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Samenvatting

The automatization of the DC vacuum arc life-time measurement.

Ten behoeve van de wetenschappelijke verklaring en de beheersing van het

fenomeen "current chopping" in vacuiimschakelaars zijn er grote aantallen

levensduurmetingen van gelijkstroom-vacuiimbogen nodig.

Met behulp van de in dit verslag beschreven opstelling kunnen automatisch tot

10
4

booglevensduren per stroominstelling worden gemeten. Als het gewenste

aantal meetpunten per stroominstelling is bereikt, wordt de stroom automatisch

een stap verhoogd.

De registratie van de levensduren gebeurt op storingsongevoelige ponsbanden.

De informatie kan daarna door een computersysteem (CA~~C) compact worden

opgeslagen op discettes en tot histogrammen worden verwerkt.

Om het gebruik van een mechanische constructie voor de contactscheiding van

een vacuiimschakelaar te vermijden, is gebruik gemaakt van een triggered

vacuum gap (T.V.G.).

De triggering van deze T.V.G. is betrouwbaar (meer dan 4000 succesvolle

initiaties) tot stand gebracht met behulp van een hulpontlading over een

isolator. De vacuiimboog wordt geinitieerd met een stroompuls (100 A, 20~s)

uit een hulpcircuit.

Uit de metingen blijkt dat de gemiddelde booglevensduur van een getrokken

boog langer is dan die van de getriggerde boog in de gebruikte T.V.G.

Bij de onderzochte getriggerde vacuiimboog is een duidelijke afname van de

gemiddelde booglevensduur ten gevolge van het vergroten van de contactafstand

geconstateerd.
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1. Inleiding

De vermogensschakelaar is een schakelaar, die in staat is grote stromen te

onderbreken in de hoogspanningsnetten van de elektriciteitsvoorziening.

Bij het uitschakelen worden de contacten van de schakelaar gescheiden.

De stroom blijft echter nog vloeien in de vorm van een (gas)ontlading of "boog"

in het medium tussen de contacten.

Dit medium karakteriseert de schakelaar: er zijn gas-, olie- en vacuumschakelaars.

De in de vacuumschakelaar gevormde ontlading heeft plaats in de damp, die uit de

contacten in het vacuum wordt vrijgemaakt. Deze ontlading wordt metaaldampont

lading of "vacuumboog" genoemd.

In het ideaIe geval loopt de stroom als boog door, tot aan de natuurlijke sinus

nUl-doorgang van de wisselstroom.

Doordat echter bij steeds afnemende stroom de energietoevoer van de boog te laag

wordt om de boog in stand te houden, dooft deze spontaan, v66r de natuurlijke

nUldoorgang bereikt is.

Dit spontaan doven wordt stroombreking (current chopping) genoemd.
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Fig. 1 Stroombreking.

dI
De hoge dt die samenhangt met de stroombreking, wekt in een inductief net hoge

overspanningen op.

De vacuumschakelaar vormt dan echter al zo'n goede isolator, dat hij niet her

ontsteekt.

De andere netcomponenten worden dan zwaar dielektrisch belast. Dit vormt de aanlei

ding tot nader onderzoek naar het stroombrekingsgedrag van de vacuumschakelaar.

Het promotie-onderzoek van ir.Smeets binnen welk kader deze afstudeeropdracht

verricht is).

Over de oorzaak van de stroombreking in de vacuumboog is nog onvoldoende bekend.
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De grootte van de stroom, waarbij stroombreking optreedt, bezit een statistisch

karakter. Om het gedrag van de vacuumboog, bij een stroomwaarde en andere goed

beheersbare parameters, te bestuderen, worden gelijkstroomvacuumbogen opgewekt.

Nader oscillografisch onderzoek leert, dat deze gelijkstroomvacuumbogen gekenmerkt

worden door een statistische opeenvolging van momentane stroomverlagingen,

instabiliteiten genoemd. Zie figuur 1.2.
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Fig. 1.2. Gelijkstroomvacuumboog met instabiliteiten.

Een accumulatie van zulke instabiliteiten wordt verantwoordelijk geacht voor

het doven van de vacuumboog. (Smeets en Schulpen (1985».

Men kan nu de gemiddelde levensduur (r) van de gelijkstroomvacuumboog definieren

als de gemiddelde tijd tussen initiatie en spontane doving van de ontlading.

Op deze grootheid blijken een aantal parameters van invloed te zijn, zoals:

de grootte van de stroom (zie figuur 1.3.)

de samenstelling van het elektrode-materiaal .

. de impedantie van het circuit.

de afstand tussen de elektroden.

de kwaliteit van het vacuum.
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Fig.l.3. Gemiddelde gelijkstroomvacuilmbooglevensduur als functie van de stroom.

Weet men de gemiddelde levensduur als functie van de stroom, dan kan, onder iden

tieke omstandigheden, de stroombreking in de wisselstroomvacuilmschakelaar worden

voorspeld. Zijn namelijk de frequentie en de amplitude van de wisselstroom gegeven,

dan kent men de momentane waarden van deze stroom voor zijn natuurlijke nul

doorgang. Bij elke momentane stroomwaarde behoort een gemiddelde levensduur (zie

figuur 1.3.). Is deze gemiddelde levensduur gelijk aan de tijd, die de momentane

waarde van de wisselstroom resteert tot zijn nuldoorgang, dan zal na dit moment

c.q. beneden deze stroomwaarde, stroombreking optreden.
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Fig.l.4. Wisselstroom met gemiddelde booglevensduren. Vanaf Ltreedt stroombreking

op.



Daar de spreiding (~) in de individuele waarden van de gelijkstroomvacuUmboog

levensduur zeer groot is, is voor een betrouwbare schatting van het gemid

delde een groot aantal afzonderlijke booglevensduurmetingen noodzakelijk.

(Zie Smeets 1985). Automatisering van de b~oglevensduurmetingligt nu voor

de hand.

Zoals we al zagen komt de vacuUmboog in een vacuUmschakelaar tot stand door

de contacten van de schakelaar te scheiden, terwijl deze een stroom voeren

(getrokken boog).

Een andere Manier van booginitiatie is de volgende: de contacten worden op een

bepaalde vaste afstand van elkaar ingesteld en een spanningspuls, aan een

hulp (trigger) elektrode aangelegd, doet de vacuilmboog tussen de contacten

ontstaan.

Dit toestel wordt "triggered vacuum gap" genoemd (zie hoofdstuk 2) en wordt

verder in dit verslag als T.V.G. afgekort weergegeven.

Een voordeel van de T.V.G. is dat de mechanische hulpapparatuur voor de

contactscheiding en de booginitiatie kan vervallen.

Een nadeel van de T.V.G. is de elektromagnetische puIs die bij de triggering

ontstaat. Deze elektromagnetische puIs kan storingen veroorzaken. Er moe ten

dan ook maatregelen genomen worden om de booglevensduur-meetopstelling

voldoende bedrijfszeker te doen zijn.

Tevens moeten er maatregelen worden genomen om de stroom in de T.V.G. op

de gewenste waarde te brengen (zie hoofdstuk 3).

De in de T.V.G. getnitieerde ontlading (getriggerde vacuUmboog) is dezelfde,

als die in de getrokken boog.

Nagegaan zal echter moeten worden of en in hoeverre de Manier van booginitia

tie van invloed is op het booggedrag na initiatie.

De volgende verschillen kunnen daarop van invloed zijn:

de vacuumschakelaar bezit een veranderende contactafstand, terwijl de

contactafstand van de T.V.G. tijdens de booglevensduur constant is.

de kathode van de vacuumschakelaar is vlak, terwijl de kathode van de

T.V.G. een put bezit, waarin de triggerelektrode is aangebracht.

Rond de T.V.G. is een opstelling opgebouwd om de vacuilmbooglevensduur

automatisch te meten.
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In hoofdstuk 2 worden achtereenvolgens besproken:

de constructie van de T.V.G.

de behandeling tijdens de samensteIIing van de T.V.G.

het triggeronderdeel en de opwekking van de elektrische puIs voor de

triggering.

Hoofdstuk 3 behandelt het circuit en de wijze waarop de stroom in de T.V.G.

tot stand komt. De stuurapparatuur, die de schakelaars bedient, die daarvoor

nodig zijn, staat in hoofdstuk 4 beschreven. Daar staat tevens de "klok"

beschreven, waarop het gewenste aantal metingen wordt ingesteld en het

apparaat, dat de grootte van de stroom automatisch instelt.

Hoofdstuk 5 is gewijd aan het meetcircuit en de verwerking van de gegevens.

Tevens geeft dit hoofdstuk een samenvatting van de hoofdmaatregelen, die

getroffen zijn om de apparatuur ongestoord naast elkaar te laten functioneren.

In hoofdstuk 6 staan de meetresultaten vermeld.

De appendix tenslotte handelt over het onderhoud van de accu's.



2. De Triggered Vacuum Gap.

2.1. De constructie en de behande1ing van de T.V.G.

Ret huis van de demontabe1e T.V.G. is in hoofdzaak opgebouwd uit roestvast

sta1en onderde1en, waartussen zuurstofvrije koperen (O.F.R.C.) afdichtings

ringen zijn gemonteerd. Zie figuur 2.1-1.
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Fig. 2.1-1. De hoofdonderde1en van de Triggered vacuum gap.

De isolator (17) voorkomt stroomdoorgang via het huis. Uiterst rechts en links

in figuur 2.1~1 bevinden zich de aans1uitk1emmen. Met behu1p van de ba1g (2)

kan het linker contact worden verp1aatst. Op de contactdragers (9) zijn zuur

stofvrije koperen contacten met een diameter van 30 mm gemonteerd.

In het centrum van het vaste contact is het triggeronderdee1 ingebouwd.

(Zie verder in dit hoofdstuk).

Aan de voorkant is een kijkg1as aangebracht om de vacuumont1ading zichtbaar te

maken, terwij1 aan de achterkant de hoogspanningsdoorvoer van het trigger

onderdee1 is gemonteerd.

Aan de f1ens (7) aan de bovenkant van de T.V.G. is permanent een ionen-getter

pomp aangesloten. Deze pomp dient om gasmo1ecu1en, die binnengekomen zijn door

1ekken of die vrijgekomen zijn tijdens een vacuumont1ading, te verwijderen.
-7Deze pomp houdt de stationaire druk beneden 10 Torr.

Aan de f1ens aan de onderzijde is een koperen (O.F.R.C.) pijp aanges10ten

die tijde1ijk de verbinding vormt met de pompapparatuur, die,v66r het in

bedrijfste11en van de T.V.G., voor het vacuUm zorgt.
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Voor de montage worden de onderde1en van de T.V.G. achtereenvo1gens:

u1trasonoor gereinigd in een a1ka1isch ontvettingsbad bij 95
0

C.

afgespoe1d met g~deioniseerd water.

u1trasonoor gereinigd in gedeioniseerd water van 95
0

C.

gedroogd met behu1p van warme 1ucht.

in een freon-damp-ontvettingsbad gereinigd.

Het monteren gebeurt daarna in een stofarme kast.

Na het monteren wordt het gewenste vacuUm a1s voIgt verkregen:

De koperen pijp aan de onderzijde van de T.V.G. wordt aan een pompsysteem

aanges10ten dat met behu1p van een thermo-mo1ecu1aire absorptiepomp een
-3v66rvacuUm bewerkste11igt van ca 10 Torr.

+2 2 +2
1 Torr = 1 mm Hg = 1,3332 mbar =1,3332 10 N/m = 1,3332 10 Pa.

Vervo1gens zorgt een ionengetterpomp samen met een titanium-sub1imatiepomp

voor ver1aging van de druk tot Minder dan 10-
8

Torr.

Tijdens de tweede fase van het pompproces wordt de T.V.G. gedurende 16 uur

verhit tot minimaa1 125
0

C, om zovee1 moge1ijk geabsorbeerde gassen uit de

onderde1en vrij te maken.

De hoogte van de uitstooktemperatuur hangt af van de temperatuur die de in

de T.V.G. aanwezige iso1atiemateria1en maximaa1 kunnen verdragen.

Er is bijvoorbee1d Teflon gebruikt voor de diverse steuniso1atoren.

Wanneer het gewenste vacuUm bereikt is, wordt de koperen verbindingspijp

plat geperst.

Het p1atgeperste stuk wordt doorgeknipt en vormt daarna een b1ijvende af

dichting. De naad wordt beschermd met een 1aag soldeertin.

Voordat de metingen aan de vacuUmboog kunnen beginnen, moeten de contacten

geconditioneerd worden. Het conditioneren gebeurt door de T.V.G. een aanta1

ma1en te ontsteken.

Tijdens het conditioneren worden uit het materiaa1 aan het kathode-opperv1ak

geabsorbeerde gasresten verwijderd. Deze gassen kunnen het karakter van de

gewenste metaa1dampont1ading verstoren en daarmee de eigenschappen van de

T.V.G. nade1ing beinv10eden.

Na een tota1e 1adingsdoorgang van ca 500 C kan de T.V.G. a1s geconditioneerd

worden beschouwd.

Tijdens de eerste ont1adingen kan de druk in de T.V.G. tot maximaa1 10-
4

Torr

op10pen. Er moet dan gewacht worden totdat de ionengetterpomp de druk heeft
-6

herste1d tot beneden 10 Torr a1vorens de vo1gende ont1ading te starten.
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2.2. De triggering

De triggering heeft tot doel door middel van een hulpontlading, in samenwerking

met het circuit, een ontlading tussen de hoofdcontacten van de T.V.G. tot

stand te brengen. Ten behoeve van de automatische metingen moet de triggering
4

vele malen (10 maal) betrouwbaar kunnen functioneren.

Verder mag met name de hUlpontlading geen invloed hebben op de hoofdontlading,

wanneer die eenmaal is ontstaan.

De hulpontlading wordt tot stand gebracht met behulp van het triggeronderdeel.

Dit bestaat uit een centrale triggerpen, die in een isolatiering is geplaatst.

Het geheel is in het centrum van een der hoofdelektrodes verzonken.

Zie figuur 2.2-2 A en B voor twee verschillende uitvoeringen.

De triggerpen is via een doorvoerisolator in het huis van de T.V.G. met een

hoogspanningspulskast verbonden. De hulpontlading vindt plaats tussen de centrale

triggerpen en de rand van de put waarin de triggerpen en de isolatiering zijn

verzonken. De hulpontlading is niet in staat om bij een voedende accuspanning

van 144 V een hoofdontlading tot stand te brengen in een circuit waarin de

T.V.G. is opgenomen.

De spanning op de hoofdcontacten moet daartoe worden verhoogd tot ca 1 kV.

Dit gebeurt met behulp van het circuit dat beschreven is in hoofdstuk 3.

De triggering kan op een aantal manieren tot stand worden gebracht:

1. Door een zeer hoge spanning over de hoofdcontacten aan te leggen,zodat

vacutimdoorslag optreedt. Dit is praktisch niet uitvoerbaar daar de spanning

zo hoog moet zijn (groter dan 100 kV), dat eerder doorslagen in het uitwendige

circuit optreden.

2. Door de injectie van een neutraal gas, dat afkomstig is van een titanium

hydride gloeidraad tussen de contacten. Dit is niet uitvoerbaar vanwege de

ongewenste aanwezigheid van de draad in de hoofdontlading.

3. Door injectie van elektronen, die verkregen worden door:

foto-emissie uit de bestraalde negatieve elektrode. Dit vereist echter

een zeer grote energiedichtheid. (Bulygin et al. (1976».

emissie uit een koolstof halfgeleiderlaagje waar een stroom doorloopt.

Dit vereist een speciale sintertechniek. (Bayliss et al. (1984».

4. Door plasma-injectie. Het plasma wordt opgewekt door een hulpontlading in een

kleine hoeveelheid gas. Dit gas kan afkomstig zijn uit:

een externe bron; dit is bij de gewenste druk echter niet realiseerbaar.

de elektroden, meestal waterstofgas dat in de elektroden is opgelost.

Er bestaat twijfel over de duurzaamheid van deze methode. (Raakt het gas op?).
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Tevens kan na een aantal triggeringen zoveel gas vrij komen dat de druk
-6

te hoog (10 Torr) in de T.V.G. oploopt (Lafferty (1966».

het isolatiemateriaal, waarover de hulpontlading plaatsvindt. Het betreft

hier geabsorbeerde risiduele gassen, die door de hulpontlading worden

vrijgemaakt.

Met het oog op de praktische uitvoerbaarheid en de gestelde eisen is gekozen

voor een triggering die functioneert met behulp van een plasma, dat ontstaat

bij een hUlpontlading over een isolator.

Men stelt zich de werking van dit triggerprincipe als volgt voor:

Door veldemissie worden elektronen vrij gemaakt aan de isolator-kathode-vacuUm

overgang ("triple junction") van het triggeronderdeel. De veldsterkte is daar

plaatselijk sterk verhoogd in holtes en spleten,die ontstaan door een niet

perfekt mechanisch contact tussen de materialen.

Isolatiematerialen met een hoge permittiviteit versterken dit veld (Gleichauf(1951».

De vrije elektronen botsen op positief geladen grensvlakken en maken daarbij

o.a. geadsorbeerde gasmoleculen los uit het oppervlak van de isolator en de

anode. Deze gasmoleculen worden vervolgens door botsing met elektronen geioni-

seerd.

ED P05;ri~r IoN

o /oIEUT/lI1llL
PEELT.JE

Vt9C au1'1

Fig. 2.2-1. Overslag in vacuUm.

Zo ontstaat een positief gel aden gebied op het isolatoroppervlak bij de anode,

dat naar de kathode beweegt en de veldsterkte nog vergroot,zodat doorslag

optreedt. De hUlpontlading kan dan door Joule verhitting zoveel gassen vrij

maken dat een Townsend ontlading tussen de hoofdcontacten plaatsvindt.

(Raju et al. (1976».
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Een andere hypothese is dat de hulpontlading een hoeveelheid plasma produceert,

die onder invloed van zijn eigen magnetisch veld naar de ruimte tussen de

hoofdcontacten beweegt. Daar ontstaat dan een doorslag tussen het plasma en de

elektroden.(Lafferty (l966)}

Verwacht mag worden dat de hoofdontlading moeilijker ontsteekt, wanneer de

hoofdcontacten verder uit elkaar staan. Er treedt dan een te hoge plasma-expansie

op om tot doorslag te leiden. De hoeveelheid lading die door de hulpontlading

vloeit bepaalt mede de hoeveelheid plasma of vrijgekomen gas.

Er is onderzoek gedaan naar twee verschillende uitvoeringen van het triggeronder-

dee!.

ISOit9TOIC B

Fig. 2.2-2 Triggeronderdeel.

Om de ontladingen zichtbaar te maken is een venster in de wand van de T.V.G.

aangebracht en de elektrode tussen het venster en het triggeronderdeel

gaasvormig uitgevoerd.

T

Fig. 2.2-3

/1

--- -- --p



Het triggeronderdeel in figuur 2.2-2A is gebaseerd op een ontwerp van

Vidyardhi en Rau (1972).

De gevonden doorslagspanning van het triggeronderdeel ligt veel hoger (ca 13 kV)

dan de auteurs in hun pUblikatie aangeven.

Zij vermelden een doorslagspanning van ca.200 V bij het gebruik van een

silicium carbide isolator ( lr ~ 285) en ca 2,2 kV bij kwarts (tr ~ 4).

Een verklaring daarvoor kan zijn dat de T.V.G. gedurende 24 uur is uitgestookt

bij een temperatuur van 125
0

C. Deze behandeling,die dient om zoveel mogelijk

geadsorbeerde gassen uit de materialen te verwijderen, is noodzakelijk voor het

bereiken van een hoge kwaliteit vacuUm (~10-7 Torr).

Het vermoeden bestaat dat juist deze gassen de door Vidyardhi en Rau geconsta

teerde lage doorslagspanning bewerkstelligen.

De hulpontlading heeft vaak het karakter van een glimontlading en is niet in

staat gebleken de hoofdontlading betrouwbaar te ontsteken.

De invloed van de permittiviteit van het isolatiemateriaal op de ontsteekspanning

van de hUlpontlading blijkt gering.

De doorslagspanning bedraagt ca 14 kV bij het gebruik van aluminiumoxyde

(alumina; cr % 8,7) en ca 12 kV bij silicium carbide (tr ~ 285).

Het ontwerp van figuur 2.2-2B werkt beter (meer dan 4000 keer succesvolle

initiatie). De goede werking wordt waarschijnlijk verkregen door de vorm van de

triggerpen, die ervoor zorgt dat de hulpontlading meer geconcentreerd is en dus

een grotere energiedichtheid heeft met een grotere deeltjestemperatuur in het

plasma.

Dit hetere plasma slaagt er dan beter in de hoofdontlading op gang te brengen.

Bij de toepassing van een alumina isolator wordt bij een werkspanning van

ca. 14 kV een betrouwbare werking van de triggering verkregen.

Alumina wordt toegepast vanwege de grote weerstand van dit materiaal tegen her

haalde overslagen.

Materialen zoals Teflon (PTFE) en epoxyhars zijn als isolatiemateriaal Minder

geschikt gebleken. Deze materialen bezitten een slechte thermische stabiliteit

bij de hoge temperaturen,die in de hulpontlading ontstaan.

Het isolatoroppervlak wordt spoedig overbrugd door metaaldeeltjes die van de

elektrode afkomstig zijn en op het isolatie-oppervlak blijven hechten.

Gupta en Rau (1972) hebben dit ook vastgesteld. Er bestaat namelijk een even

wicht tussen het condenseren van metaaldamp op de isolator,die afkomstig is van

de hoofdontladingen en metaaldeeltjes,die verwijderd worden door de hulpontlading.
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Om zo weing mogelijk metaaldamp op de isolator te laten neerslaan is deze

verzonken in een put, in de negatieve hoofdelektrode aangebracht.

Tijdens de experimenten is waargenomen dat de gevormde kathodespot van de

hoofdontlading de neiging vertoont op de wand van de put te gaan staan.

Na honderden hoofdontladingen zijn maar enkele sporen, door de spot gevormd,

op het kathode-oppervlak zichtbaar.

Boxman (1977) beschrijft dit verschijnsel ook.

Het afronden van de putrand (r>l mm) heft het boven beschreven verschijnsel op.

De polariteit van de elektroden blijkt van invloed op de ontsteking van de

hoofdontlading te zijn. Zie bijvoorbeeld Raju et al. (1976).

Het makkelijkst verloopt de ontsteking, wanneer de elektrode tegenoyer

het triggeronderdeel positief is. Men kan daarna de polariteit van de triggerpen

tegenover de kathode, de hoofdelektrode waarin het triggeronderdeel is inge

bouwd, nog kiezen. De polariteit van de triggerpen heeft weinig invloed, maar bij

een positieve spanning op de triggerpen is de ontstekingskans van de hoofd

ontlading het grootste. Dan zijn de emissiepunten van de hulpontlading en de

hoofdontlading immers gemeenschappelijk.

Door het gebruik van een thyratron in de hoogspanningspulskast, waarvan de gloei

draden en de kathode moeilijk op een hoge spanning te brengen zijn, is voor

een negatieve spanningspuls (ten opzichte van de kathode) op de triggerpen gekozen.
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2.3. De hoogspanningspulskast.

111M/{ HEr
TItIf:.~~ONOEIl

Dt!'FL.

~j/lr 5011.A S'f.llHr

c, 4 1i2
'f~f1.

Aj

H,fA.

22~
51V

III
31M.1/..

D;z 0
7j 72

Fig. 2.3-1 Hoogspanningspulskast.

Aan de secundaire zijde van de transformator T2 staat een wisselspanning, die

met de regeltransformator T1 op maximaal 5 kV (effectieve waarde) is in te

stellen. Met behulp van de gelijkrichter en spanningsverdubbelingsschakeling,

die de onderde1en C
1

, D
1

, D
2

en C
2

bevat, wordt een gelijkspanning van ca 14 kV

verkregen. Met deze gelijkspanning wordt de condensator C
3

geladen via weerstand

R2 en de diode D
3

. Om overslagen, die storingen kunnen veroorzaken, te voor

komen, is het van belang dat de weerstand R
2

geschikt is tot een klemspanning

van 15 kV.

Wanneer de condensator C
3

geladen wordt, is de spanning over de geleidende

diode D
3

, die gelijk is aan de uitgangsspanning, zo laag dat ongewenste

triggering van de T.V.G. wordt voorkomen.
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Wordt nu, door een stuurpuls met een minimale waarde van 250 V, het thyratron

ontstoken, dan zal de positieve zijde van C
3

via R
3

en het thyratron met

aarde worden verbonden.

Daardoor zal de andere aansluitklem van C
3

een negatieve spanning, met een

waarde die gelijk is aan de laadspanning van C
3

, ten opzichte van aarde

aannemen.

De stijgtijd van deze negatieve spanning, die invloed kan hebben op de hoogte

van de doorslagspanning van het triggeronderdeel, wordt bepaald door het

thyratron en de aan de uitgangsklemmen aanwezige parasitaire kapaciteiten.

Wanneer de uitgangsspanning tot een bepaalde waarde is gestegen, zal het

triggeronderdeel doorslaan. De condensator C
3

zal zich dan ontladen via R
3

,

het thyratron en het triggeronderdeel.

De weerstand R
3

beperkt de ontlaadstroom tot een voor het thyratron toegestane

waarde (ca 300 A).
9

Het aanstijgen van de ontlaadstroom (3.10 A/s) wordt door het thyratron

en de in het ontlaadcircuit aanwezige parasitaire zelfinduktie bepaald.

De door de triggerontlading gevoerde hoeveelheid lading (ca 10-
4

C), die van

invloed is op het ontsteken van de hoofdontlading, is te beinvloeden door de

grootte van C
3

en de laadspanning van C
3

.

De hoogte van de laadspanning is echter maar over een klein bereik te regelen,

daar het triggeronderdeel voor zijn werking een minimale spanning van

12 kV nodig heeft.
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3. Het circuit

Het verband tussen de gemiddelde levensduur van de gelijkstroomvacuumboog en de

grootte van de stroom, wanneer de andere parameters constant gehouden worden,

is van belang voor het voorspellen van de stroombreking in de vacufrmschakelaar.

Bij de geautomatiseerde meting van de vacuUmbooglevensduur is de grootte van de

stroomsterkte dus een belangrijke variabele, die instelbaar moet zijn.

In de vacuumschakelaar kan,reeds geruime tijd voordat de vacuumboog ontstaat,

de stroom door de gesloten contacten zijn stationaire meetwaarde bereiken. Zie

figuur 3-1.

I..t-----~---- Vacufrmschake1aar

t
1

: moment van contactscheiding

I - - - ::,.-----

-

T.V.G.

t
1

: moment van triggering

Fig.3-1 De stroom op het moment van initiatie van de vacufrmboog.

In de T.V.G. begint de stroom te vloeien op het moment van triggering en zal

tot de gewenste eindwaarde moeten aangroeien in de vacuumboog, waarvan men de

levensduur wil meten.

Wanneer het aangroeien van de stroom langzaam verloopt, zal hij zelden de

gewenste eindwaarde bereiken, daar de stroomwaarden relatief lang aanwezig

zijn in het traject met een hoge kans op doven. Zie de pijl in figuur 3-1.

Men wil de stroom dus zeer snel laten stijgen tot de gewenste waarde, maar de

a1tijd in het circuit aanwezige (parasitaire) zelfinducties zullen de dI/dt be

palen.

Een andere mogelijkheid is de stroom snel te laten stijgen tot een waarde

(bijv. lOOA) waarbij de vacufrmboog stabiel is (r~oo). Zie figuur 3-2.
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IJOA

Fig.3-2.Stroomver1oop,waarbij de stroom sne1 door de instabie1e gebieden"schiet~

Vervo1gens wordt de gewenste stroom ( k1einer dan 40 A) dan van hogere waarden

uit benaderd.

De overgang naar de constante stroom is dan stabie1er, omdat de kans op doven

bij hogere stroomwaarden dan de meetstroom k1einer is dan bij 1agere waarden.

Zie figuur 1.3.

De hoogte (groter dan 100 A) en de tijdsduur (groter dan 20~s ) van de

stroompu1s moeten een zodanige waarde hebben, dat de vacuUmboog goed op gang

komt c.q. er zich een kathodespot kan vormen.

Anderzijds moeten deze waarden zo 1aag moge1ijk zijn om de inv10ed op de

vacuumboog na de puIs te beperken.

Om een hoge aanvangsstei1heid van de stroom te bereiken, moet de ze1finductie

in het circuit 1aag zijn en de voedende spanning hoog. Ook vanwege de korrekte

werking van de triggering is een hoge k1emspanning van de T.V.G. vereist.



Het principeschema waarmee dit stroomverloop kan worden verkregen is weergegeven

in figuur 3-3.

~l

Fig. 3-3. Principeschema van het circuit voor het opwekken van het stroomver

loop volgens figuur 3-2.

en de weerstand R zorgen voor de stroompuls
V2

voor de constante gelijkstroom.

condensator C • de diode D
1 V2

de spanningsbron en de weerstand R
7

stroompuls in

en

de parasitaire zelfinductie L
PI

opgeslagen energie kan nuttig worden gebruikt om de constante gelijkstroom

De

De tijdens de stijging van de

op gang te brengen.

De werking van het principeschema volgens figuur 3-3.:

Op het moment dat de T. V.G. getriggerd'-wordt;- is de condensator Cl opgeladen

tot ca 1 kV. De diode D is dan gesperd.
VI

Over de contacten van de T.V.G. staat dan een spanning van ca. 1,14 kV

(V
C1

+V
1
)·

Wanneer de hoofdontlading in de T.V.G. op gang komt, daalt de spanning over de

contacten snel. Zie figuur 3-4.
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Fig. 3-4. Boogspanning na het ontsteken van de T.V.G.

De condensator C zal zich door middel van de stroom I (zie figuur 3-4)
1 0

willen ontladen. De stroom I heeft een gedempd periodiek verloop tot het moment
o

dat D
VI

gaat geleiden (t
l

in figuur 3-5).

Er is aan de voorwaarde RV~ ~4 LPI + LP 2 voor een periodiek verloop voldaan.
C1

De zelfinduktie (Lp1+L
p2

) die dit stroomverloop mee bepaalt, bevindt zich in

parasitaire vorm in het circuit. De geleiders bezitten een groot deel van deze

d10
(~ )t=o

zelf induktie (ca I )A- Him) .

De totale parasitaire zelfinduktie kon uit de aanvangssteilheid van de stroom-

puIs worden geschat op ca 20 ~H. Het aandeel van Lp2 hierin bedraagt slechts la2fH.

VCI(O) + VI

Gedurende de eerste kwart periode van 1
0

is de spanning over Lp1 en de T.V.G.

hoger dan de spanning van de voeding V~ en zal D
V1

blijven sperren.
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I

t
~I

Fig.3-5. Ver100p van 10, 1
1

,1
2

en 1
3

a1s functie van de tijd. (oscillogram)

35 0 t-\
[Vl

NO

0+--+\-------""""'::::.....--------_
'------

tt
Fig.3-6. Verloop van V

LP1
(geschat).

[.ps]

Wanneer 10 zijn maximale waarde bereikt zal de spanning over L p1 nul worden.

Zie figuur 3-6.

Rond dit tijdstip (t
1

in figuur 3-5) zal de diode D V1 gaan geleiden

(V1 >VT .V.G. +VLP1 )·

De stroom 1
1

door de diode D
Vl

groei t aan tot boven zij n stationaire waarde:
V - V

( 1 T.V.G.)
R7 .



De drijvende spanning is groter geworden dan V
l

- VT,V.G~omdat de spanning

over Lpl van polariteit is gewisseld. Zie figuur 3-6.

De grootte van de stijging van 1
1

wordt beperkt door Lp1 en door het

"inductieve" karakter ( Depenbrock (1971» van de in geleiding komende diode DV1 '

De zelfinductie Lpl is dan overbrugd door de voedingsbron, R7 en DVI (fig.3-7).

Omdat de spanning over Lpl door de parallel Ie tak beperkt is, zal de condensator

Cl zich verder via een "exponentHHe"stroom: 1
2

ontladen.

Lpl

Fig.3-7. Vervangingsschema van figuur 3-3.

Op een bepaald moment wordt de spanning over Cl tegengesteld gelijk aan

Vl - VT.V.G. + VLPl . De stroom 1
2

wil dan nul worden maar wordt nog even in

stand gehouden door Lp2 en Cl wordt verder ontladen.

Daalt de spanning over de zelfinductie Lpt verder dan keert 1
2

van teken om

(t2 in figuur 3-5) (VCl < VLP2 + VAB)'

De diode Dv2 zal gaan sperren, maar eerst zullen de overtollige ladingsdragers

in de diode moeten wegvloeien.

Op het tijdstip t
2

is diode Dv2 nog normaal geleidend. Wegens de erin

aanwezige overvloedige hoeveelheid ladingsdragers gaat de stroom met dezelfde

door nul en zal de stroom niet abrupt afbreken.

De stroom groeit nu verder aan, terwijl de ladingsdragers in de diode door

recombinatie, diffusie en onder invloed van het veld zullen verdwijnen.

Daarna wordt de geleidbaarheid lager (t
3
).
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De sperstroom neemt vervolgens af en dient slechts om de ruimtelading en

de potentiaalbarriere in sperrichting op te bouwen. De tijd tussen t
2

en t
4

noemt men de hersteltijd(10jUs bij gewone tot 2~s bij snelle diodes).

De totale lading die uit de diode moet worden verwijderd tot sperren optreedt,

hangt af van de grootte van de doorlaatstroom voor t
2

.

Op het tijdstip t
4

is D
V2

gesperd en kan de diode vervangen worden gedacht

door zijn barriere-kapaciteit.

De barriere-kapaciteit hangt echter weI van de sperspanning af. Zij wordt

kleiner bij toenemende sperspanning.

De negatieve 1
2

uit zich in een verhoging van 11 (zie figuur 3-8) en in een

verlaging van 1
3

(tussen t
2

en t
4
).

Fig. 3-8. Vervangingsschema, geldig van t
2

tot t
4

.

De verI aging van 1
3

, de totale stroom door de T.V.G., mag niet in zijn

stationaire gebied vallen.

De levensduur van de vacuilmboog is zoals we al zagen sterk afhankelijk van

deze stroom en hij behoort dus constant te zijn.

Men moet ervoor zorgen, door de keuze van R
V2

en L
p2

(eventueel kunstmatig

vergroot) bij gegeven Lp1 en R
7

, dat het moment waarop 1
2

nul wordt, ligt

v66r het moment waarop 1
1

zijn stationaire waarde bereikt.
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Is dat niet het geval, dan zal:

indien 1
2

periodiek verloopt 1
3

verlaagd worden

indien 1
2

aperiodiek verloopt de diode nv2 dan pas sperren, wanneer er pieken

in de boogspanning van de T.V.G. optreden. Deze pieken mogen echter niet met

een sperstroom worden belast.

Door het aanbrengen van de hulpketen CI , OV2,Rv2 en Lp2 is de impedantie die de

vacuUmboog naar het circuit toe "ziet", niet wezenlijk veranderd.

Voor hoge frequenties vormen Lp2 en Rv2 een grote serie-impedantie met de in

serie geschakelde barriere kapaciteit van OV2 en C1 .

Deze keten vormt aIleen een parallelle tak over R7 .

De geleidende diode DV1 vormt een kleine impedantie vanwege de lage inwendige

weerstand en de hoge diffusie kapaciteit.

Overeenkomstig de in de inleiding van dit hoofdstuk behandelde problematiek,

is het moeilijk de invloed na te gaan, van een in het circuit aangebrachte

zelfinductie (bijv. groter dan 100 ~H), op de levensduur van de vacuUmboog.

Ook het direct parallel schakelen van grotere kapaci tei ten, (bijv. > 0,1?- F)

aan de T.V.G. levert moeilijkheden op. In de keten, gevormd door de T.V.G. en

de kondensator, kan namelijk een transi~nte, periodieke stroom gaan lopen

die de vacuUmboog beinvloedt.

Het schema van figuur 3-9 vormt weI een mogelijkheid.

De kondensator Cp wordt hier niet tot de spanning opgeladen. die over de

T.V.G. staat als deze niet is ontstoken.

Fig. 3-9. Mogelijke parallel schakeling van een kondensator aan de vacutimboog.
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De praktische uitvoering van het circuit volgens figuur 3-3.

, T~

t.W;

~,c,

5./t.

Fig.3-10. Schema van het circuit.

Achtereenvolgens worden de verschillende onderdelen in het circuit beschreven:

De elektromagnetische schakelaar M,S.

Deze schakelaar heeft tot doel de stroom te onderbreken, wanneer dit niet in de

T.V.G. gebeurt. Om de zelfinductie in het circuit te beperken zijn de blus

spoelen buiten werking gesteld. De bekrachtiging van de schakelaar is zo

ingesteld dat de circuitstroom maximaal 100 ms kan vloeien (zie hoofdstuk 4).

Het weerstandsvoorschake1apparaat R
7

,

Met deze automatisch instelbare weerstand kan de grootte van de circuitstroom

worden gekozen (tot ca 40A). Zie hoofdstuk 4.
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De shunt S.H.

Om de stroom door de T.V.G. te kunnen meten is in het circuit een zelfinductie-

arme coaxiale shunt opgenomen.

De shunt is van het fabrikaat Haefely en bezit een weerstand van 23,15 m~

De diodes.

In het circuit zijn siliciumdiodes van het type PT 125 gebruikt.

Deze diodes bezitten een hoge overbelastbaarheid (5 maal voor niet herhaalde

stroompieken), die ze vooral voor experimentele doeleinden geschikt maakt.

Uiteindelijk kunnen de diodes vervangen worden door "snellere" typen,

zoa1s in de vermogenselektronika worden gebruikt.

Maar de principHHe nadelen, zoals de barriere kapaciteit en de "recovery charge"

blijven bestaan.

De diodes D
1

, D
2

en D
3

staan in serie geschakeld, omdat zij in staat moeten zijn

de spanning over de kondensator C
1

te b1okkeren, wanneer deze geladen is.

De weerstanden Rl' R2' R3 en R8 dienen om de sperspanning over de diodes te

sturen. Zij bezitten tevens de belangrijke functie de kondensator C1 te ontladen,

wanneer de hoofdontlading in de T.V.G. niet op gang mocht komen.

Na 30 seconden is C
1

zover ontladen dat, bij werkzaamheden aan het circuit.

geen aanrakingsgevaar meer bestaat.

De diodes D4,D 5 en D6 staan parallel geschake1d om de invloed van hun differentilHe

weerstand, op de ontlaadstroom van C
1

te beperken.

De differentiele weerstand neemt namelijk snel toe, wanneer de stroom door een

diode groter wordt. Voor een goede verdeling van de totale stroom over de drie

diodes, is elke diode voorzien van een afzonderlijke serie-weerstand.

He1aas staan de barriere kapaciteiten van de diodes ook parallel, zodat de

totale kapaciteit groter wordt.

De gelijkspanningsbron G. B.

Met behulp van de regelbare gelijkspanningsbron wordt de kondensator C1 opge

laden tot maximaal 1,1 kV. Na het laden van de kondensator wordt de verbinding

met de bron door een inwendig relais verbroken (zie voor de sturing hoofdstuk 4).

Dit om ongewenste stromen in het circuit te voorkomen, tevens vormt de spannings

bron een ongewenste impedantie voor de vacuUmboog.

Om storing van de meetapparatuur te voorkomen, is in de gelijkspanningsbron een

filter aangebracht. Ret filter bestaat uit een zelfinductie en

de coax-aansluitkabel.
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De accu's A.C.

De gelijkspanningsbron in het circuit bestaat uit op twee wagentjes geplaatste

batterijen, opgebouwd uit secundaire lood-zwavelzuurcellen (loodaccumulatoren of

accu's).

Elk wagentje bevat 6 in serie geschakelde 12 V accu's. De wagentjes zijn ter

beveiliging voorzien van twee smeltveiligheden en een handbediende dubbelpolige

scheider.

De kapaciteit van iedere batterij bedraagt 65 Ah .

Zie ook de appendix.
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4. Hulpapparatuur

4.1. Het weerstandsvoorschakelapparaat.

Bij het automatisch meten van de levensduur van een groot aantal vacutimbogen

is het wenselijk om ook de grootte van de stroom automatisch te kunnen

instellen. Dit is bereikt met behulp van het weerstandsvoorschakelapparaat, dat

naast automatische bestuurbaarheid aan de volgende eisen moet voldoen:

Het apparaat moet ongevoelig zijn voor elektromagnetische storingen. Aan deze

eis wordt voldaan door gebruik te maken van relais, zowel voor sturing als

voor het schakelen van de weerstanden.

Parasitaire impedanties moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Aan dit punt

is bij de konstruktie aandacht geschonken.

Het stroomgebied waarbinnen het apparaat instelbaar is, maximaal 50A, moet

veranderd kunnen worden. Dit is bereikt met behulp van een uitwisselbare

serieweerstand.

Het apparaat moet zo gekonstrueerd zijn, dat het gedurende 0,1 seen vermogen

van maximaal 6,5 kW kan dissiperen, met een herhalingstijd van 10 s.

De weerstand gedurende de belastingstijd mag niet meer dan + 1% varieren.

Het omschakelen van de weerstanden kan stroomloos gebeuren in de tijd tussen

twee boogduurmetingen. De stroom wordt eventueel door de magneetschakelaar

uitgeschakeld (zie hoofdstuk 3).

Door het statistisch karakter van de booglevensduur varieert de belasting van

de weerstanden per meting. Om de invloed van de daardoor veranderende tempe

ratuur uit te sluiten, worden de weerstanden tot de omgevingstemperatuur

afgekoeld. Dit gebeurt in de tijd tussen twee metingen, met behulp van een

geforceerde luchtstroom.

Bij de opbouw van de voorschakelweerstand is gekozen voor het parallel schakelen

van de deelweerstanden. Dit heeft ten opzichte van een serieschakeling de volgende

voordelen:

De parallelschakeling bevat weerstandsdelen met een hogere waarde, die gemak

kelijker zijn te vervaardigen.

De mechanische konstruktie wordt eenvoudiger, omdat aan een zijde de onderlinge

isolatie van de weerstanden kan vervallen.

De parasitaire zelfinduktie wordt verlaagd.

Bij de konstruktie van de deelweerstanden is het gebruik van de volgende

weerstanden overwogen:

Het gebruik van een Morganite schijfweerstand. Een zijde van de weerstand

is met een geleidende laag bedekt. De andere zijde is voorzien van elektrode-
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platen met een verschillend oppervlak. Zie figuur 4.1-1.

I 1 1 I I
I I I I

I
! I I I I

I I 1 I I I I
I II I I

,

I
i, I I

II I
I II I

I I

I
[ I I

I I I

I

Fig.4.l-1. Schijfweerstand met "deelweerstanden".

De grootte van het elektrode-oppervlak, dat nodig is voor een gewenste weer

standswaarde is echter moeilijk te bepalen.

Het gebruik van weerstanden, vervaardigd van weerstandsdraad. Door de lage

specifieke weerstand van de draad (ca 0,5 10-60hmmete~lligt, bij een gegeven

belastbaarheid en weerstandswaarde, de draadlengte vast. De draan moet dan

speciaal gewikkeld worden om de zelfinduktie te verkleinen, waardoor het

volume van de weerstand te groot wordt.

Er is gekozen voor het gebruik van Allen Bradley composiet-weerstanden.

Wanneer men aanneemt dat aIle, in 0,1 s vrijgekomen energie wordt omgezet in een

temperatuurstijging, dan kan thermisch zelfs nog met een weerstand worden vol

staan. Om een goede (over)belastbaarheid te verkrijgen, zijn voor elk weerstands

deel minimaal acht weerstanden parallel geschakeld. De zelfinduktie van de

I Z '
weerstanden is volgens de opgave van de fabrikant zeer laag: ~' =1,0 bij

dc
100 MHz. De weerstandswaarde van de afzonderlijke Allen Bradley weerstanden

en het aantal, waarmee de deelweerstanden zijn opgebouwd staan in de tabel

van figuur 4.1-5 vermeld.

Het schema in figuur 4.1-2 geeft het gedeelte weer van het weerstandsvoorschakel

apparaat, dat in het circuit van de T.V.G. is opg enomen.(R
7

in figuur 3-10).

Het schema in figuur 4.1-3 geeft de relaisschakeling weer. Een der drie wissel

kontakten van elk relais schakelt een deelweerstand parallel. De andere kontakten

worden gebruikt voor de bediening van de relaisschakeling. De schakeling wordt

met een puIs (15ms, 33 V) gestuurd. Een wisselkontakt geeft de stuurpuls aan het

volgende relais door, het andere kontakt houdt het relais in bedrijfstoestand

aangetrokken.
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Wanneer de ventilator niet aan de netspanning is aangesloten, is tevens

relais R~O niet bekrachtigd. De relais 1 tot en met 8 kunnen dan niet worden

ingeschakeld. Deze beveiliging is aangebracht am meetfouten te voorkomen.

Het laatste relais (Rl
9

) onderbreekt de voedingsspanning en schakelt aIle

relais uit. De volgende stuurpuls schakelt relais ~ weer in. Met behulp

van de nag ongebruikte kontakten van RL
9

kan een voorziening worden getroffen

am aIle apparatuur uit te schakelen.

De werking van de relaisschakeling:

Is de schakeling in rusttoestand en wordt een stuurpuls aangeboden, dan zal

er een stroom gaan lopen via kontakt 11-8 van R~ en ~ (zie figuur 4.1-3).

De spanning over de relaisspoel stijgt exponentieel, omdat C
1

wordt geladen.

Bij een bepaalde spanning wordt de stroom door de relaisspoel zo groot, dat

het anker wordt aangetrokken. De stroom door het kontakt 11-8 wordt onder

broken, maar er is zoveel energie in het elektrische en mechanische systeem

aanwezig, dat het anker verder wordt aangetrokken.

De stroom door Hi, nu echter uit de voeding betrokken, wordt weer ingeschakeld

als het houdkontakt 1-3 sluit. Op hetzelfde moment sluit het doorgeefkontakt

11-9 en er gaat een stroom door B2 lopeno Maar voordat het anker van het

tweede relais kan worden aangetrokken is de stuurpuls beeindigd. Een volgende

stuurpuls zal het tweede relais doen inschakelen enz.

De stuurpuls moet dus minstens zo lang zijn, dat een relais kan i~schakelen

(10 ms ) en mag maximaal zo lang zijn, dat het volgende relais nag niet

inschakel t (30 ms ) .

In het schema van figuur 4.1-4 is de schakeling, die de stuurpuls opwekt, weer

gegeven. Het stuurpulskommando komt van de klok (uitgang 2) of kan via 8
1

met

de hand worden gegeven (pre-set).

Met behulp van ~ wordt de voedingsspanning onderbroken en de relais schakelen

uit. Om te bewerkstelligen dat de relaiskontakten 6-7 (zie figuur 4.1-2) aIleen

stroomloos schakelen, is beveiligingsrelais R~1 aangebracht. Dit relais blokkeert

de bediening, wanneer de magneetschakelaar is bekrachtigd. Op de indicator M,

die de totale stroom door de relaisspoelen meet, is het aantal ingeschakelde

relais af te lezen.
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Fig. 4.1-2. Gedeelte van het weerstandsvoorschakelapparaat, dat in het circuit

met de T.V.G. is opgenomen.

J3V 15,"$

/I

/
•

;t R4.' A'.l
Iii /IIU!

~J'D
IDO.J1 ~ ~,

I~

A'L/ ~ ~L9 .IfV~c TY!JE j/.l.J/OO

/lLlo .Ilo V--v

2lov

Fig. 4.1.-3. Relaisschakeling.
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Fig. 4.1-4. Schema van de stuurpulsopwekking voor de relais.
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Parallel tak I Waarde van de deelweerstand Totale weerstandswaarde zonder

nummer A- serie weerstand als de betref-

fende tak is ingeschakeld.

:It Ohm U:ltOhm Ohm :lt~ Ohm

1 5 21,70 220/9 + 180/1 21,7 21,3

2 10 15,97 150/9 + 390/1 9,20 9,14

3 15 11,11 82/7 + 220/1 5,03 5,02

4 20 7,13 56/7 + 68/1 2,95 2,95

5 25 4,01 33/7 + 27/1 1,70 1,70

6 30 1,77 18/9 + 15/1 0,87 0,87

7 35 0,395 10/23+ 12/3 0,27 0,26

8 37,8 - - -

Fig. 4.1-5.Weerstandstabel

~ theoretische waarde van de totale stroom, berekend met een voorschakelweerstand

van 3,3 Ohm en koperen kontakten, zodat de boogspanning 20V bedraagt. De voeden

de accuspanning is 144V.

:lt~ gemeten waarde met FLUKE 8000 A digita1e meter ~ 0,01 Ohm

~:lt:lt de deelweerstanden zijn samengesteld uit een aantal parallel geschakelde

Allen Bradley 2W "Hot-molded composition" weerstanden type HB ~ 5%.

Het getal voor de breukstreep geeft de weerstandswaarde aan. Het geta1

achter de breukstreep geeft het gebruikte aanta1 weerstanden van die waarde

aan.
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Een eenvoudig diagram voor het bepalen van de grootte van de stroom, die

in het hoofdcircuit kan gaan vloeien, afhankelijk van de instelling van het

weerstandsvoorschakelapparaat, is figuur 4.1-6.

Op de horizontale as is de circuitstroom uitgezet.

Het punt Uo op de vertikale as komt overeen met de totale spanning die over het

apparaat staat.

Deze spanning is de accuspanning (144V), verminderd met de boogspanning

(ca. 19V voor koperen kontakten).

De vertikale afstand tussen de horizontale lijn door Uo en de lijn Uo-Io komt

overeen met het spanningsverlies over de verwisselbare serieweerstand bij een

bepaalde circuitstroom.

De lijnen 1 tot en met 8 zijn weerstandslijnen. Welke weerstandslijn is

"ingeschakeld" is op een indikator af te lezen.

De afstand van een weerstandslijn tot de horizontale as komt overeen met de span

ningsval over de vervangingsweerstand van de ingeschakelde deelweerstanden bij

een bepaalde stroom.

In een snijpunt is de som van de spanningen gelijk aan de totale spanning

over het apparaat (Uo). De bijbehorende stroom is de circuitstroom.
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4.2. De stuurapparatuur

De stuurapparatuur geeft in een bepaalde volgorde, een aantal signalen met een

bepaalde tijdsduur af ..

Deze signalen dienen voor het besturen van een aantal apparaten tijdens een

booglevensduur meetcyclus.

Deze apparaten zijn:

De magneetschakelaar (zie figuur 3-10)

De gelijkspanningsbron, die de kondensator C1 laadt (zie figuur 3-10)

De hoogspanningspulskast voor de triggering

Het weerstandsvoorschakelapparaat

De cyclus van stuursignalen begint, wanneer de klok daartoe een kommando afgeeft

(via uitgang I, zie figuur 4.2-1).

Met behulp van 83 kan dit kommando ook met de hand worden gegeven.

H FE /)
'----....--+-~ ReSET NA"'~ t;ELi/k~fI"'NNiN6$·

~/loN

p£uyI.IN/T C

/lei. 01<

NIM-If IAIc£If.~TIINP.$-

lIo0tf5C/(lIlrcL - ~~}'
ttl'J't1 ,.,19 r

22o~

"'"'oNo -collILIM

"ooV....L

1V1I~1i /(tXHi.SI'IJNNINf,S-

/lliL~" /loST

Fig. 4.2-1. 8tuurapparatuur.
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Fig. 4.2-2. Tijdvolgorde diagram van een meetcyclus.

De meetcyclus start, wanneer een kommando van de klok relais A(figuur 4.2-1)

bekrachtigt (to in diagram 1 in figuur 4.2-2).

In unit B wordt daarna een kontakt gesloten dat een relais in de gelijkspannings-

bron bekrachtigt. De gelijkspanningsbron wordt dan gedurende twee seconden

(diagram 2) met de kondensator Cl (figuur 3-10) verbonden, zodat deze wordt

geladen.

Op t
2

sluit in delay-unit C een relaiskontakt, dat triggerunit D activeert.

Deze unit "set" dan de units E,F.en G.

Triggerunit D wordt weer geset als het relais in C opent.

Het puIs en relais unit E stuurt de magneetschakelaar (figuur 3-10).via het

relais I. Dit relais is met een opto-coupler uitgevoerd. Het stuursignaal

voor de magneetschakelaar (diagram 4) duurt ca. 110 ms'

Deze tijdsduur kan met behulp van delay-unit G worden ingesteld.

Door de vertraging in het relais I en de afvalvertraging van de magneetschake

laar blijven de kontakten van deze schakelaar nog ca 40 ms. gesloten (diagram 5).

Om er zeker van te zijn, dat de kontakten van de magneetschakelaar goed gesloten

zijn (kontaktdenderen) is een vertragingstijd van 50 ms. ingebouwd, voordat

de T.V.G. wordt ontstoken. Deze vertragingstijd (t3 -tZ ) is in te stellen met

behulp van delay-unit F. Delay-unit F geeft op t 3 een signaal af aan pulsunit H,

dat weer een geschikte stuurpuls (300 V) afgeeft aan de hoogspanningspulskast

(hoofdstuk 2).
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De hoogspanningspulskast triggert dan de T.V.G. met een puIs van ca. 14 kV.

De maximale boogtijd is 100 ms (t S-t3 in diagram 7) en is dus in te stellen

met delay-unit G en kan tot 100 ms bedragen.



4.3. De klok

De klok heeft de volgende functies:

Het rege1en van de tijd tussen twee boog1evensduurmetingen.

Deze tijd is per seconde inste1baar tussen 1 en 100 seconden. Er is voor

een tijdsduur van 10 seconden gekozen am de ionengetterpomp de tijd te
-6geven de stationaire druk (10 Torr) in de T.V.G. te herste11en.

Na e1ke vacullmboog is de druk verhoogd. Tevens is deze tijd nodig am de

weerstanden in het weerstandsvoorschake1apparaat af te doen koe1en.

Het afgeven van een kommandopu1s per meting aan de stuurapparatuur.

(zie figuur 4.2-1).

Het te11en van het aanta1 metingen per stroominste11ing.

Na het bereiken van een inste1baar aanta1 (maximaal 9998) wordt automatisch

weer bij 1 begonnen. Deze cyc1us kan oak met een apart kommando tussentijds

worden afgebroken.

Het metingnummer is af1eesbaar en in digita1e vorm voor de registratie

beschikbaar (zie hoofdstuk 5).

Het afgeven van een kommando am de stroominste11ing een stap te verhagen.

(Zie figuur 4.2-1).
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5. Signaalbehandeling

5.1. Meting en gegevensverwerking

In figuur 5.1. is een overzichtsschema van de "data flow" weergegeven .
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Fig.5.l~1.Overzichtsschema.

Met behulp van de shunt wordt de stroam door de T.Y.G. omgezet in een meet

spanning.
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De filterversterkercombinatie, die het signaal verder verwerkt, heeft als doel:

het signaa1 van de shunt tot een niveau te versterken (0,6 V tot 5 V)

dat voor de niveaudetector geschikt is.

storingen, die een hogere frequentie hebben dan de voor de meting noodzake1ijke

maxima1e frequentie (0,2 MHz) te onderdrukken.

meetfouten te voorkomen.

Wanneer door een diepe instabi1iteit de boogstroom klein zou worden, moet dit

onderscheiden worden van het definitieve doven van de vacuilmboog.

Het aangroeien van de stroom, na de stroomver1aging, ten gevolge van een

instabi1iteit, wordt door het circuit bepaald.

Door de traagheid van de reactie van het filter vo1gt de uitgangsspanning niet

direct de stroom. (Zie figuur 5.1-2).

Dit voorkomt dat te vroeg het einde van de boog wordt gesigna1eerd.

Wanneer de boog definitief dooft, reageert het filter hier echter ook vertraagd

op. De meetfout die daardoor ontstaat, 1igt in de orde van 5~s, wanneer de

boog dooft door een 100% stroomver1aging.

~~~er~ovr~ 5P:S.
r------------L...J

---;-1...;5',M_S ~p :,TDp

"-'006LcYENSoila Ii "
~ ~

Fig. 5.1-2. Fi1terwerking en b1okspanning.

Met behu1p van de niveaudetector wordt van de meetspanning een b10kspanning gemaakt.

De b10kspanning is "hoog" wanneer de meetspanning groter is dan het inste1bare

referentieniveau V (zie figuur 5.1-2).
o



Voor de instelling van V bestaan tegenstrijdige eisen; men wil met het oog op
o

onderdrukking van storingen V zo groot mogelijk kiezen. Anderzijds wil men
o

het niveau zo laag mogelijk kiezen om het ten onrechte reageren op diepe

instabiliteiten te voorkomen.

Een compromis is gevonden bij een spanning V van ca 0,1 V en een afsnijfrequentie
o

van 0,2 MHz van het laagdoorlaat filter.

De blokspanning van de niveaudetector stuurt een schake1ing, waarin een start- en

een stoppuls worden gegenereerd.

De "counter" meet de tijdsduur tussen de aanvang van de twee pulsen.

Om de duur van de stroompuls te corrigeren kan de startpuls worden vertraagd.

(Huidige vertragingstijd 5~S).

De gemeten tijd wordt in digitale vorm aan een interface aangeboden, dat de

gegevens op ponsband registreert. Bij de informatie over de boogtijd kan

eventueel het volgordenummer van de meting en het metingnummer worden gevoegd.

Een voordeel van registratie met behulp van ponsbanden is de ongevoeligheid

voor elektromagnetische storingen van dit medium.

De ponsbanden kunnen onder besturing van een programma in een computersysteem

(CAMAC) worden gelezen. De gegevens worden op diskettes opgeslagen.

Daarna kunnen de meetgegevens worden verwerkt in histogrammen en met een

XY-recorder worden geplot.

De horizontale as van een histogram wordt in 100 klassen ingedeeld.

Er zijn 3 mogelijkheden met be trekking tot de minimale en de maximale waarden

waartussen de klassen worden ingedeeld:

vast ingestelde minimum en maximum waarden respectievelijk a en 100 mS (het

gehele meetbereik).

minimale en maximale waarden die overeenkomen met respectievelijk de laagste

en hoogste meetwaarden, die voorkomen bij een stroominstelling.

minimale en maximale waarden die vrij instelbaar zijn tussen a en 100 mS

mits de onderlinge afstand 100~S bedraagt.

Bij elk histogram worden het aantal metingen en tevens het gemiddelde en de

standaarddeviatie bepaald.



5.2. Elektro-magnetische compatibiliteit

E.M.C. is het ongestoord in elkaars nabijheid kunnen functioneren van, op zich

goed functionerende, elektrische of elektronische apparatuur.

Bij problemen betreffende de E.M.C. van apparatuur kan men steeds het volgende

schema opstellen:

stoorbron koppelweg g:estoord

svsteem

Fig. 5.2-1. Elementair E.M.C.schema.

De koppeling tussen stoorbron en gestoord systeem kan op verschillende manieren

tot stand komen, namelijk via:

E.M. straling van gewenste of ongewenste antennes

overspraak over een gemeenschappelijke impedantie of door kapacitieve en

induktieve koppeling.

geleiding. Bijvoorbeeld via verbindingskabels, het net of de veiligheidsaarding.

Men kan tegen deze ongewenste koppeling een aantal maatregelen nemen o.a.:

afscherming

aarding

ga1vanische scheiding van circuits

balanceren van circuits

fil tering

het gewenste signaal omzetten naar een voor storing minder vatbare frequentie-

band (H.F., 1icht).

de afstand tussen de apparatuur vergroten

speciale aandacht besteden aan de verbindingskabels.

De maatregelen moeten vaak samengaan en er is meestal meer dan een oplossing

voor het E.M.C.-probleem mogelijk. Tevens spe1en de kosten van de te nemen

maatregelen een rol.

In de opstelling voor de boogduurmeting kunnen vooral als stoorbron worden

aangemerkt:

de triggering van de T.Y.G.

Bij de doorslag van het triggeronderdeel ontstaan hoge frequenties
dI

(tot ca. 50 MHz), terwijl de daarop volgende ontlading een hoge dt

(3.10
9

A/S) bezit.

de magneetschakelaar, wanneer deze een stroom onderbreekt.



Vanwege de grote afmetingen van het circuit rond de T.V.G., met name de

accubatterij, is besloten, niet de storingsbron, maar de voor storing vatbare

meet- en stuurapparatuur af te schermen.

De digitale (TTL)apparatuur (stoormarge 0,4 V) wordt, naast de gevoelige meet

apparatuur (niveau-detector) als vatbaar voor storingen aangemerkt.

De afschermende werking van een metalen kooi, met lage~ , van een veranderlijk

magnetisch veld kan in de praktijk het beste verklaard worden met de

"wervelstroomtheorie".

De wervelstromen proberen de oorzaak van hun ontstaan, het binnendringende mag

netisch veld, tegen te werken.

Men moet er dan weI voor zorgen, dat deze relatief grote stromen ongehinderd

door naden enz. kunnen gaan lopeno

De afscherming van het elektrische veld levert weinig problemen op; de kooi

hoeft daarvoor maar weinig stroom te kunnen voeren.

Voor de boogduurmeting is een professionele meetcabine beschikbaar, waarin de

meet- en stuurapparatuur is geplaatst.

Geen enkele elektrische leiding mag "ongefilterd" naar binnen worden gebracht.

De netvoeding bijvoorbeeld is van een filter voorzien, dat op de buitenkant

van de kooi is aangebracht, zodat stoorstromen over de buitenwand kunnen

afvloeien. Ook mogen in de kooi geen stoorbronnen worden opgesteld

(thermostatisch geregelde soldeerbout).

De aarding binnen de kooi is van minder belang. Suiten de kooi is voor sterpunts

aarding gekozen om koppelingen via gezamenlijke impedanties te voorkomen.

De verbinding tussen meetkooi en stoorbron:

de verbinding kooi-magneetschakelaar is voorzien van een opto-coupler relais

om een galvanische scheiding aan te brengen.

Dit relais bestaat uit een lichtbron (L.E.D.) en een detector (fototransistor)

die een thyristorschakeling stuurt.

De scheiding bleek onvoldoende door de E.M.koppeling in het apparaat en via

de aansluitdraden. Daarom is direkt bij de magneetschakelaar een netfilter

met laagimpedante aardverbinding aangebracht.

De signaalverbinding tussen shunt en meetkooi:

Voor deze verbinding zijn een aantal alternatieven overwogen:

Het aanbrengen van een galvanische scheiding in de verbinding met behulp

van een opto-coupler. Voor deze mogelijkheid is niet gekozen, daar de omzet

apparatuur van elektrisch signaal naar licht storingsvatbaar blijft en deze

oplossing tevens duur is.

scheiding met behulp van een differentiaal versterker.
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SHlIN

Fig. 5.2-2. Differentiaal versterker.

De maximale common mode rejection ratio (C.M.R.R.) van 54 dB bij I MHz

bleek niet voldoende.

Het bereiken van een galvanische scheiding door een stroomtransformator.

'[It.]/'fA~ = '22 &/5

I T.V(;.

Fig. 5.2-3. Stroomtransformator.

Ifv

Maar bij het overbrengen van rech~hoekige stroompulsen door een

stroomtransformator doet zich een probleem voor dat we als voIgt

kunnen zien:

I:T.Y,6.

Fig. 5.2-4. Vereenvoudigd schema stroomtransformator.

Wanneer we de stroomtransformator ideaal veronderstellen en de secun-

daire weerstand naar de primaire zijde reduceren, geldt figuur 5.2-4.

In het ideale geval is R
v

nul, 1
2

is dan nul en de kern van de stroom

transformator wordt niet gemagnetiseerd.
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J,jl----

Fig. 5.2-5. Stroomverloop als R r O.
v

Uit figuur 5.2-5 blijkt dat de tijdconstante i voldoende groot moet zijn,

anders wordt de uitgangsspanning voor het einde van de rechthoekpuls nul.

B van het kernmateriaal.
sat

De stroomtrafo is dus weI bruikbaar maar men moet een grote dure kern

Tevens zal bij een bepaald 1
2

de kern verzadigen. (L wordt dan lager).

Een maat voor de verzadigbaarheid van de trafo is de waarde (It)
max.

De waarde van (It) waarbij verzadiging optreedt, is afhankelijk van de
max.

kerndoorsnede en de waarde van

gebruiken.

Het is eenvoudiger en goedkoper om aandacht te schenken aan de bekabelingj

er geldt het volgende model:

SHUNT

\

Fig. 5.2-6. Model van de bekabeling.

Hierin is:

V de in de shunt opgewekte spanning
g

R de inwendige weerstand van de shunt
g

Rd,Ld en Cd behoren bij de bekabeling

HI is de belastingsweerstand waarover de spanning V
o

staat

Z en Z I zijn impedanties die de bekabeling met de systeemaarde vanag a



elk apparaat verbindt (laag).

Z is de impedantie van de referentie (aarding).
r

Stellen we de schakeling aan een E.M.veld bloot, dan zijn twee lussen van

belang:

In Ius I wordt in serie met V
g

de differential mode spanning V
dm

opgewekt.

Het oppervlak van Ius I kunnen we beperken door de bekabeling te twisten

of gebruik te maken van coaxiale kabel.

Door een jUiste situering van de kabels in de kabelboom is overspraak te

verkleinen.

Men kan ook de systemen met een metalen buis verbinden, zodat de meetkooi

wordt"uitgebreid '.'

In Ius II wordt de common mode spanning V opgewekt. Deze Ius kan zo klein
cm

mogelijk gehouden worden door voor een "eigen " referentie te zorgen die

dicht naast de signaalkabel wordt aangebracht.

Dit heeft tevens het voordeel dat "vreemde"stromen niet van dezelfde referentie

gebruik maken en door hun spanningsval over Z bijdragen in V
r cm

In principe kan Ius II niet worden onderbroken. De parasitaire kapaciteit

over de onderbrekingsplaats zorgt steeds (bij hoge frequenties) voor een slui

ten van de Ius.

Bekijken we nu de ongewenste spanning V als gevolg van de uitwendige stoor
o

bronnen, waarbij we de veel kleinere spanning V
dm

ten opzichte van V
cm

verwaarlozen.

Voor lage frequenties geldt de volgende benadering:

1('1 I?.s • I?j 'I- f?d

1ft tfd lid

V,,,",,

tv.IitJ./
Nt

Fig. 5.2-7. Laagfrequent benadering van figuur 5.2-6.

Rt <,<. R
g

+Rd+R
I

V R
~~_t__
V R +R

cm t r
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Daar Rt~ 0 voIgt Vo ~ 0

R
t

bevat de overgang van de eoax-kabelmantel naar de systeemaarde van het

apparaat. Tevens bevat R
t

de weerstand van de kabelmantelj de kabel mag dus

niet te lang zijn. (Het oppervlak van Ius II wordt dan ook kleiner).

R is de lage inwendige weerstand van de shunt (23.15 mn ). Deze kunstmatig te
g

verhogen geeft geen betere signaal-ruisverhouding,

daar V RI V
o~ g

RI+Rg

Voor hogere frequenties geldt de volgende benadering:

t~

Fig. 5.2-8. Hoogfrequent benadering van figuur 5.2-6.

V
em

M=kL
d

V + VLd '"'- Vo ..... em

Wanneer k=1 is de kantelfrequentie f
1

Zie figuur 5.2-9.

Het is dus voorde1ig een "goede" eoaxkabel te gebruiken. Voor de gebruikte

coax RG 58/U is k= 0,996. Het was dus beter geweest een koperen buis te

gebruiken.
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L.J/ti .k=o
I

1 r
I

I
I -Ic~,

I
J=/

~ Rr /t~I:/~~)La~ L1JI/~ Jnld

Fig.5.2-9. Demping ten gevolge van het gebruik van coaxkabel.
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6. Meetresultaten

Tijdens een stage~zijn boogduurmetingen aan de opstelling-met de T.V.G. verrieht.

De registratie heeft plaatsgevonden met twee oseilloseopen. Bij de metingen

zijn de eontaetafstand en de stroomgrootte gevarieerd. Er zijn 30 metingen

per punt verrieht. De waargenomen vaeutimbooglevensduren per meetpunt zijn in

twee groepen in te delen:

De ene groep heeft een veel grotere gemiddelde levensduur, maar komt niet zoveel

voor (maximaal 15% van het totaal) als de tweede groep die een kortere

gemiddelde levensduur heeft. De resultaten van de groep kortere levensduren

zijn weergegeven in de grafiek van figuur 6.1.

If
[,1151 /0

,

z

103

T
I

I

J
If)

S

J

/0

5

15 /1 ~/ 1f 113
----,!"... I [In

Fig. 6.1. Grafiek van "korte" vaeutimbooglevensduren.

In de grafiek is te zien dat bij een grotere elektrode-afstand de levensduur

drastiseh afneemt. Bij kleine boogstromen wordt de invloed van de elektrode

afstand steeds kleiner. Tevens zijn de korte gemiddelde levensduren kleiner

dan die van de getrokken bogen (zie de onderbroken lijn in figuur 6.1.).

~ De uitgebreide resultaten van deze metingen zijn besehreven in het stageverslag

van F.J.M. Jonekheere EH.84.S 198. Titel:"De invloed van elektrode-afstand en

-verwijderingssnelheid cp de levensduur van de vakutimontladingen".
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Ook bij de automatisehe metingen zijn de twee groepen levensduren waar te

nemen. Zie de histogrammen van figuur 6.2. tot en met 6.6.

De bogen met een "lange" levensduur~l ms worden gekenmerkt door een gelijkmatige

verdeling, waarbij het aantal en de langst voorkomende boogtijd afhankelijk zijn

van de stroomsterkte.

Mogelijke oorzaken voor de versehillen in de gemiddelde levensdaur van de ge

trokken de vaeutimboog en de getriggerde boog kunnen liggen in:

1. de eontaetafstand.

Bij de getrokken boog is bij een eontaetverwijderingssnelheid van 2 m/s

gedurende 0,5 ms de eontaetafstand kleiner dan 1 mm·

2. de invloed van de triggering.

Door het aanbrengen van de triggering is het kathode-oppervlak verstoord

(zie hoofdstuk 2). De kathode-spot kan daardoor gehinderd worden,

zodat hij sneller dooft.
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7. Conc1usies

1. De triggering van de triggered vacuum gap (T.V.G.) is betrouwbaar moge1ijk.

2. De booginitiatie van de triggered vacuum gap is betrouwbaar moge1ijk.

3. De e1ektromagnetische compatibi1iteit is eenvoudig te rea1iseren.

4. De gemidde1de 1evensduur van de getriggerde dc vacuumboog in de gebruikte

T.V.G.

bezit geen verde1ing met een maximum,zoa1s op grond van metingen aan

de getrokken boog mag worden verwacht.

wordt korter bij grotere contact-afstand.

is bij de "korte" bogen k1einer dan bij de getrokken bogen.
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8. Aanbevelingen

Om de invloed van de triggerput in de kathode van de T.Y.G. op de booglevens

duur na te gaan zou:

deze put ingebouwd kunnen worden in een opstelling die gebruik maakt van

getrokken bogen.

fotografisch onderzoek naar het gedrag van de kathode-spot in de T.Y.G.

kunnen worden gedaan.

het triggeronderdeel veranderd kunnen worden (kortere triggerpen zie hoofd

stuk 2), zodat de elektrode-afstand kleiner dan 1 mm kan worden.

Mocht het hierboven vermelde niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan

eventueel gebruik worden gemaakt van een getrokken boog.

Hier zou een mechanisch bewogen triggerpen gebruikt kunnen worden.

De veranderingen aan de opstelling zijn beperkt.
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Appendix

Accu's

Er is waargenomen dat, wanneer de accu's te ver ontladen zijn, ca 10 msec na

het inschakelen, de stroom stapvormig kan verlagen.

Tevens hangt de klemspanning van de ontlading af.

De ontlading van de accu's ten behoeve van de metingen is gering.

Er zijn vele tienduizenden stroomdoorgangen van de T.V.G. noodzakelijk om de

accu's te ontladen.

Maar door zelfontlading verliest elke batterij een deel van de opgeslagen lading.

Bij de loodaccu is daardoor na een maand nog maar ca 70% van de lading beschik

baar en na 6 maanden is de accu zelfs geheel ontladen.

Er vindt namelijk Pb-korrosie plaats, waardoor aan de negatieve elektrode

PbS04 en "2 wordt gevormd.

Bovendien kan Pb02 aan de positieve elektrode "20 tot 02oxideren, zodat ook

hier loodsulfaat wordt gevormd.

Daarnaast treedt bij de loodaccu het verschijnsel op dat indien de accu lang

durig in gedeeltelijk of geheel ontladen toestand bewaard wordt, loodsulfaat

de pori~n in de elektroden gaat blokkeren en deze blijvend afsluit.

Dit leidt tot kapaciteitsverlies en vormverandering van de elektrodeplaten

(kromtrekken).

Ret aantal laad-ontlaad cycli dat een accu kan doorstaan hangt af van zijn

konstructie en de diepte van de ontlading, een ruwe indicatie geeft figuur A.I.

/(yr-----..,....----..,..----........------r-----..,.....----....

1
/0

10 10 .. so 60

Fig.A.1. Ret aantal mogelijke laad-ontlaad cycli van een Pb-accu als functie

van het ontladingspercentage.
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Het is dus noodzakelijk de ladingstoestand van de accu's tijdig te controleren

en wanneer een ontlading is vastgesteld de accu's te laden.

Wil men met de aerometer (zuurweger) de ladingstoestand van de accu nagaan,

dan moet men de specifieke massa van het verdunde zuur bij geheel gel aden en

normaal ontladen accu kennen.

Het zuurgehalte verandert dan lineair met de ladingstoestand.

Het zuurgehalte is niet in elke accu even groot en bij iedere lading en ontlading

treden er veranderingen op. Er verlaat namelijk steeds een hoeveelheid water

de accu. (Tijdig bijvullen met gedeIoniseerd water).

Verder moet men er rekening mee houden dat tijdens het laden de zwaardere

vloeistofdelen naar beneden zinken en de menging met lichtere vloeistofdelen

uiterst traag plaatsvindt.

Tevens is de specifieke massa een functie van de temperatuur.

Een andere maat voor de ladingstoestand van de accu is de open-klemspanning

van de cellen.

Men kan de loodaccu ontladen tot een eindspanning die 0,3 V per cel lager ligt

dan de beginwaarde.

In figuur A.2. staat het verloop van de klemspanning per cel uit tegen de lading

wanneer de accu wordt geladen met de nominale stroom. Bij ca. 2,35 V begint de

cel te "gassen".

[vl
2,8 r---.---,r------,.--.....,.--.....,.----r---,---...,

r'1. 0 ......__.......__~__....L...__.....J..._____L______I ....._ ___'

<' /'0 (j() 100 IlO I+'O /60
10 V~N /)~ ItIJl'flCtTEI7

Fig. A.2. Celspanning van de Pb accu tijdens het laden met de nominale stroom.

Een automatisch bewakingssysteem zou de laadapparatuur kunnen inschakelen zodra

de celspanning beneden 2,3 V is gekomen en weer uitschakelen enige tijd na het

bereiken van 2,35 V celspanning.

Literatuur: collegedictaat nr. 6.679 energie en elektrochemie

Prof.E. Barendrecht en Dr.W. Visscher 1982.
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