr8mmen diH C = 1,46 nF
s

en Ct = 3,70 nF. Zijn belastingstransformator is evenwel

op een iats Andere manter 8Flngesloten terwijl zijn oscil

loqrammen moeilijker zijn Af te lezen.
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5.3 8el)81in9 VBn de circuit-impedantie bji hogs frequenties

Voor ho~e frequenties zal de impedF.lntie van het circuit

hoqer zijn dan bij lage frequenties.

De impedF.lntie van het circuit werd gemeten m.b.v. een

vector-imnedRnce-meter (Hewlett PackRrd 4R15 RF, vakgroep

van lector V.d. PIF.lBts, ECA).

Oe impedantiemeter werd F.lanqesloten OP de plaats waar

de 9~~e~~~~ SF6-schakelaar zich in het circuit bevindt.

ne vector-impedance-meter geeft hU een ingestelde fre

quentie de imped8ntie Z en de fasehoek 9 aan waarbij het

verhF.lnd tussen impedantie en admittF.lntie is gegeven vol

qAns fiqullr 34.

x

F iq. 34
Rfo

Verband tussen impedantie en admittantie.

De resultaten van de metinqen staan in tabel q.

freCluentie Z e R X L ::: Xj2'1'1'fs v
(MHz) (n) ( C) (n) (n) (t-A.-H)
0,50 9,5 84 1, n 9,45 3,00

0,75 14,5 84 1,5 14,42 3,06

1. , nn 18,? 85 1 , 6 18,1 7
) 2,89

1,50 ::>8,5 86 ?,O 2R,4~ 3,0?

?,nn 3R 87 ?,O 37,95 3,02

2,50 1)0 AS 4,4 49,81 3,:1.7

tAbe I q Circuitimpedantie bij hoge frequenties.

De wperstandswaarde die galtensnerCler G7J in 1955

suqqereerde voor hoge frequenties komt hiermede dus
avereen.

Het circuit in de omgevinq van de schakelaar heeft een

induktief k8r8kter met een schijnhare inrluktiviteit

van 3 p..H.



vVC.L.u.1.',,'111.. van ae metingen.

I

~
t 5 ~

. I on .
@~

+J +J ~ 0 5 0.-1 0'>
tijdbasiE ope- stati-o s:: ..!<: X 0 ~ .Q ~rtl - (lJ .... ~ 0.-1 rtl (lJ +J 0'>0 0 sche(lJ fotonurnmer5 W i L C" parameter per

~1
+J..!<:

0'>.5
~' rtl lo-l s:: 0 van de nings opmer-".-1 t P serie

til (lJ co '0 Ul 'O+J (lJ'O 05c1110- tijd kingen druk p~ .c lo-l s:: ..!<: ..!<: (]) s::: (]) til 0'>..--1(lJ {) (lJ +J.Q "rl rtl o (lJ 0 s:: ;:1 scoopUl Ul ..--1 l-l ..!<:+J 0.-1 ..--1'0 ..--1 (]) 0.-1 s::
..--1 0 (]) s:: I :> s::: :> ~ +J

(per s.d.) (ms) (bar)(A) (H) (nF) 0 0 l-l 0 ;:1 s:: 0 s:: (lJ
I~ ~:> til .Q..!<: "rl {) 0.-1 +J

1 1 - 79 2 8 5,6 12,3 - X X 200 ll s 6 (1) 2,4
2 80 - 133 2 8 5,6 12,3 - X X 20 llS 6 (1) 2,3
3 134 - 208 2 8 5,6 12,3 kontaktafstand X X 200 ll S 0-9 (1) 2,3
4 209 - 284 1 8 5,6 - - X 10-20 ]1S 4 (2) 1 ,9
5 285 - 358 1 8 5,6 - kontaktafstand X 100 ]1S 0-9 2,0
6 359 - 459 1 8 5,6 - - X 20 ]1S 4 1,9
7 460 - 599 1 8 5,6 - - X X 5-5000 llS 4 2,1
8 I

600 - 650 1 8 5,6 X X 5-5000 2 (3)- - llS

9 651 - 741 1 8 5,6 - - X X 5-5000 llS 8 (4) 1,95
10 742 - 896 2 8 5,6 6,0 - X X X 5-5000 llS 5 1,80
11 897 - 942 1 16 2,4 - - X X 5-5000 ]1S 9 1,90
12 943 - 988 1 30 1,3 - - X X 5-5000 )1S 9 1,90
13 989 - 1038 1 42 0,8 - - X X 5-5000 )JS 7 1,90
14 1039 - 1069 2 42 0,8 6,0 - X X X 5-5000 )1S 5 1,90
15 1070 - 1168 1 8 5,6 - - X 20 )1S 3 (5) 2,00
16 1214 - 1373 1 8 5,6 - kontaktafstand X 20 )JS 0-9 (6)

Verklaring bij de opmerkingen:

(1) : spanningsmeting is niet altijd korrekt i.v.m. sleehte aansluiting.
(2) na de onderbreking komt er een stoorsignaal voor bij de stroommeting.
(3) : de druk loopt tijdens deze serie snel terug van 2~O naar 1~5 bar(gemeten t.o.v. buitendruk).
(4) : er is een nieuwe drukmeter gernstalleerd.
(5) : deze serie is verrieht bij kleine kontaktafstanden.
(6) : de druk loopt tijdens deze serie snel terug van 2~O naar 1~8 bar(gemeten t.o.v. buitendruk) ,
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5.4 Overzicht van de experimenten.

Met de meetopstelling volgens figuur 18 z!Jn een groot

aantal metingen verricht bU de onderbreking van kleine

induktieve stromen m.b.v. de SF6-puffer-schakelaar.

De induktieve belasting Lt van het circuit werd bU de

diverse metingen gevarieerd tussen 5,6 en 0,77 H.

De circuitstroom varieerde hierbU tussen 8 en 42 amp~re

(topwaarde). HierbU werd het circuit volgens schema 1,

zie figUllr 31), toegepast.

Ls.

Fig. 35 Schema 1.

&hun-\; 1.

Ook werden een aantal metingen verricht waarbU een extra

condensator C' parallel aan de schakelaar was toegevoegd
p

volgens schema 2, zie figuur 36.

Fig. 36 Schema 2

De waarde van deze extra capaciteit varieerde hierbU

van C' = 6,0 nF tot C' = 12,3 nF.p p

Een overzicht van de diverse metingen is te vinden in

tabel 10. De openingstUd van de schakelaar die ook in

deze tabel is aangegeven is geschat waardoor er een

afwUking in de opgegeven waarde kan optreden van circa

0,5 ms. De kontaktafstand hangt nauw samen met de ope

ningst!ld van de schakelaar. De uitschakelsnelheid bedraagt

circa 0,4 mm/ms, zie grafiek 4.
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~oto 15. Aangroeiende oscilla
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5.5 Mogel!lke typen stroombreking.

Uit de opnamen waarbU geen extra condensator parallel

staat aan de SF6-schakelaar (volgens schema 1) kunnen

de volgende typen stroombrekingen worden onderscheiden.

BU een gedeelte van de opnamen is de stroom en spanning

gedurende hun negatieve halve periode geregistreerd. Het

beeld is dan net omgekeerd.

De spanning u is btl iedere opname op het bovenste, de

stroom i op het onderste gedeelte weergegeven.

a) Stroombreking na een ~~~9~~~!~~~~_~~~!!!~!!~_L~~g~_~1,

~ De instabiliteitsfrequentie

is 9~~!~~_~~~_!_~~~.

Zie foto 14 en 15.

b) Stroombreking na een ~~~g~~~!~~~~_~~£!~1~!~~_t~2~~_~1,

L De instabiliteitsfrequentie

is s!rs~_9~~_~~~.

Zie foto 16 en 17.

c) Stroombreking na een

~.

t+
~e~~~!~g~~~! (stroompiek).

Zie foto 18.

t:-+
d) ~~r~e!~ stroombreking bU niet-aangroeiende-oscillatle

t!!!2~~_~1,

De oscillatiefrequentie is

9~2!~r_~~~_!_~~~·

Zie foto 19 en 20.
--+
-to:

e) ~~~~e!~ stroombreking bU niet-aangroeiende-oscillatie

t!!!2~~_~1,

De oscillatlefrequentie is

£!rs~_9.L?_~t!~·

~ Zie foto 21.
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Foto 23.

Twee osc111at1e
frequent1es:
f il= 1,28 MHz en

f 12= 545 kHz.

Foto 24.

Oscillatie mode A
+ stroompiek
+ oscillatie mode 9
met f. = 530 kHz.

1

Foto 25 •

S t roompiek,
oscillatie mode A
met f = 1,1 MHz,
osciliatie mode B
met f1 = 510 kHz,
stroompiek.



Bli een groot aantal opnamen werd een kombinatie van
~ --------------

~~~~~b!!!~~~~_!ye~~_~!r~~~~r~~!~sgekonstateerd.
Het is dan soms moeilUk om precies aan te geven onder

welke typen de stroombreking valt.

Hieronder volgen vier voorbeelden.

~!r~~~~!~~!~S_~~!9~~~_!Ye~_~_~~_~:

Een aangroeiende oscillatie

(mode B) welke wordt gevolgd

door een spanningsval (stroompiek).

Zie foto 22.

~!r~~~~r~~!~9_~9!9~~~__!Ye~_~_~~_~:
Een aangroeiende oscillatie

(mode B) waarop een niet-aangroei

ende oscillatie (mode A) is ge

moduleerd.

Zie foto 23.
-----------~--~

-+i:

~!r9~~~!~~!~9_~~!9~~~_!YE~_~~_~_~~_~:

Een niet-aangroeiende-oscillatie

(mode A), stroompiek en een aan

groeiende oscillatie (mode B).

Zie foto 24.
~i:

Zie foto 25.

~!r2~~~~~~!~9_~~!9~~~_!Ye~_~~_~_~~_~:

Een niet-aangroeiende-oscillatie

(mode A), aangroeiende oscillatie

(mode B) en een stroompiek.

------------~--
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5.6 Kontaktafstand en soort stroombreking.

Een parameter dle gemakkelUk gevarieerd kan worden is de

openingstUd van de schakelaar (d.w.z. de tUdsduur dat de

kontakten uit elkaar aan het gaan zUn) die nauw samen

hangt met de kontaktafstand op het moment dat de stroom

breekt. Aangezien de oscillatles in de stroom en spanning

een hoge frequentie hebben ( > 0,5 MHz) moet iedere op

name btl een kleine tUdbasis van de oscilloscoop (~20 ~s

per schaaldeel) worden genomen. Dit levert echter synchro

nisatleproblemen op omdat de uitschakelsnelheid van de

SF6-schakelaar verre van konstant is. Deze snelheid be

draagt ca. 0,4 mm/ms, zie grafiek 4.

Btl een ~!!!~!_~e!~!~S!!ll~ (~O,5 ms) komen voornamelUk

stroombrekingen van het type d (~~!~e!!_~!!~!~S na een
niet-aangroeiende-oscillatie, mode A) voor.

BU iets 9!~!!!!_~e!~!~S~!ll~!~

S!~~!~~~~_~~~!!!~!!!~volgens
spanning en stroom voordat de

(~1 ,5

mode A

stroom

ms) vinden we aan

( f i > 1 MHz) in de
breekt (type a).

BU S!~!!_~E!~!~S~!ll~!~ (>~2, 5 ms) vinden we oscillat ies
in de stroom en spanning waarbU de instabiliteitsoscilla-

tie circa 0,5 MHz (~~~!_§) bedraagt.
Meestal hebben we dan ook te maken met een kombinatie

van de B-mode-oscillatie met een spanningsval (stroom

piek). Stroombrekingen volgens het type e (niet-aan

groeiende-oscillatie volgens mode B) werden nagenoeg

niet geregistreerd.

Oit onderscheid zal verder nlet gemaakt worden en we

noemen in dlt gebied de stroombrekingen volgens mode B.

Het voorkomen van de soorten stroombreking als funktie

van de openingstUd van de schakelaar is weergegeven In

gra!iek 5. HierbU zUn fotoserie 5 en 16 verwerkt waar
bij i • 8 amp~re.
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Grafiek 6
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5.7 Waarde van de stroom en de soort stroombreking.

De waarde van de stroom waarbU deze breekt (io) wordt

als voIgt uit een oscillogram bepaaId: de stroom wordt

geextrapoleerd tot het punt waarbU deze breekt. Dit is

dus meestal een andere waarde dan waarbU de oscillatie

in de stroom instabiel wordt.

In grafiek 6 en 7 wordt i gegeven als fuktie van deo
openingstUd van de schakelaar en de soort stroombreking.

Uit deze grafieken voIgt dat de waarde waarbU d~ stroom

breekt samenhangt met het type stroombreking ( i = 8 A ).

De stroom breekt bU een lagere waarde van i o bU de

abrupte breking en de breking na de aangroeiende oscil

latie - mode A dan bU de breking na oscillatie - mode B.

De gemiddelde waarde van i o bU abrupte breking is 0,28 A,

bij de aang roe iende osci llat ie - mode A is de gemidde Ide

waarde 0,27 A. BU de mode B - breking vinden we een ge

middelde waarde voor i o van 0,49 A terwUI er een kleine

stUging is te zien bU toenemende openingstUd van de

schakelaar.

5.8 Boogweerstand en de soort stroombreking.

De boogweerstand Ro is het quotient van de boogstroom Uo
en de boogstroom i op het moment van stroombreking.

... 0
Voor i = 8 A zUn de resultaten in tabel 11 samengevat.

soort stroombreking aantal R in .n.
metingen 0

gemiddeld st.dev.
abrupte mode A 16 275 115

aangroeiend mode A 26 850 270

mode B 112 1355 205

tabel 11 Boogweerstand en de soort stroombreking
bU i ". 8 A. (serie 5 en 16)

Uit tabel 11 blUkt dat de boogweerstand R een goede
o

graadmeter is voor de soort stroombreking die kan op-
t reden.
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5.g Verschi11en in de stroombreking blj de le en de

2e nuldoorgang.

8ii serie 9 zijn metingen verricht by de le en de 2e nu1

doorgang van de stroom na het moment van scheiding der

kontakten.

Bij de le nu1doorgang is in deze serie de kontaktaf-
on-

stand a1 zodanig dat de boog rustig brandt zodat er

9troombrekingen optreden die voorafgegaan worden door

een 09ci11atie vo1gens mode 8 ( f i ~ 0,5 MHz).

Bli de 2e nu1doorgang is de kontaktafstand grater.

Op de opnamen is te zien dat de boog nu nag vee1 on

rustiger is dan bU de 1e nu1doorgang. Zie hiervoor

foto 26 en 27.

In tabe1 12 worden diverse grootheden met e1kaar verge

1eken. De kontaktafstand is hierbU geschat.

nu1- kont. aant. Uo (V) i (A) R (n) f. (k Hz)
door- af- 0 0 1me-
gang stand tin- gem. s •d • gem. s.d. gem. s .el • gem. s.d.

(mm) gen

1e 1l'; 1,6 11 845 2()() O,~3 0,08 1570 260 500 22

2e ~5 ,6 8 605 150 0,46 0,06 1300 185 532 26

tabe1 12 Verschi11en bU de straombreking bU de 1e en
de 2e nu1doorgang van de stroam

Verge1 Uking van u , i o ' R en f. geeft geen 9i9ni-o a ].
ficante ver9chi11en aan vo1gens tabe1 12.
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5.10 Aangroeiende oscillatie (mode A) en zUn parameters.

Er is een duidelilk verband tussen de instabiliteits

oscillatie-frequentie f i en de boogweerstand Ro (= uo/io )

op het moment dat de stroom breekt. Oit verband is weer

gegeven in grafiek 8.

'1'100

r
R 1n n . G:raf iek 8

0

Boogweerstand als funktie van
2000 de instabi11teitsoscillatie-

1900 f requentie ( mode A) •

Serie 15 en 16.
IbOO ..,.

)(

11400 lC.

"]I.
)C.

1200

10l II
lC lC

1000 X
x ~

)1.1< )Ix x

800
)(

)C ,.
~ 1(lC )( )(

lC X Xl(

600 )C
)(

)(

~

1.(00
"It

200 f i in MHz.
,

0
i,O 1,'2. 1.'1 1,b 1,8 2,0 2.'2.

Met het instabiliteitskriterium volgens Rizk w~arbU
~ 1 {er

Wi.: JLC -tSRQ,t *' Ve~(! i en Wi.:: 0
geldt voIgt dat 11T' Ro.C..,;' == t . Wanneer we C en ex

konstant nemen komt dit overeen met de resultaten volgens

grafiek 8.

Wanneer we de waarde van i o
teitsoscillatie zien we dat

frequenties, zie grafiek 9.

De boogspanning als funktie van f i is weergegeven in
grafiek 10.
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5.11 B-mode - oscillatie en zUn parameters.

BU grotere openingstUden van de SF6-schakelaar vinden

we instabiliteitsocillaties met een frequentie van

circa 500 kHz.

Voor vier verschillende waarden van de circuitstroom

zU n deze instabiliteitsfrequenties alsmede io' Uo en

Ro bepaald. Een overzicht van de resultaten is te

vinden in tabel 13.

A

serie i aantal i o gem. Uo gem. R gem f i (kHz)
0metin- gem. st.d.( A) gen ( A) (volt) (n)

4,6/9 8 67 0,49 666 1330 522 34

11 16 15 0,39 525 1350 542 30

12 30 7 0,36 455 1248 527 21

13 42 8 0,43 600 1410 528 27

Tabel 13 B-mode oscillatie als funktie van i.

In grafiek 11 is f i als funktie van de topwaarde van

de circuitstroom uitgezet. De gemiddelde waarde van

i o voor aIle bovenstaande metingen bedraagt 526 kHz.

'00 If 1 in kHz

bOO

Grafiek 11

Instabiliteitsfrequentie
(mode B) als funktie van
1.

500

1400

l-----1---------I---------I

i in A

o 20 30 50 GO
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5.12 Boogkarakteristiek en het type stroombreking.

Wanneer de boogspanning ub als funkt1e van de afne

mende boogstroom i b wordt uitgezet krUgen we de zgn.

boogkarakteristiek ub(i b).

Wanneer de veranderingen oneindig langzaam plaats

vinden krijgen we de statische boogl<arakteristiek

Ub(I b ). Voor deze karakteristiek wordt aangenomen

dat UbI~ = konstant. Volgens Yoon en Spindle ~~
ligt de waa rde van oc. tussen O. 3 ~ OC ~ 1.

Ook wanneer ub(t) = f( ib(t) ) wordt opgenomen ontstaan
karakteristieken die over een beperkt deel genomen.

door Ub.ib = konstant kunnen worden voorgesteld.

Aangezien de booglengte bU toenemende kontaktaf-

stand, echter steeds langer wordt bU een onderbrekings

poging van de schakelaar en bovendien de intensiteit

waarmee gekoeld wordt steeds varieert zal de waarde

ven ~ niet konstant behoeven te zUn, maar tUdens de

onderbreking ook kunnen varieren.

In figuur 37 is de invloed van de booglengte 1 op de

boogkarakteristiek gegeven volgens Van den Heuvel [19J •

Fig. 37 Invloed van de
booglengte 1 op de boog
karakteristiek.

1 1 < 1 2 < 1 3 < 1 4 •

---.--- : boogkarakteristiek
die doorlopen wordt
bU een kontinu lan
ger wordende boog.

~
1.0

Van een aantal opnamen is, voor zover mogelijk, de

ub~~ - karakteristiek bepaald en uitgezet op dubbello
garitmisch papier. Op deze manier krUgen we bU een

konstante oc. een rechte lUn omdat uit Ubi:= K voIgt dat

109 u b + ()(.. log i b = K' 0 f we 1 y = - ex x + K'

(y • log ub ' x = log i b en K'= konstant).
Een overzicht van de karakteristieken is te vinden in

tabel 14 en grafiek 12. Foto 28. 29 en 30 zUn drie op

namen waarvan de karakteristiek is bepaald.
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GRAFIEK 12

Boogspanning ub als
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...
fotonr. i soort f· ct K Rol.

(1\) stroombreking (MHz) (n)

500 8 abrupt/oBC. A-mode 0,51 39,1 350
505 8 abrupt n,36 40,1 165
622 8 abrupt 0,35 31,0 150

1143 8 abrupt 0,39 58,8 370
1137 8 abrupt/osc. A+B 1,91 47,4 1485

501 8 osc. A-mode ? 0,51 39,0 350
1138 8 osc. A-mode 1,25 1,05 79,4 1100
1140 8 osc. A-mode 1,4 1,27 53,3 940
1144 8 osc. A-mode ? 0,91 62,8 810
1242 8 osc. A-mode 1,18 2,10 37,3 1215

277 8 osc. S-mode 0,55 1,43 89,6 1290
368 8 osc. S-mode 0,54 1,54 113 1560
372 8 osc. S-mode 0,53 5,91 27,4 1310
921 16 osc. B-mode 0,55 2,39 48,3 1815

1352 8 osc. S-mode 0,54 1,38 71,6 1510
1365 R osc. B-mode 0,50 2,46 90.8 1425

Tabel 14 Bepaling van ~, K en Ro van diverse oscillo-
grammen. .

Uit grafiek 12 volgt dat de waarde van oc goed te bepa

len is bU de stroombrekingen die abrupt zUn of die wor

den voorafgegaan door een instabiliteitsoscillatie vol

gens mode A (f i >1MHz). B!J de opnamen waarbU de stroom

breking voorafgegaan wordt door een instabiliteitsoscil

latie volgens mode B (fi~ 500 kHz) en/of spanningspiek

1s de waarde van ~ meestal niet eenduidig te bepalen

over een langere tUdsduur omdat de boog erg instabiel

is: er treden vaak spanningsvallen op in de boogspanning.

Oit hangt samen met de grotere openingstUden van de SF6

schakelaar en de bUbehorende grot~re kontaktafstanden.

Zie foto 31 en 32.

Bij iedere negatieve spanningssprong hoort een positieve

stroomsprong, die wat batreft grootte nagenoeg evenredig

z lIn.

Oit versch1lnsel is te verklaren als we aannemen dat de

boog door z'n felle beblazing wordt weggedreven en daar

na zichzelf kortsluit waamdoor een lagere boogspanning

nodig is, zie figuur 38.

(a)

Fig. 38 Kortsluiting van de boogontlading.
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Foto 31. Spanning en stroom bU de 1e onder
brekingspoging, kontaktafstand is
ongeveer 1,4 mm op het moment dat
de stroom breekt.
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Foto 32. Spanning en stroom bU de 1e onder
brekingspoging, kontaktafstand is
ongeveer 3,4 mm op het moment dat
de stroom breekt.
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De sehakelaar bezit RltUd een inherente paralleleapa

eiteit Cpo Ook over deze eapaeiteit verandert de span

ning waardoor btl een spanningsval de capaciteit voor

een gedeelte zal worden ontladen via de boogontlading.

Hierdoor vindt er kortstondig een stroompiek plaats.

Door het grote aantal spanningesprongen krUgen we

steeds andere boogkarakteristieken. Ala voorbeeld

is van foto 31 van de krommes <y, ® en ® de boogka

rakteristiek bepaald, zie grafiek 13. Het is niet duide

IUk of door de spanningssprongen de momentane waarde

van ~ of K groter dan weI kleiner wordt bU afnemende

boogstroom en/of de mate waarin de boog onrustig

brandt.

Het verband tussen ~ en de soort stroombreking wordt

samengevat in tabel 15.

type s t roomb rek ing aantal 0<-

bepa- gemid- st.dev.
linqen deld

abrupt 4 0,40 0,07

osc. mode A (f. > lMHz) 5 1,17 0,53
l.

osee mode B ( f i ~ 0 ,5 MHz) 8 2,27 1,44

Tabel 15 Verband tussen ~ en het type stroombreking.

In paragraaf 5.15 zUn een aantal ~-waarden benaderd

voor twee overeenkomende punten van ub,ib direkt

v66r of direkt na het moment waarop instabiliteit

optreedt. Voor wat betreft de instabiliteitsoscil-

laties volgens mode A en B vinden we waarden

van ~ die nagenoeg overeenkomen met het resultaa~

uit tabel 15.
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Foto 33. Stroombreking, schema 2,
i := 42 A, Cp s 6,0 nF,
f

i
:= 276 kHz.

Foto 34. Stroombreking, schema 2,
i . 8 A, Cp = 6,0 nF,
f

i
s 300 kHz.

.1
I

ups

Foto 35.
;+:

~troombreking, schema 2,
i = 8 A, Cp := 12,3 nF,
f

i
:= 262 kHz.

lit
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5.13 Invloed van een extra parallelcapaciteit c~.

De extra capaciteit C' is parallel geschakeld over de
p

SF6-schakelaar met de bUbehorende shunt, zie figuur 39.

1..-__....... _

Fig. 39

C!~

Extra capaciteit over de schakelaar.

De waarde van de extra capaciteit is gemeten met een

Wayne Kerr UniversAl Bridge B221. Een overzicht van de

metingen en berekeningen stAat in tabel 16.

-
i C' e i uo

R f i soort
serie

. p
r-I~ 0 0 bre-
ro e (A) (V) (,Q) (kHz) kings

( A) (nF)
~.r04gem. s.d. -g-e-nt. sa. gem. sd. ge~ 50'".e.- mode
~~

4,6/9 8 - 67 0,49 666 1330 522 34 B

10 8 6,0 27 1,55 0,35 675 175 415 115 295 48 B+piek

1,2 8 12,3 9 2,56 0,58 710 155 295 83 230 50 B+piek

14 42 6,n 11 1,43 0,37 385 125 280 85 330 70 B+piek

Tabel 16 Overzicht van de metingen met een extra
capaciteit C'. geschatte openingstUd van
elke serie: p~ 4 ms.

We zien in tabel 16 dat bij een hogere capaciteits

waarde C~ de stroom bU een hogere waarde breekt. De

instabiliteitsfrequentie is echter meestal moeilUk

te bepalen, zie foto 33,34 en 35. Meestal zUn er

meerdere frequenties te zien op een oscillogram.

Wanneer een extra capaciteit aanwezig is breekt de

stroom meestal na een spanningsval.
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Foto 36. Spanning en stroom, schema 2,

1 = 8 A, Cp = 12,3 nF, De kontak
ten worden geopend precies op het
midden van de opname (spanning
veranderd), op het moment van
stroombreking is de kontaktaf
stand ongeveer 0,3 mm.
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Foto 37.
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r. ..

It, ".
~panning en stroom, schema 2,
i • 8 A, Cp = 12,3 nF, op het mo
ment van stroombreking is de kon
taktafstand ongeveer 2,8 mm.
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5.14 Variatie van de kontaktafstand en extra parallel-

capaciteit.

Serie 3 geeft de stroombreking als funktie van de ope

ningstUd van de schakelaar. De spanningsmeting is he-

laas onbetrouwbaar i.v.m. een los kontakt in de spannings

deler. Vanwege de grate tUdbasis is er slechts een glo

baal verschil tussen de soar ten straombreking aan te

geven, zie fato 36 en 37. In tabel 17 wordt een over

zicht van de metingen en berekeningen van deze serie

gegeven. De boogspanning is hierbU geschat.

openings- aantal i o in A U o R soort
tijd metin- 0 stroombreking;

( ms) gen gem. 5 .d • (V) (n)

~1 5 0,7 0,05 ?;:. 50 ~70 mode A

~2 5 0,8 0,12 ~125 ~155 mode A

~3 5 1,8 0,3 ~450 %-250 mode B + piek
~4 8 2,5 0,5 1;.550 ~220 mode B + piek

~5 6 2,6 0,4 mode B + piek

x6 5 3,2 0,5 mode B + piek

~7 4 3,2 0,5 mode B + piek

~ 2 3,0 0,1 ~775 ~225 mode B + piek
1%-9 6 2,7 0,3 ?:-775 ~285 mode B + piek

Tabel 17 Variatie van de openingstUd van de scha
kelaar waarbil C' = 12,3 nF en So = 8 A., P

Er is een lichte toename te zien in de waarde waarbU

de stroom breekt als funtie van de openingstUd van de

schakelaar (kontaktafstand). Ook hier zien we de in

stabiliteitsoscillaties met de hoogste frequenties

bil korte kontaktafstanden. Gegevens omtrent de grootte

van deze frequenties ontbreken echter.
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5.15 Kontro1e van het stabi1iteitskriterium van Rizk.

(5.3)

(5.2)

(5.4 )

( 5.1)

ge1U k

ge1 Uk

c =

Op de grens van instabiliteit is de dempingsfaktor

aan nul (~= 0 ) en is de instabi1iteitsfrequentie
a an: f""'::"\0l

Wl,"=: ~e
Wanneer we in vgl.(5.1) L t.a.v.eRa verwaar10zen ge1dt

ap de instabiliteitsgrens:
1.

Aan de hand van de osci11ogrnmmen kan het stabi1iteits

kriterium van Rizk gekontro1eerd worden. De instabi1i

teitsfrequentie bedraagt:

J
1 ., ,

Wi. :: C(L +0R",,> - T'2.

eRa. Wi.~
"HierbU is Ra de ~oagweerstand op het moment dat de ont-

lading instabie1 wordt.

Aan de hand van de osci11ogrammen kan achtereenvo1gens

Ra I f i ,Ot, e en C worden bepaa1d, zie foto 38.

De boogweerstand vo1gt uit: Ra = u1/i1 •

(5.7)

De instabi1iteitsfrequentie vo1gt uit het aanta1 ascil

laties per tUdseenheid. Hiermee kan Wi berekend worden

omdat Wi = 2~fi • (5.5)

De waarde van ~ kan worden bepaa1d aan de hand van twee

punten van de boogkarakteristiek n1. uit de punten

(u1, i 1 ) en (U2 ,1 2 ) waarbU u1 en i 1 de spanning resp. de

stroom z!ln waarbU de ont1ading instabiel wordt.

De berekening van ~ is a1s volgt:

log u1 - log u2
0(:D rag i

2
_ log i

2
( 5 .6)

De tUdkonstante vo1gt uit:

0= ~
w~

De capaciteit die een ro1 speelt bU het instabie1 worden

van de boag kan dan worden berekend m.b.v:

c= _1.__

8~Q. w?

( 5.8)
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~

foto- i i f. a 8 R C
0 1 anummer

(A) (A) (MHz) (~s ) (12) (pF)

235 8 0,40 0,50 2,20 0,47 819 263
236 8 0,43 0,52 1,56 0,38 lP32 239
261 8 0,34 0,53 4,57 0,64 985 143
266 8 0,35 0,57 2,30 0,42 1203 153
284 8 0,38 0,60 1,59 0,34 1255 168

360 8 0,60 0,50 4,58 0,68 702 212
363 8 0,43 0,52 2,96 0,52 812 218
371 8 0,45 0,52 0,85 0,28 1042 321
375 8 0,53 0,50 3,07 0,56 945 192
378 8 0,63 0,50 3,24 0,57 911 194
379 8 0,44 0,52 1,75 0,41 929 249

380 8 0,67 0,51 3,27 0,56 971 178
394 8 0,49 0,52 2,10 0,44 860 246
581 8 0,40 0,51 2,78 0,52 1257 149
738 8 0,54 0,53 1,88 0,41 935 234

1096 8 0,31 1,4 2,18" 0,16 517 140
1099 8 0,28 1 ,5 1,56 0,14 625 13'9

1101 8 0,26 1,6 1,37 0,12 625 140
1118 8 0,26 1,5 1,38 0,13 613 140
1119 8 0,26 1,0 1,00 0,15 1162 134
1124 8 0,31 1,4 2,24 0,17 614 124
1131 8 0,27 1,4 1,27 0,13 660 152
1159 8 0,18 1,4 1,30 0,13 1047 97

1355 8 0,29 1 ,3 0,51 0,09 720 238
1356 8 0,26 1 ,5 0,67 0,09 549 231

Tabel 18 Kontrole van het stabiliteitskriteriurn volgens Rizk
bij een aantal oscillogrammen.

-
foto- i i f. a 8 R C

0 1 anummer
(A) (A) (MHz) (~s) (Q) (pF)

764 8 0,94 0,23 2,97 1,19 357 1125
774 8 2,00 0,34 11 ,8 1 ,61 131 1039
817 8 1,82 0,26 11,3 2,05 135 1353

1058 42 1,79 0,26 1,05 0,63 301 1981
1061 42 1,65 0,38 2,57 0,67 189 1382
1062 42 0,65 0,45 0,47 0,24 215 2398
1064 42 1,04 0,40 1,29, 0,45 125 2807

Tabel 19 Kontrole van het stabiliteitskriterium volgens Rizk.
Er staat een extra capaciteit C~ = 6,0 nF parallel
aan de schakelaar. P
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In tabel 18 wordt een overzlcht gegeven van de be

rekenlngen b!J een santal osclilogrammen. De bereken

de t!ldkonstante e heeft hlerbU een gemlddelde waarde

von 0,46 ~s (standaarddevlatle 0,13 ~s) voor de

B-mode oBclllatle en een gemlddelde waarde van 0,13 ~s

(st.dev. 0,03 ~s) voor de A-mode osclilatle. De effek

tleve capacltelt C die een rol epeelt bU het lnsta

blel worden van de boog heeft een gemlddelde waarde

van 185 pF (st.dev. 53 pF).

In tabel 19 vlnden we een overzlcht van de bereke

nlngen wanneer er een extra capacltelt C' van 6 nFp
parallel staat asn de SF6-achakela8r. De tUdkonstsnte

bedrssgt hlerbU e • 0,98 ~8 (st.dev. 0,61 rs) terwUl

C • 1770 pF (st.dev. 600 pF).
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6. KONKLUSIES

BU het onderbreken van kleine induktieve stromen

m.b.v. de gebruikte SF6-puffer-schakelaar kunnen

verschillende typen stroombreking worden onderschei

den:

-na aangroeiende oscillatie mode A (f i > 1 MHz)

-na aangroeiende oscillatie mode B (f i ~ 0,5 MHz)

-abrupte stroombreking

-na spanningsdaling (stroompiek).

De abrupte st~oombrekingen komen voor bU kleine kon

taktafstanden ( tot ca. 0,8 mm). H~erbU is de boog-
, , ;

spanning erg laAg nl. kleiner dan ca. 100 volt.

MogelUk is dit type stroombreking te wUten aan de

overgang boogontlading in glimontlading en/of tenge

volge van elektrodeneffekten.

Als de boogontlading rustig brandt vinden we insta

biliteitsoscillaties tussen ca. 1 MHz en 2 MHz (mode

A). Bij grotere kontaktafstanden (groter dan ca. 2 mm)

brandt de boog erg onrustig d.w.z. er treden steeds

spannings- en bUbehorende stroomsprongen Ope BU deze

grotere kontaktafstanden vinden we de stroombreking

volgens de andere twee typen. OpmerkelUk is dat de

instabiliteitsoscillatie wat de frequentie betreft

nagenoeg konstant is en zelfs btl variatie van de cir

cuitstroom tussen 8 en 42 amp~re (topwaarde) n1et

noemenswaardig verandert. Ook bU langere bogen (2e

nuldoorgang) vinden we dezelfde frequentie.

Er is geen duidelijk onderscheid te maken wanneer de

stroombreking al dan niet voorafgegaan wordt door
een spanningssprong.

Er bestaat een duidelUk verband tussen het type stroom
breking en de boogweerstand Ro op het moment van breking:

abrupte st roombreking Ro ~ 250.n.
aang roe iend mode A R ~ 850 .n-

o
oscillatie mode B R ~1355 Sl.

o



Sii de abrupte breking en de breking volgens mode A

lUkt de stroom bU een iats lagere waarde (io~O,28 A)

te breken df.ln bU de brekingstypen mode B (io~O,50 A).

8U dit la8tste type breking zien we een kleine stUging

in de gemiddelde waarde van i als funktie van deo
kontaktafstand.

Wat betreft de ub(ib)-karakteristiek van de boog en de

bUbehorende momentane waarde van ~ vinden we een lagere

waarde b\j de abrupte breking (llLlII:.O,5). een iets hogere

waarde bij mode A-breking (ol~1) en een nog hogere waarde

bU de stroombrekingen volgens het type mode B (oL)1).

B II de aang roe iende osc illat ies (mode A) vinden we b U
een hoge oscillatiefrequentie een lage boogweerstand

waarbll de stroom breekt (Ro~500.n.. bU fi~2 MHz). Deze

frequentie neemt af bU toenemende boogweerstand

(Ro~ 1400n. btl fi~l /'11Hz). De waarde waarbU de stroom
breekt is nagenoeg frequentieonafhankelUk.

all kontrole van het stabiliteitskriterium volgens Rizk

vinden we verschillende waarden voor de tijdkonstante e .
Het verschil 1n de oscillatiefrequenties tUBsen brekingen

volgens mode A en die volgens mode B is te verklaren

door aan te nemen dat er een sprong in de tUdkonstante

optreedt, zie figuur 40.

i0 iw> tLfo
0.60

QSO

o
Fig. 40

300 600 90u I~OO 1500

Mogeltik verloop van de tUdkonstante 9 als
funktie van de boogweerstand Ra •

De grootte van de tUdkonstante kornt overeen met uit

de literatuur bekende waarden. Van een sprong is echter
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niets bekend wellicht omdat deze kleins tUdkonstante

zee r moe i1 ijk is te me ten. We 1 word t door Wagne r @.5J

een knikvormig verloop verondersteld. BU een groters

geleidbaarheid van de boogontlading zou de tUdkon

stante volgens hem toenemen. Oit in tegenstelling tot

figuur 40. Nader onderzoek van de tUdkonstante{n) van

SF6 zal hier waarschijnlijk duidelHkheid in brengen.

Met behu1p van het stabi1iteitskriterium van Rizk kan

de capaciteit in de omgeving van de SF6-schakelaar die

inv10ed heeft op de stroombreking worden berekend.

Deze capaciteit bedraagt dan ca. 185 pF.

Wanneer er echter een extra para11elcapaciteit C'
p

wordt toegevoeg~vinden we uit de ~tabiliteitsrekening

een waarde voor~de effektieve capaciteit die 'maar

ca. 15 - 45 % van de toegevoegde capaciteit is.

Ook hier zal nader onderzoek dUidelUkheid over moeten

verschaffen.
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APPENDIX 1 Rekrachtiging5schema v~n de m~gneet- en
oarallelschakelRar
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Vervolg Appendix 2.

GEBRUIKTE SYMBOLEN

0= kabelnumrner in de ignitronkast

()= kabelnummer tussen ignitronkast en stuurkasten

z = zekering
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SCHAKELAARSTANDEN OF DE IGNITRONKAST

STAND VERBINDINGEN(ignitron en stuurkasten)

90° induktief rm---@----@ ffiJ---@-@ 0-@--@
30° induktief rID----®--@ rm----@-® ~
30° capacitief rm---@-@ rm--@-----@ @J---@----®
90° capacitief @----@---@ £ID----@-@ 0-@---@

OVERZICHT van de ZEKERINGEN op de IGNITRONKAST
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