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Samenvatting

SAMENVATTING

Ret onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een eenvoudige methode om een
schatting te maken van de vacuiimkwaliteit van vacuiimschakelaars in schakelinstallaties.

In eerste instantie is gezocht naar een drukafhankelijkheid van het vermogen om hoogfre
quente (ca. 100 kHz) stromen te onderbreken. De metingen zijn zowel op de TUE als op
de KEMA, met verschillende manieren van verontreiniging en luchtinlek, uitgevoerd. Ret
stroomonderbrekend vermogen van de schakelaar bleek in het onderzochte drukgebied
(10-6 - 10-2 mbar) niet van de druk af te hangen.

In tweede instantie werd ook de mogelijke drukafhankelijkheid van de gelijkstroomboog
levensduur onderzocht. Deze is een maat voor het (DC) stroomonderbrekingsvermogen
van vacuiimschakelaars. Ook deze methode leverde in het onderzochte drukgebied geen
signifikante drukafhankelijkheid op.

Beide methoden bleken gebaseerd te zijn op de dielektrische vastheid van het vacuiim.

Naast het onderzoek naar de vacuiimkwaliteit is een nieuwe methode onderzocht waarmee
de dielektrische vastheid tijdens het openen van MS vermogensschakelaars kan worden
bepaald. De methode is gebaseerd op de gestuurde ontlading van een aantal condensatoren
op een hoogspanningstransformator met een grote lekflux.



Summary

SUMMARY

Title: Investigation of electrical methods for verifying internal pressure of vacuum
interrupters after long time service.

The application of vacuum circuit breakers in medium voltage switchgear is steadily
increasing. It is common practice to perform pressure measurements in the factory on new
vacuum chambers with sophisticated equipement based on the magnetron principle.
However, for re-examining the internal pressure after several years of service, other and
more simple procedures suitable for application at the site are needed to check whether a
given threshold pressure still exists. In this thesis, two new methods will be investigated.

First the HF interruption performance was investigated. High frequent currents (200 kHz,
300 A) were obtained by the discharge of a capacitor-coil section during the making
operation of the contact system. The number of pre-ignition current loops as well as the
time between first preignition and contact touch has been measured at varying pressure
(10-6-10-2 mbar). This method didn't show a significant difference in the interrupting
performance in the investigated pressure range.

Secondly, the interrupting performance of low current (5 - 30 A) DC arcs was investiga
ted. At high pressure (> 10-2 mbar) the DC arc is very stable. The arc lifetime is long
compared to the arc lifetime at lower pressure. This method also didn't show a significant
difference in the interrupting performance at lower pressure « 10-2 mbar).

Beside the investigation of methods for verifying the internal pressure a new circuit for
measuring the dielectrical recovery of MV circuit breakers during opening operation is
proven to be succesfull.
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Inleiding

INLEIDING

Vacuiim vermogensschakelaars en scheiders worden al meer dan 25 jaar in het midden
spannings (MS) distributienet en bij grote industriele installaties toegepast. Vanwege de
goede ervaringen met dit type schakelaar heeft de ontwikkeling van meetmethoden ter
bepaling van de vacuiimkwaliteit nooit veel aandacht gekregen. Door voortdurend
onderzoek naar o.a. de toegepaste soldeertechniek en het materiaalgebruik hebben de
fabrikanten de kwaliteit van vacuiimschakelaars op een zeer hoog niveau gebracht.

Tijdens het produktieproces worden de vacuiimbuizen met behulp van de Penning of
Magnetronmethode beproefd. Ben gelijkspanning van enkele kV's wordt tegelijkertijd met
een axiaal magnetisch veld (0.1 Tesla) over de vacuiimbuis aangelegd. De ionisatiestroom
die hierdoor tussen de contacten of tussen de contacten en het scherm ontstaat is een maat
voor de vacuiimkwaliteit in de buis. De grootte van deze stroom is echter ook afhankelijk
van de dimensionering van en het toegepaste contactmateriaal in de vacuiimbuis. De
geteste buizen worden na enige tijd nogmaals getest. Buizen met een toegenomen
ionisatiestroom worden hierbij afgekeurd. Demontage van de vacuiimbuizen uit het
schakelmaterieel is in de praktijk arbeidsintensief en kan tot lekkage leiden. Daarom
worden de Penning en Magnetronmethode "in het veld" niet toegepast.

Roewel de verwachte levensduur van moderne vacuiimschakelaars meer dan twintig jaar
bedraagt zal er nooit een 100% garantie gegeven kunnen worden. Bij industriele toepassin
gen kunnen er door veelvuldig schakelen microscheurtjes in de balg ontstaan waardoor de
vacuiimkwaliteit in de buis zal afnemen. Roewel er in distributienetten minder schakelhan
delingen plaatsvinden kan ook hier, door diffusieprocessen of een afnemende getterwer
king, de vacuiimkwaliteit in de loop der tijd afnemen. Reden waarom een aantal eenvoudi
ge methoden moet worden ontwikkeld waarmee "in het veld" de vacuiimkwaliteit van
vacuiimschakelaars bepaald kan worden.

Ret doel van de afstudeeropdracht is de analyse van methoden waarmee met behulp van
eenvoudige elektrische metingen een uitspraak over de vacuiimkwaliteit gedaan kan
worden. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de meest toegepaste methoden.
De meeste methoden zijn uit praktisch oogpunt (hoge spanningen) minder geschikt. Ret
stroomonderbrekend vermogen van een vacuiimschakelaar neemt af met toenemende druk.
Om dit te controleren zijn zowel metingen met een gelijkstroomboog (hoofdstuk 3) als met
hoogfrequente stromen (hoofdstuk 4) uitgevoerd.

Tot slot wordt in hoofdstuk 5 een methode onderzocht waarmee de dielektrische vastheid
tijdens het openen van een vermogensschakelaar bepaald kan worden. Deze methode is
geschikt voor zowel SF6-, vacuiim- als olie MS vermogensschakelaars.

Bladzijde I



Drukmeting in vacuiimschakelaars

2 DRUKMETING IN VACuUMSCHAKELAARS

2.1 Inleiding

Iedere vacuiimschakelaar lekt in de loop der jaren in [1,2]. Hierdoor zal de vacuiimkwali
teit, deze is omgekeerd evenredig met de inwendige druk, afnemen. Om dit proces
duidelijk te maken wordt dieper op de bouw van en de druk in een vacuiimschakelaar
ingegaan. Daarna worden een aantal methoden besproken waarmee de vacuiimkwaliteit
van vacuiimschakelaars bepaald kan worden.

2.2 Vacuiimkwaliteit

De vacuiimschakelaar bestaat in zijn eenvoudigste vorm uit twee contacten die zich in een
ruimte met een lage gasdruk (10-8-10-4 mbar) bevinden. Figuur 2.1 geeft de schematische
opbouw van een schakelaarpool weer. Door de uitstekende isolatieeigenschappen van
vacuiim worden de hoofddimensies van de bluskamer voornamelijk door de eisen van de
uitwendige dielektrische vastheid bepaald. Het huis bestaat uit isolatiemateriaal (keramiek)
verbonden met twee metalen eindflenzen. De essentiele beweeglijkheid van een van de
contacten wordt verkregen door middel van een metalen balg. De keramische isolatiewand
en de kwetsbare balg zijn beveiligd tegen de gevolgen van het ontladingsproces door
middel van metalen schermen. Ben tweede functie van de schermen is het inwendige
elektrische veld zo te "sturen" dat de veldsterkte beperkt blijft.

....---------- Keramische isolator

t
Fn~;;;;tll.E~~~------- Eindflens

-'- ~ ~~
J ... I ~

~ i ~\W"t-t-------- Scherm

Vast contact

Contactgap..
--------,~

f'\.
, "
I 'I "

[ ~-~...J.J J ------- Beweegbaar contact
.311~
~ II>~

I-I:::~~ -------- Balg......... I~
'-:-

Figuur 2.1 Doorsnede vacuiimschakelaar (uit [10])
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Drukmeting in vacuiimschakelaars

Tijdens de fabrikage worden aIle onderdelen zorgvuldig gereinigd en ontgast. In de laatste
fase van de productie wordt de karner geevacueerd. De vacuiimbuis wordt hierbij verhit
om de aan de wanden geadsorbeerde gassen zoveel mogelijk te verwijderen. Na verzege
ling blijft het vacuiim in stand met behulp van een speciaal aangebracht getter-materiaal.
De gasdichtheid van een vacuiimbuis wordt door de fabrikant gegarandeerd voor ca.
twintig jaar. De baIg rneestal voor ca. twintigduizend schakelhandelingen. De inwendige
druk is gedurende de levensduur van de buis niet constant maar zal, o.a. door de volgende
factoren toenemen [2] (Fig.2.2):

1 diffusie van gassen met zeer kleine afmetingen zoaIs waterstof en helium.

2 Gasafgifte van de wanden in de schakelbuis.

3 Microlekkage. Dit effect treedt meestal op
in de baIg en is het gevolg van mechanische
belasting.

Daarnaast wordt de druk positief beinvloed
door:

Zulas-10-7
---- /

siger bar' -"
-" HOchst- _-,,-

~ clruck ///"//

:::l / .--~'----+_-
:::l I
-" I

~ Druck 10-11~:::""'=====:::;~===::::=
nach
Fertig
stellung

-----6----

Figuur 2.2 Inwendige druk van een vacu
wnbuis als functie van de levensduur

5 het eerder genoemde getter-materiaal. Deze
bindt gasatomen welke zich van de wanden
en contacten vrij kunnen maken. Ook
chroom, vaak onderdeel van het contact
materiaal, werkt aIs getter.

6 Het afschakelen van nominaIe stromen (!).

1h 1d 1m 1a 20a 50a
Zeit --------

Kromme 7 geeft de totale druk, inclusief getterwerking. Zodra deze druk in de buis groter
dan 10-4 mbar wordt, verliest de schakelaar zijn stroomonderbrekende vermogen [5]. Uit
de literatuur wordt niet duidelijk waar deze grens op gebaseerd is. Uit de metingen van
hoofdstukken 3 en 4 zaI blijken dat het stroornonderbrekend vermogen (bij de onderzochte
stromen) tot ca. 10-2 mbar constant is. Zeker is echter weI dat bij ca. 10-2 mbar de
schakelaar zijn isolerend vermogen verliest. Omdat het verloop van de vacuiimkwaIiteit
van de schakelaar van vele factoren afhangt is het moeilijk om een precieze voorspelling
van de uiteindelijke levensduur te geven.

2.3 De doorslagspanning

Uitgangspunt is hier een vacuiimbuis met geopende contacten. De contactafstand is
constant. Door het aanleggen van een voldoende hoge spanning zaI de schakelaar op een
bepaald ogenblik doorslaan. Deze doorslagspanning Ud is afhankelijk van de inwendige
druk van de buis. Figuur 2.3 geeft het verloop van de doorslagspanning als functie van de
druk. Deze karakteristiek noemt men de Paschencurve.

Bladzijde 3



Drukmeting in vacuiimschakelaars

Bepalend voor de doorslagspanning is de gemiddelde vrije weglengte A van de elektronen
in het vacuum. Dit is de gemiddelde afstand die een elektron tussen twee botsingen met
gasmoleculen aflegt. Er geldt [3]:

A = kT em] (2.1)
Ii 47Tr 2 p

Met:
k = constante van Boltzmann (1.38 x 10-23 UKI

]);

T = temperatuur [K];
4rr = botsingsdoorsnede van het gasmolecuul [m2

];

p = druk van het medium [Nm-2].

De vrije weglengte van elektronen in stikstof (r= 10-10 m) en p = 10-6 mbar bedraagt bij
kamertemperatuur (T=300 K) ongeveer 400 meter.

Hoogvacuiim Fijnvacuiim Grootvacuiim

102 L,---__.L-__....I....-__-L__.---l..__----l L-__...L.-__---:7-__-:-='I.

10-6 10-4 10-1 103

---> druk (rnbar)

Figuur 2.3 Paschencurve (KEMA buis No.633, d==6 rnm)

Ret drukgebied tussen 10-7 en 1013 mbar is globaal in drie gebieden in te delen:

- Ret grootvacuiim (p = I tot 1013 mbar). De elektrodenafstand d is hier veel groter dan
de gemiddelde vrije weglengte A van de elektronen. De elektronen ondergaan veel
botsingen en kunnen hierdoor nauwelijks op snelheid komen. De doorslagspanning
neemt, bij toenemende druk, toe (A neemt at).

Bladzijde 4



Drukmeting in vacuiimschakelaars

- Ret fijnvacuiim (p= 10-3 tot 1 mbar). Hier is d/A klein. De elektronen ondergaan
weinig botsingen en zullen daardoor weinig nieuwe elektronen vrijmaken. Dit effect
neemt af met toenemende druk. Rierdoor neemt ook Ud af. Rond 1 mbar is Ud

minimaal: het Paschen minimum.

- Ret hoogvacuiim (p= 10-7 tot 10-3 mbar). Hier is d/A zo klein dat oneffenheden op de
elektroden bepalend zijn voor de doorslagspanning. Ud is in dit gebied constant en
veel groter dan de doorslagspanning bij 1013 mbar.

Deze methode geeft een duidelijk onderscheid tussen de doorslagspanning bij drukken
hoger (Ud laag) en lager dan 10-3 mbar (Ud hoog). Met een spanningsbron van ca. 30 kV
kan, op eenvoudige wijze, het isolerend vermogen van een schakelaar getest worden.
Voorwaarde is dat de schakelaar niet met SF6 is ingelekt. De doorslagspanning kan nu
toch groot zijn. Omdat de doorslagspanning in het hoogvacuiimgebied vrijwel constant en
zeer hoog is, kan de methode hier niet worden gebruikt.

2.4 De Penning- en Magnetronmethode

Deze methode wordt meestal tijdens het fabricageproces gebruikt. Bij een nog in te
bouwen vacuiimbuis wordt over de geopende contacten een gelijkspanning van enkele kV's
aangelegd. Hierdoor ontstaat een elektrisch veld tussen de kathode, het scherm en de
anode (Fig 2.4). Uit de kathode worden nu door veldemissie elektronen vrijgemaakt.

Figuur 2.4 Schema Magnetronmethode (uit [2])

8

7
1 Vast contact
2 Beweegbaar contact
3 Scherm
4 Isolator
5 Elektromagneet
6 Gelijkspanningsbron
7 Schakelaar
8 Microamperemeter

Deze ioniseren, op hun weg naar de anode, de in de buis aanwezige gasmoleculen. De
daaruit resulterende ionenstroom is een maat voor de inwendige druk van de buis. In het
voor ons interessante drukbereik (10-7-10-2 mbar) is de gemiddelde vrije weglengte veel
groter dan de gaplengte d. Rierdoor is de ionisatiewaarschijnlijkheid klein. am deze te
vergroten wordt er een statisch axiaal magnetisch veld (ca. 0.15 Tesla) aangelegd. Tussen
de contacten en het scherm staan het elektrische en magnetische veld loodrecht op elkaar.

Bladzijde 5



Drukmeting in vacuiimschakelaars

Onder invloed van de Lorentzkracht zullen de elektronen een spiraalvormige en dus
langere weg afleggen. De kans op ionisatie en daarmee de te meten ionisatiestroom zal
hierdoor toenemen. De beschreven meting staat bekend als de Magnetronmethode. Figuur
2.5 geeft, als voorbeeld, het verloop van de ionisatiestroom als functie van de druk.

10-110-210-310.5
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"'M

..... ,
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.,,<
, ' "
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.. : ,
: : --/// : :,

f- ......... .;::':::::;.:;:.::::'
~:.:::::~::.: . ._ ...... -
f- . .........•..- ...

':, >/ ,.iT"
: : . : : .. .. : :: .....-..- , , , .. : ' ' : , " .

:

:U:::: :
: //---. : ! .

, : :: :
: :

: : ..

•
,

/
..; ...,.:-

, >< .. ,
,-'" : : , : ::, . ~ .. , , : :

~--.......
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,
~
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...------ : :
. .

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

~",
, .... :.: .....

r- : : :
. ~ :. , :v::: _...................._..

",:' : .. " ': , .. : : :
r- .........•." ..........

I .:
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I I I i I I i II I : ; II I "I I i iii III I I i II i ill I i I I I I i I10-7
10-6

1\
I

: 10-0

10-3

E
ae-.~ 10-5-CI:l
.~c=
a....

---> druk (mbar)

Figuur 2.5 Magnetronmethode: ionisatiestroom als functie van de druk

Als het scherm van de buis naar buiten is uitgevoerd is het mogelijk om, met gesloten
contacten, een elektrisch veld tussen deze contacten en het scherm aan te leggen. In
combinatie met een axiaal magnetisch veld levert dit ook een, vaak grotere, ionisatie
stroom. Deze methode staat bekend als de Penningmethode.

Voordeel van beide methoden is de lineaire afhankelijkheid van de druk in het hoog
vacuiimgebied. Ben groot nadeel is dat de gemeten stroom ook afhangt van o.a. de
geometrie en het contactmateriaal. Bij iedere schakelaar hoort een specifieke ijkcurve
(Fig. 2.5 curve I en II). Duidelijk is dat zonder een ijkcurve de absolute waarde van de
gemeten ionisatiestroom geen uitsluitsel over de vacuiimkwaliteit geeft. Daarnaast is het
niet mogelijk om, zonder de vacuiimbuis uit de schakelaar te bouwen, een spoel aan te
brengen. Omdat een hoge luchtvochtigheid tijdens de meting een lekstroom aan de
buitenzijde van de buis veroorzaakt moet de meting van de ionisatiestroom in een droge,
geconditioneerde ruimte plaatsvinden.

Bladzijde 6



Drukmeting in vacuumschakelaars

2.5 Emissiestroom

Door het aanleggen van een hoge spanning ontstaat er een elektronenemissie aan de
kathode. De grootte van deze stroom neemt toe met de aangelegde spanning. In tegenstel
ling tot de Magnetron- en Penningmethode wordt bij deze methode geen magnetisch veld
aangelegd. Daarnaast is de toegepaste spanning veel hoger (net onder de doorslagspanning
van de schakelaar). Vit de literatuur [5] blijkt de emissiestroom in het hoogvacuiimgebied
zwak drukafhankelijk te zijn. De methode is, vanwege de hoge spanningen, minder
geschikt om veldmetingen mee uit te voeren. Daarnaast zijn door de invloed van o.a.
contactmateriaal ijkcurven noodzakelijk.

2.6 Boogstabiliteit

.....
c;
lj

Adsorption
loyers

OxidB

Bulk

with 1
defects.
inclu 5 ions.

drdormotions

Z (jJm)

10

Bij de eerder genoemde methoden treedt
geen doorslag op. De twee methoden,
welke in dit verslag onderzocht zuBen
worden, maken echter weI gebruik van
een boog. Om uit te leggen waarom deze
boog zo belangrijk is gaan we uit van
figuur 2.6. De contacten zijn bedekt met
een oxidelaag. De oxidelaag wordt zelf
weer bedekt door een aantal lagen gasmo
leculen. De dikte van beide lagen is afhan
kelijk van de druk die tussen de contacten
heerst of geheerst heeft.
Ais er op een zeker moment een doorslag
tussen de contacten optreedt zal de boog
die ontstaat de "contactvervuiling" van de Figuur 2.6 Doorsoede van eeo cootactvlak (uit [4])
contacten atbranden. Deze vervuiling heeft
een stabiliserende werking op de boog. Met andere woorden: hoe dikker de vervuilde laag
is, hoe langer een getrokken boog blijft staan (hoofdstuk 3) of hoe meer herontstekingen
er optreden (hoofdstuk 4).

2.7 Resume

De Magnetron- en Penningmethode zijn aileen tijdens het fabricageproces te gebruiken.
Het meten van emissiestromen is in de praktijk evenmin makkelijk toepasbaar. BepaIing
van de doorslagspanning is eenvoudig en maakt onderscheid tussen goed en slecht (grens:
10-3 mbar) vacuum. Discriminatie in het hoogvacuumgebied is echter niet mogelijk.
Daarnaast is de methode niet geschikt voor SF6 gelsoleerde vacuiimschakelaars.

Tot slot moet uit metingen blijken of de vacuumkwaliteit invloed op de stabiliteit, en
daarmee het stroomonderbrekend vermogen, van de boog heeft.
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3 DC BOOGLEVENSDUUR

3.1 InIeiding

Om de invloed van contactvervuiling op de boogstabiliteit te onderzoeken worden
metingen aan de levensduur van een gelijkstroomboog gedaan. Verwacht wordt dat een
hogere druk leidt tot een stabielere boog met een langere levensduur. Ais gelijkstroombron
wordt een driefasen gelijkgerichte netspanning toegepast.

3.2 Conditioneren

Voordat een schakelaar beproefd wordt moet deze geconditioneerd worden. Dit gebeurt
door het trekken van een gelijkstroomboog tussen de contacten. Het conditioneren heeft
twee functies:

- het verwijderen van eventuele vervuiling (oxides en geadsorbeerde gasmoleculen) en
- het wegbranden van scherpe puntjes op de contacten.

De gelijkstroom kan op verschillende manieren opgewekt worden. Op de TUE is gebruik
gemaakt van een accubatterij van ca. 75 Volt, bij de KEMA is een driefasen gelijkgerichte
netspanning gebruikt. Deze zal in paragraaf 3.4 worden besproken. Figuur 3.1 toont het
op de TUE gebruikte circuit.

Raccu

C.R.O.2

R3

R2

Rshunt

C.R.O.2

Vacuum r= =1
schakelaar L =:J

Magneetschakelaar Rv

Ubron

+

~
Accu --.L

Figuur 3.1 Conditioneren m.b.v. accubatterij (TV Eindhoven)

Ais de magneetschakelaar gesloten wordt zal er door de, reeds gesloten, vacuiimschakelaar
een stroom gaan lopeno Zodra de vacuiimschakelaar wordt geopend ontstaat er tussen de
contacten een boog die de stroom in stand houdt. Voor deze stroom geldt nu:

Ubron - UboogI =
boog R +R +R

v shunt accu

(3.1)
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Bierin is Uboog de spanning die
over de gelijkstroomboog ontstaat.
Deze is voor vacuiimschakelaars
ongeveer 20 Volt. Weerstand Rv

(600mO) begrenst de stroom in
het circuit. De stroom door de
schakelaar wordt met een shunt
(Rshunt=3.54 mO) gemeten. De
accu heeft een inwendige weer
stand Raccu van ca. 70 mO.

De stroom zal, afhankelijk van
o.a. het contactmateriaal en het
circuit, na enige tijd afbreken.
Omdat deze tijd bij iedere meting
verschilt, maar steeds langer dan
220 ms is, wordt de magneetscha
kelaar steeds 220 ms na het ope
nen van de vacuiimschakelaar
geopend. Hierdoor wordt de
stroom onderbroken en zal de
boogtijd bij iedere meting steeds
gelijk zijn. Als vuistregel [9] moet
er, voor het conditioneren van een
vacuiimschakelaar, een totale
lading van +100 Coulomb (=
100 Ampereseconde) door de
contacten gelopen hebben. Vijf
conditioneringen van 90 Ampere
en 220 milliseconden leveren deze Figuur 3.2 Conditioneren: spanning over en stroom door

vacuiimschakelaar (meting TUE)
lading. Tijdens het trekken van de
boog dient steeds ren contact als kathode. Daarom moeten bij het andere contact nogmaals
vijf conditioneringen, met omgekeerde polariteit, uitgevoerd worden. Figuur 3.2 geeft het
verloop van spanning en stroom tijdens het conditioneren weer.

3.3 Doel

Bet doel van de metingen is om te onderzoeken of de vacuiimkwaliteit invloed op de
levensduur van een gelijkstroomboog heeft.

3.4 Principe circuit

De booglevensduur is per definitie de tijd tussen het ontstaan van de boog (moment van
contactopening) en spontane doving. Deze booglevensduur hangt van de de volgende
factoren af [6]:
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- het contactmateriaal,
- de grootte van de gelijkstroom en
- de circuitparameters.

In paragraaf 2.6 is een mogelijke vierde factor genoemd. Bij toename van de druk zal de
boog stabieler worden waardoor de booglevensduur toe zal nemen. Om deze invloed te
onderzoeken is een gelijkstroombron nodig. Hiervoor zou het principe uit de vorige
paragraaf gebruikt kunnen worden. De accuvoeding heeft echter twee nadelen. Ten eerste
is de accuspanning relatief laag. Hierdoor zal een variatie in de boogspanning de grootte
van de boogstroom veranderen (formule 3.1). Ben hoge bronspanning verkleint de invloed
van de boogspanning waardoor de grootte van de stroom gelijk blijft. Ben tweede nadeel
is het grote gewicht van de accubatterij. Figuur 3.3 geeft het schema voor het meten van
de DC-boogtijd.

L/2

L/2

Ll~ Cl tEjCp

L2~ N
Trl

L3~ C2

Do(. D5 De DC-probe
C.R.O.l

Figuur 3.3 Meetopstelling DC-boogleeftijd

De driefase netspanning wordt via een dubbele brugschakeling gelijkgericht. Voor de
bronspanning geldt:

Ubron = 2 Ii ufase :::: 620 Volt (3.2)

Als de schakelaar gesloten is loopt er een kortsluitstroom door de seriecondensatoren C,
gelijkrichter en de spoelen. Omdat wL (± 60) < 2/wC (± 1000) wordt de grootte van de
stroom bepaald door de seriecondensatoren. De spoelen beperken de rimpel van de
stroom. Er geldt:

2 f2 U fase r:
I DC = = V2 Ufase W C

2 Xc

(3.3)
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Voordelen van het circuit zijn de grote bronspanning en de compacte bouw. Het nadeel is
echter dat het meten van stromen en spanning zwevend dient te gebeuren. Het is niet
mogelijk om de boogstroom met een shunt te meten. De gelijkstroom wordt met een
zwevende DC-stroomprobe gemeten. De rimpel bedraagt, met L=20 mH en C =56 JJ.F,
50 rnA bij een gelijkstroom van 5.4 Ampere. Na het afbreken van de boog kan er, over
de zeer kleine parasitaire capaciteit van de schakelaar, een grote overspanning ontstaan.
De DC-stroomprobe wordt daarom tijdens de metingen niet gebruikt.

Voor de bepaling van de boogtijd wordt nu een andere methode gebruikt. Met behulp van
een capaciteit Cp parallel aan de schakelaar wordt in eerste instantie de overspanning
begrensd. Daarnaast kunnen met een stroomtrafo zgn. booginstabiliteiten gedetecteerd
worden. Deze instabiliteiten zorgen ervoor dat de boog uiteindelijk af zal breken. Figuur
3.4 toont het verloop van de gemeten stroom. Duidelijk is hier het "grassige" verloop
tijdens de boogfase. Na het afbreken van de boog commuteert de stroom naar Cpo Er
ontstaat nu een oscillerende stroom Ihf door CI , Cz, L en Cpo Er geldt:

ihf(t) = I oc e -Pt cos (27Tfot) (3.4)

Voor de spanning Uhf over de schakelaar geldt:

Uhf(t) = Zo I DC e-Pt sin (27Tfot) (3.5)

Met 6 de amplitudedemping [S·I] van de kring. Omdat Cp ~ C1=Cz geldt voor de
karakteristieke impedantie Zo en de resonantiefrequentie fo:

1f o = [Hz]
27TJLCp

3 ,----,----,----,-------,,---

---:;'=-o----:17:00 -----rtO 200 2~O-----l

---> Tip (us)

'"'-<:
'-"
0-

U...
aa
'0

eaa...
-2cii

1\
! -4

-6
0

I J-----l

100 150 200 250

-..> Ti.p (us)

I

50

2

o

-3 .1.

o

-1

-2

Figuur 3.4 Afbreken van een DC boog in een vacuiimschakelaar (lnc=S.4 A, L=20 roH, Cp=lOO oF)

De boogtijd is de tijd tussen het ontstaan van de "grassige" stroom en de hoogfrequente
stroom (ca. 22 JJ.s).
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3.4 Uitvoering

Met het circuit van figuur 3.3 zijn zowelop de TUE als op de KEMA metingen verricht.
Voorafgaand aan de metingen zijn de schakelaars bij een druk van 10-5 mbar geconditio
neerd. Vervolgens werd, bij toenemende druk, de levensduur van de boog gemeten. De
instelling van de inwendige druk gebeurt op verschillende manieren.

De druk in de KEMA schakelaar wordt bepaald door een voorpomp. Deze werkt van 1000
mbar tot ca. 10-2 mbar. Daarnaast kan met een turbo-molekulairpomp de druk naar ca 1Q-6
mbar (stationaire toestand) gepompt worden. Door met een ventiel de tegendruk voor de
turbopomp te vergroten zal het werkpunt voor de pomp bij een hogere druk uitkomen. Op
deze manier wordt de druk in de schakelaar gevarieerd. Nadeel van deze methode is dat
beide pompen tijdens de metingen lopen en dat het werkpunt van de turbopomp niet
geheel stabie1 te krijgen is.

De druk in de TUE schakelaar is na montage en uitstoken ongeveer 10-6 mbar. Door een
inlekventiel kan er direct lucht in de schakelaar worden gelaten. Hierdoor kan elke druk
tot 1000 mbar ingesteld worden. Voordeel is de stabiele druk tijdens de metingen.
Daarnaast is het vacuum vrij van oliedamp. Het nadeel is dat de schakelaar niet eenvoudig
weer op een lage druk te krijgen is.

De druk wordt gemeten met een ionisatiemeter (Bijlagen A en B). Deze meter heeft zelf
een pompende werking en zal de druk in de vacuumschakelaar beinvloeden. Daarom
wordt de druk slechts voor en na een meetcyclus gemeten. Vanwege de spreiding in de
gemeten boogtijden worden minimaal 25 metingen per drukwaarde uitgevoerd. De tijd
tussen twee metingen is minimaal 3 minuten. Voor het gebruikte circuit geldt:

= 2 x 10 mR
= 2 x 110 p.F in serie (TUE) of 1 x 110 p.F (KEMA)
= 100 nF
= 110 p.F
= 5.4 (TUE) of 10.8 Ampere (KEMA)

Omdat een grote boogactiviteit de druk in de schakelaar kan beinvloeden (§ 2.2) mag het
product IDe X gemiddelde boogtijd niet te groot worden. Dit levert de gebruikte waarden
voor IDe op. De contacten van de KEMA en TUE schakelaar bestaan uit een gesinterd
mengsel van koper en chroom (CuCr). Bijlagen A en B geven nadere informatie over de
gebruikte apparatuur.

3.5 Resultaten

Figuur 3.5 toont de drukafuankelijkheid van de booglevensduur. Vanwege de logaritmi
sche schaalverdeling is de spreiding (---) slechts in positieve richting aangegeven.
Duidelijk is het verschil tussen de meting op de KEMA (Ioe= 10.8 A) en de TUE
(Ioe=5.4 A). De gemiddelde boogtijd neemt toe met de stroom. Vergelijkbare resultaten
worden in de literatuur gevonden [4,6].

Bladzijde 12



DC Booglevensduur

Daarnaast is de boogtijd, in het onderzochte hoogvacuiimgebied, niet van de druk
afuankelijk. Het lijkt er dus op dat eventuele contactvervuiling geen invIoed op de
stabiliteit van de boog heeft. Wordt de druk groter dan 10-2 mbar dan neemt de boogtijd
sterk toe.

10-1

,..-....
u
11)

10-2'"'-"

"3-.....
eo
0

.8 10-3
A.

I
I
I

10-4

---> druk (mbar)

Figuur 3.5 Gemiddelde boogtijd als functie van de druk (meting TUE en KEMA)

Ben mogelijke oorzaak voor de toename van de boogtijd is de spanning die tijdens een
booginstabiliteit ontstaat. De maximale waarde van Uhf treedt op bij het afbreken van de
stroom. Uit formule 3.5 voIgt vOOr de gebruikte circuits Uhf=2.4 kV (TUE) en Uhf=4.8
kV (KEMA). In het hoogvacuiimgebied is de doorslagspanning veel groter dan 4.8 kV.
Ben booginstabiliteit Ieidt hier snel tot het afbreken van de boog. Dit Ievert een korte
boogtijd op. Wordt de druk groter dan 10-2 mbar dan is de doorslagspanning van de
schakelaar kleiner dan 2.4 kV. Iedere booginstabiliteit veroorzaakt nu een herontsteking
waardoor de boogtijd aanmerkelijk zal toenemen. De resultaten stemmen overeen met
eerdere metingen [4].

3.6 Conclusies

Uit de metingen kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

- de onderzochte methode is niet geschikt om de vacuiimkwaliteit in een vacuiim
schakelaar te bepalen (geen discriminatie in het hoogvacuiimgebied).

- De methode maakt onderscheid tussen het hoogvacuiim- (korte booglevensduur) en
het fijnvacuiimgebied (lange booglevensduur).
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4 HOOGFREQUENTE STROOMONDERBREKING

4.1 InIeiding

In dit hoofdstuk wordt de invloed van de vacuiimkwaliteit op het hoogfrequente stroomon
derbrekingsvermogen van vacuiimschakelaars onderzocht. Als eerste wordt nader op het
circuit, waarmee de hoogfrequente stromen in de schakelaar worden opgewekt, ingegaan.
Vervolgens wordt, met metingen bij een vaste druk, onderzocht wat de invloed van het
circuit is. De resultaten worden aan de hand van het zgn. herontstekingscriterium nader
geanalyseerd. Tot slot wordt, met het gunstigste circuit, een vacuiimschakelaar met
variabele vacuiimkwaliteit beproefd.

4.2 Principe circuit

Voor het onderzoek naar het stroomonderbrekingsvermogen wordt gebruik gemaakt van
voordoorslagen tijdens het sluiten van de contacten (Fig. 4.1).

L
:>

Dc

cLcLcL~ 5
I I

+ \ ~
I I

c
Ii IIi I- Ii IIi I

Figuur 4.1 Voordoorslagen tijdens sluiten contacten

Condensator C wordt, bij geopende schakelaarcontacten, opgeladen tot Do volt. Vervol
gens wordt de schakelaar gesloten. Ben plot van de spanning over en stroom door de
schakelaar staat in figuur 4.2. Hierin zijn de volgende 5 fasen te onderscheiden:

1 De schakelaar wordt gesloten. De spanning Do staat over de contacten.
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2 Door het afnemen van de contactafstand (geopende contacten: ca. 10 mm) neemt ook
de dielektrische vastheid af. Op een zeker moment to is de contactafstand dusdanig
klein « 250 I-'m) dat er een zgn. voordoorslag optreedt. De condensator ontlaadt zich
nu via spool L en de boog. Voor de hoogfrequente (50 tot 250 kHz) boogstroom geldt:

(4.1)

Hierin is

f = 1 de resonantiefrequentie [Hz],
o 21t JL C

Zo = ~ ~ de karakteristieke impedantie [0] en

Rhf
{j = 2L de ampli tudedemping [s -I] van de Lc-trillingskring.

De boogspanning, dit is de spanning die tijdens de boog over de contacten staat, is in
fase met de stroom. Voor stromen tot ca. 1000 ampere bedraagt de boogspanning
enkele tientallen volts.

3 Na enkele halve perioden zal de stroom onderbroken worden. De spanning over de
contacten neemt nu, via een ultrahoogfrequent overgangsverschijnsel (UHF-TRV), toe
tot de nieuwe restspanning UI van de condensator. De absolute waarde van U I wordt
bepaald door de stroomsteilheid op het moment van stroomonderbreking en de zelf
inductie L van het circuit. Er geldt:

_ (aantal herontstekingen) p
lUll = IL ~~ I = Uo e 2 f

o

(4.2)

De frequentie van de UHF-TRV (enkele MHz) wordt bepaald door de parasitaire
capaciteit van de contacten (ca. 25 pF) en de circuitzelfinductie. De overshootfactor fp

van de UHF-TRV is per definitie de verhouding tussen Urn, dit is de topwaarde van de
UHF-TRV, en U I . Het eerste aantal herontstekingen is gelijk aan het aantal halve
perioden vanaf de eerste voordoorslag tot het moment waarop de stroom onderbroken
wordt.

4 Omdat de contacten elkaar blijven naderen zal, op tijdstip t), de gap weer doorslaan.
Dit is de tweede voordoorslag. Stap twee en drie herhalen zich weer totdat
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5 de contacten galvanisch contact maken en er een volledig uitdempende stroom ontstaat.
Er is nu, zolang er nog stroom loopt, geen boogspanning meer waarneembaar. Met
behulp van deze eigenschap is het mogelijk l:cOOlact, het moment van galvanisch contact,
te bepalen.

15~-----.---------.------.--------r------,

Do Ie voordoorslag
~ ,.,

101r..4tY

5

:> \6
"" UHF-TRVc
';:;

0c
'"Co

'"1\

I

·5

l.1

-10

3()(),...,--------.---------,------,.----------r---~

200

100

o

·100

-200

/1' aantal herontstekingen (6)

-300 0----50 100' -to +--150 '---/ti200-'-~
1 tcontact •

._.> 11}J (us)

Figuur 4.2 Voordoorslagen in een vacuiimschakelaar (meting TOO)
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4.3 Metingen met variabele L, C en Uo

4.3.1 Doe1

Met deze metingen wordt, bij een schakelaar met vaste druk, onderzocht wat de invloed
van het circuit op het elektrisch gedrag van de schakelaar is. Met behulp van de resultaten
kiezen we de meest gunstige combinatie van L, C en Uo• Hiermee zal een schakelaar met
variabele druk beproefd worden.

4.3.2 Uitvoering

De metingen zijn op de KEMA uitgevoerd. Figuur 4.3 geeft het gebruikte circuit.

Rl

Vo

+

C
+

Uc

L

r= J Vacuum[ J' schakelaar
'"'IIIIII"0

Ql
>
Ql

:;:l
.~.,
Ql
~

R2

R3

C.R.a.l

Figuur 4.3 Meetopstelling voordoorslagen

Trl C.R.D.l

De condensator wordt, bij een geopende schakelaar, door een gelijkspanningsbron
opgeladen. Weerstand Rl (5 MO) heeft twee functies. Ten eerste begrenst deze, tijdens
doorslagen, de stroom door de bron. Daarnaast blijft de condensatorspanning tussen twee
groepen herontstekingen constant (Rl x C voldoende groot). Als de condensator is
opgeladen wordt de schakelaar ingeschakeld. De aandrijving gebeurt pneumatisch (inscha
keldruk = 4 atmosfeer). De contactsnelheid bedraagt ca. 1 m/s (initieel) tot ca. 0.1 m/s
(galvanisch contact). In hoofdstuk 6 wordt nader op het meten van de contactsnelheid
ingegaan. Tijdens het inschakelen wordt de stroom door en de spanning over de schake
laar gemeten.
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Bij variabele L, C en Uo worden de volgende grootheden bepaald:

- de resonantiefrequentie fo,
- de karakteristieke impedantie Zo,
- de amplitudedemping B,
- de overshootfactor van de UHF-TRV fp•

Dit zijn de circuitgrootheden, deze worden slechts eenmaal bepaald. Daamaast zijn er de
grootheden die door de schakelaar beinvloed worden zoals:

- eerste, tweede en evt. derde aantal herontstekingen
- Uo, U1 en evt. U2

- tcontacU t1 en evt. t2

Hiervoor zijn, vanwege de spreiding in de metingen, steeds minimaal 25 metingen per
combinatie (L, C en Uo) nodig. Het contactmateriaal van de Hazemeyer schakelaar bestaat
uit CuFeCr. Bijlage A geeft nadere informatie over de gebruikte apparatuur.

4.3.3 Resultaten

Tabel I geeft de gemiddelde waarden van 25 metingen. De spreiding (j staat tussen
haakjes.

Tabel I Schakelaar athankelijke grootheden

I I
Uo Ie aantal t1 tCOlltact
[kV] herontstekingen [~s] [J.ts]

C=20nF, L=365~H 5 > 20 (7.0) - 141 (21)

" 10 > 15 (6.0) 281 (48) 380 (100)

"
15 15 (4.0) 343 (91) 522 (107)

C=loonF, L=25~H 5 > 15 (7.0) - 216 (110)

"
10 17 (7.0) 336 (117) 472 (143)

"
15 21 (8.0) 567 (128) 676 (154)

C=20nF, L=25~H 5 7.1 (2.2) 119 (42) 168 (52)

"
10 7.8 (1.6) 307 (71) 448 (107)

"
15 8.8 (1.8) 477 (123) 672 (134)
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Tabel II Circuitgrootheden

I I
C=20nF C=lOOnF C=20nF

L=365JLH L=25JLH L=25JLH

fo [kHz] 59 100 225

Zo [0] 135 15 35

B [S-l] 7200 12500 43000

fp 1.85 1.85 1.85

De gemeten waarden voor fo en Zo komen overeen met formule 4.1.

Het aantal herontstekingen na een voordoorslag wordt bepaald door de dielektrische
vastheid van de gap en Urn, de maximale waarde van de UHF-TRV. Voor Um geldt:

um(t) = fp Uo e - {J t voor t = ~ (k = het aantal herontstekingen)
2 fo

(4.3)

Voor de dielektrische vastheid van de gap geldt, in eerste instantie, de zgn. "koude"
doorslagspanning Ukd• Dit is de rechte (Fig. 4.2) die de diverse voordoorslagen met elkaar
verbindt. Omdat de doorslagspanning niet van de polariteit afhangt, kan voor U t de abso
lute waarde genomen worden. Voor Ukd tussen de eerste en tweede voordoorslag geldt:

l\it) = Uo + re t met (4.4)

(4.5)

Zolang Urn groter is dan Ukd zal de gap doorslaan. In geval van doorslag bereikt de UHF
TRV niet de maximale waarde. Um is in dit geval de prospectieve (niet optredende)
spanning. Figuur 4.4 toont, als voorbeeld, het verloop van Um en Ukd als functie van de
tijd vanaf de eerste voordoorslag. Dit voorbeeld levert 12 herontstekingen (1 voordoorslag
+ 11 herontstekingen t.g.v. U.J op. Uit de metingen blijkt dat er gemiddeld 17 herontste
lOngen optreden. Dit verschil wordt veroorzaakt door het verwaarlozen van de invloed van
de stroom op de dielektrische vastheid. Het is in dit geval dus niet juist om de "koude"
doorslagcurve als herontstelOngscriterium te gebruiken. De werkelijke doorslagspanning
Ud is kleiner dan Ukd • De verhouding tussen beiden noemen we de reductiefactor cx. Er
geldt:

Ud ~
ex = - =f(l)

Ubi

Het aantal herontstekingen wordt bepaald door Ud en Urn' Zolang Um ~ Ud zal de gap
herontsteken. Dit is het nieuwe herontstekingscriterium.
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Figuur 4.4 Voorbeeld dielektrische reductie: Uo=10 kV, f,=1.85, L=25 I&H en C=l00 oF

Uit de meetresultaten (Tabel I) is de waarde van Ud (=Urn>, behorende bij het gemiddeld
aantal herontstekingen te bepalen (formule 4.3). Met formule 4.5 Ievert dit voor 0(:

0( == fp Uo e-(Jl met t == gem. aantal herontstekingen
~+oct 2~

(4.6)

De reduetiefaetor 0( is atbankelijk van de topwaarde van de stroom i voorafgaand aan de
stroomnuldoorgang [7]. Voor i geIdt:

u -(gemiddeld aantal herontstekingen) p
i==~e 2fo

Zo

(4.7)

Met behulp van formules 4.6 en 4.7 is uit de meetresultaten, voor versehillende L, C en
Uo eombinaties, 0(1) te berekenen. Ret resultaat staat in figuur 4.5 (*). De berekende
waarden worden door een kromme benaderd. Ret verloop van de kromme is atbankelijk
van o.a. eontaetmateriaal en geometrie van de schakelaar. Voor grote waarden van 1 is 0(
en dus Ud klein. De herontstekingen worden hier thermisch (grote stroom) bepaald. Voor
kleine waarden van i is 0( ongeveer gelijk aan 1. De gap gedraagt zich dan alsof er geen
stroom gelopen heeft (Ud=UkJ. In dit gebied wordt het aantal herontstekingen voorname
lijk dielektrisch bepaald.

Samenvattend geven figuren 4.6 tim 4.8 voor de gebruikte L, C en Uo combinaties, het
verband tussen Um(t) en Uit) aan. De lijn Um(t) = UiO is hier de grens tussen weI
(rechts) en geen (links) herontstekingen.
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Figuur 4.6 Ud(Um): L= 25 #tH~ C= 20 nF en Uo=5 (o)~ 10 (+) of 15 (*) kV

Bladzijde 21



Hoogfrequente stroomonderbreking

16,------,-------r------r------.----------,-------,

14

12

10

:5 8

..... ..

1\
I
I 6

4

2

00000
00

o
o

•
•

°0"-------'5------l10----~15----2~O----25...l-------J30

--> Urn (kV)

Figuur 4.7 Ud{Um): L= 25 pHJC= 100 oF en Uo=5 (o)J 10 (+) of 15 (*) kV

16

14 ummu/. . .
12 . ..

...
;;- 10
~ ..
'-' .. + +. + + +'0 8 .

+ +:J ++ +

1\ ++
++I

6 ++I

++
't

4 ++. 000
++ 00

0

2
000

00
0

0
0

0

00 5 10 15 20 25 3(

--> Urn (kV)

Figuur 4.8 Ud(Um): L= 365 pHJ C= 20 nF en Uo=5 (o)J 10 (+) of 15 (*) kV

Uit de figuren blijkt dat er in het L=365 ~HJ C=20 nF (Uo=5 en 10 kV) en het
L=25 ttHJ C=l00 nF (Uo=5 kV) circuit geen boogonderbreking optreedt.
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4.3.5 Conclusies

Na analyse van de resultaten kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

- De stroom die tijdens de boogfase loopt kan een reducerende werking op de dielek
trische vastheid van de contactgap hebben. De mate waarin reductie optreedt is
afhankelijk van de topwaarde van de stroom voorafgaand aan de stroomnuldoorgang.

- De reductiefactor Ci is een maat voor de invloed die de stroom op de dielektrische
vastheid heeft. Behalve de amplitude van de stroom heeft ook het type schakelaar
invloed op Ci.

- Het herontstekingscriterium geeft een redelijke voorspelling van het aantal te
verwachten herontstekingen. Nadeel is dat de reductiefactor ex eerst experimenteel
moet worden bepaald.

- Spanningen lager dan 10 kV zijn minder geschikt vanwege het grote aantal heront
stekingen.

- Ais testcircuit voor metingen bij variabele drukkiezen we L=25IlH, C=20nF en
Uo=10 kV. Dit circuit heeft een laag eerste aantal herontstekingen met weinig
spreiding.

4.4 Metingen met variabele vacuiimkwaliteit

4.4.1 Doel

Met deze rnetingen wordt de invloed van de vacuiimkwaliteit op het stroomonderbrekings
vermogen van een vacuiimschakelaar onderzocht. De inwendige druk varieert hierbij van
10-6 tot ca. 10-2 mbar. Verwacht wordt dat het aantal herontstekingen met de druk zal
toenemen.

4.4.2 Uitvoering

Meetopstelling en uitvoering zijn gelijk aan die in § 4.3.2. Voor het circuit gelden de
volgende waarden:

L = 25 pH
C = 20 nF
Uo = 10 kV.
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De metingen zijn zowel op de KEMA als op de TUE uitgevoerd. Beide schakelaars
hebben CuCr contactmateriaal. De instelling van de inwendige druk gebeurt op verschil
lende manieren (§ 3.2). Voorafgaand aan de metingen wordt de schakelaar bij een druk
van ca. 10-5 mbar geconditioneerd.

Vervolgens zijn bij variabele druk de volgende grootheden bepaald:

- het eerste aantal herontstekingen
- Uo en U]
- 1:contact en t]

Daarnaast is op de TUE de verdeling van de typen herontstekingen onderzocht. Deze zijn
zijn als voIgt gedefinieerd (Fig.4.9):

Type herontsteking .
;~~~31.f~.2~

15
- Iedere voordoorsiag is per defi-

nitie een type 1 herontsteking. Uo 10
:>
.!ool

Bij een type 2 herontsteking keert "--"
bIl 5

de stroom, na de stroomnuldoor-
e::
°c

gang, direct van teken om. Hier-
e::
'"0- 0

bij is Un dit is de spanning die
V)

/\
nodig is om de gap te doen door-
slaan, klein of nul. -5

- De stroom keert, tijdens een typs! 300
1 herontsteking, met enige vertra-
ging van teken om. U r is nu 200

ongeveer geIijk aan Uo (eerste ,.-...

voordoorslag) of U] (tweede <e: 100"--"

voordoorslag) . S
0
0 0...
Vi

- Ben type 4 herontsteking geeft /\ -100I
I

een doorslag nadat de UHF-TRV I

zijn maximale waarde al bereikt -200
heeft.

-300
0 5 10 15 20

~., .

25 30

---> Tip (us)

Figuur 4.9 Herontstekingen na voordoorslag

Vanwege de spreiding in de metingen zijn er steeds minimaal 25 metingen per drukwaarde
nodig. De druk wordt, per meetcyclus, steeds een decade hoger ingesteid.
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4.4.3 Resultaten

• Type herontsteking

Op de TUE is de verdeling van de versehillende typen herontstekingen onderzoeht. De
resultaten staan in tabel III. De laatste kolom geeft de verhouding tussen het aantal type 3
herontstekingen en het totaal aantal type 2 en type 3 herontstekingen.

Tabel III Gemiddeld aantal herontstekingen bij variabele druk (meting TUE)

IDruk [mbar]

I
Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 3 /

Type 2 + Type3

1.3 10-5 1.00 0.00 5.16 0.10 1.00

1.3 10-4 1.00 0.00 4.10 0.10 1.00

1.3 10-3 1.00 0.05 4.68 0.10 0.99

1.0 10-2 1.00 0.00 5.10 0.43 1.00

De verdeling over de versehillende typen herontstekingen hangt bij het onderzoehte cireuit
niet van de vaeuGmkwaliteit af. De dielektrisehe (type 3) herontstekingen zijn duidelijk
dominant.

Met formule 4.4 kan uit Uo, U I en tl de riehtingseoeffieient rel van de "koude" doorslag
eurve berekend worden. De meetresultaten staan, samen met t"contacll in tabel IV.

Tabel IV rel en tcootact als funetie van de druk

Druk [mbar] TUE KEMA

reI [V/JLs] reI [VIJLs] teootaet [JLs]

1.0 10-6 - - 27.3 275

1.0 (1.3) 10-5 - 44 - 27.9 244

1.0 (1.3) IQ-4 - 34 - 26.4 237

1.0 (1.3) 10-3 - 38 - 23.8 253

1.0 10-2 - 67 - 26.6 245

2.0 10-2 - - 30.3 216

Zowel tcontact als rel zijn niet afhankelijk van de vaeuGmkwaliteit.
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• Gemiddeld aantal eerste herontstekingen

Figuren 4.10 en 4.11 geven het resultaat van de metingen op de KEMA en TUB. Hierbij
is de spreiding als band (---) om de gemiddelde meetwaarden (*) weergegeven. Uit de
metingen blijkt dat, in het onderzochte drukgebied, het eerste aantal herontstekingen
nauwelijks verandert. De KEMA schakelaar geeft meer herontstekingen.
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Figuur 4.10 Eerste aantal herontstekingen als functie van de druk (Meting KEMA)
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Figuur 4.11 Eerste aantal herontstekingen als functie van de druk (Meting TUE)
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Voor de TUE schakelaar geldt:

- De overshootfactor van de UHF-TRV fp = 1.75. Deze is kleiner dan bij de KEMA
schakelaar (!).

- De richtingscoefficient rel hangt nauwelijks van de druk af.

- De dielektrische reductiefactor ex wordt bepaald door de verhouding tussen type 3 en
type 2 herontstekingen [7] en hangt niet van de druk af (tabel III: ex= I).

Het aantal herontstekingen wordt dus dielektrisch bepaald. Omdat de dielektrische vastheid
in het hoogvacuiimgebied constant is zal bij het onderzochte circuit het aantal herontste
kingen gelijk blijven.

Voor de KEMA schakelaar geldt:

- fp = 1.85.

- rel is drukonafhankelijk en kleiner dan bij de TUE schakelaar. Dit is het gevolg van
de lagere contactsnelheid bij de KEMA schakelaar.

- De verdeling van de verschillende typen herontstekingen is niet onderzocht. Bepaling
van ex uit het gemiddelde aantal herontstekingen levert ex=O.9.

Figuur 4.12 geeft voor beide schakelaars het verloop van Urn, Ukd en Ud•
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Figuur 4.12 Bepaling aantal herontstekingen bij de KEMA (+) en TOO (0) schakelaar
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De resultaten stemmen overeen met de literatuur [5]. Frontzek maakt gebruik van een
vaste contactafstand (0.25 mm) en laat de gap door middel van een hoge (30 kV)
gelijkspanning doorslaan. De ontstane stroom heeft een amplitude van ca. 300 A en een
frequentie van ca 50 kHz. Uit de spanningsplot blijkt (type 3 herontstekingen) dat het
aantal herontstekingen hier ook dielektrisch bepaald wordt.

• Aanbeveling

Toekomstig onderzoek zou gedaan moeten worden naar het onderbreken van thermisch
dominante herontstekingen. Ret onderbrekingsvermogen van deze stromen zal afnemen
met de vacuiimkwaliteit. Ret is mogelijk, door het kiezen van grotere stromen, om alle
herontstekingen (behalve de laatste) thermisch (type 2) te laten plaatsvinden. De fractie
type 2 herontstekingen hangt van twee factoren af [8]:

- de gapafstand. Ben grotere gapafstand levert meer type 2 herontstekingen.

- de stroomsteilheid Si voorafgaand aan de herontsteking. Toename van Si levert meer
type 2 herontstekingen.

Bij de methode met voordoorslagen zal verhoging van Do de gap eerder laten doorslaan
(grotere gapafstand). Daamaast zal de amplitude, en daardoor Si, van de hoogfrequent
stroom groter worden.

4.4.4 Conclusies

Uit de resultaten kunnen voor het ondezochte circuit de volgende conclusies getrokken
worden:

- het eerste aantal herontstekingen hangt niet van de vacuiimkwaliteit af.

- De gebruikte stromen hebben voornamelijk dielektrische herontstekingen tot gevolg.
Ret eerste aantal herontstekingen wordt daarom dielektrisch bepaald.

- Zowel de richtingscoefficient aan de "koude" doorslagcurve als de tijd tussen de eerste
voordoorslag en het moment van galvanisch contact zijn, voor p < 10-2 mbar,
onafhankelijk van de druk.

- Ret eerste aantal herontstekingen is afhankelijk van het type schakelaar. Zowel de
KEMA als de TUE schakelaar hebben hetzelfde contactmateriaal maar een verschillend
aantal herontstekingen.
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5 METING DIELEKTRISCH HERSTEL BIJ VERMOGENSSCHAKELAARS

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een methode onderzocht waarmee de dielektrische vastheid tijdens
het openen van vermogensschakelaars kan worden bepaald. Ais eerste wordt nader op het
gebruikte circuit ingegaan. Met simulaties zullen de meest optimale componentwaarden
worden bepaald. Vervolgens wordt met deze methode een aantal schakelaars beproefd. Tot
slot wordt nader op de beperkingen van het circuit ingegaan.

5.2 Doel

Ret doel van het onderzoek is het ontwerpen en testen van een testcircuit om de dielektri
sche vastheid van middenspanningsschakelaars te bepalen. De proefspanning moet aan de
volgende eisen voldoen:

- een maximale waarde van 150 kV (variabel instelbaar).

- De contacten van een schakelaar openen in enkele milliseconden.
Ret maximum van U2 moet daarom binnen deze tijd bereikt worden.

5.3 Principe circuit

Uitgangspunt voor de methode is een zgn. staafkemtransformator. Dit is een transformator
met een niet-gesloten ijzerkem. Rierdoor is de koppeling tussen de primaire en secundaire
zijde niet volledig (k = 0.92). Ten gevolge van de ontlading van een condensator op de
laagspanningszijde van de trafo (Fig. 5.1) ontstaat aan de hoogspanningszijde een
oscillerende spanning over de secundaire spreiding en haar parasitaire capaciteit. Met deze
spanning kan het dielektrisch herstel van een schakelaar getest worden. Om de schakelaar
te beproeven moet, vanwege de zich snel openende contacten, een hoge resonantiefrequen
tie gebruikt worden.

Voor de primaire stroom I) en de secundaire spanning U2 geldt, bij verwaarlozing van de
ohmse weerstand:

(5.1)
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Figuur 5.1 PrincipesdHma meetcin:uit

Hierin is k de koppelfactor. Dit is een maat voor de koppeling tussen de primaire en
secundaire spoel van de trafo. Er ge1dt:

~
k= J~ (0 ~ k ~ 1)

Voor de resonantiefrequenties geldt:

a~2-- --b
2 4

Hierin is:

en

en

Voor de beschikbare staafkemtrafo geldt:

overzetverhouding:
iso1atiemateriaal:
maximale spanning:
koppe1factor k:
L.:
L2:

C2 (inclusief deler):

1:250
SF6

100 kV effectief
0.92
1.7 mH
86 H
1.2 nF

Bladzijde 30



Meting dielektrisch herstel bij vermogensschakelaars

150

100

-.. 50>
~
'-"
N 0::>
1\

I
I -50I

·100

-150
400

200

-..
-<
'-".....

0.....
1\

I
I
I

-200

-400
0
'----.....L------L---l---....L------l

0.5 1 1.5 2 2.5

---> Tip (msec)

Figuur 5.2 Berekening van oscillatie in een staafkemtransfonnator (Cl=110 pF en Uo=500 Volt)

200

-
150 ~40 V t-

,./,
, , ,..-----

-.. 100 \

> :
..l<:
"-'

C'I 50 :
~ ~j/ ,
II '. ,

I "\: 0

;;.8pt "
...... _-_ ..,. ,
~-50 /

t)'f"l! c) ,
-,"

-100
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

---> Tip (msec)

Figuur 5.3 Berekening van oscillatie in een staafkerntransfonnator (variabele Cl)
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Deze waarden leveren, afhankelijk van de primaire capaciteit, een resonantiefrequentie
van ongeveer 1 kHz. Figuur 5.2 toont, als voorbeeld, een berekening van de primaire
stroom en secundaire spanning. De berekening komt overeen met metingen.
Door de keuze van CI is het mogelijk om de frequentie en amplitude te belnvloeden: een
grotere capaciteit levert een grotere amplitude en een lagere frequentie op (Fig. 5.3).
Berekening van het maximum van de secundaire spanning U2 en de tijd ~ waarin dit
maximum bereikt wordt levert, als functie van C1, figuur 5.4 op. Hieruit blijkt dat als C1
groter wordt dan 300 p.F, het spanningsmaximum nauwelijks toeneemt. We kiezen daarom
voor het circuit C1=110 p.F. Dit levert O2 = 130 kVen 1tov = 360 P.s bij Uo=500 Volt.

200 500

. •
150

400
;> ,......

<)

c. ~

~
. 2- 300. .

e 100 p.,
N

~::J 200
II II

! !
50

100

fbi lbl102 103 102 103

---> Capaciteit Cl (uF) ---> Capaciteit Cl (uF)

Figuur 5.4 Toptijd en maximale waarde van U:z als fundie van Cl (Uo=500 Volt)

5.4 Uitvoering

Voor de metingen wordt het circuit van figuur 5.5 gebruikt.

R4 R5
D2 Tr

+ R2 C3

[.,.'Ui TIll B.D.

Up c4

SturiDg timer

Figuur 5.5 Meetschema voor het meten van de dielektrische vastheid in vennogensschakelaars
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Het primaire circuit is in zesvoud uitgevoerd. De condensatoren worden door bron UI via
diode D2 en weerstand R4 tot Uo volt opgeladen.

De thyristoren worden via lichtgeleiders door een timer aangestuurd. We gaan voor de
werking van het circuit in eerste instantie uit van een geopende schakelaar. Op een
bepaald ogenblik wordt thyristor Thl
ontstoken. Hierdoor kan CI zich
over de primaire zijde van de trans
formator ontladen, waardoor er aan
de secundaire zijde een spanning Uz
over de geopende contacten ontstaat.
Zodra de primaire stroom door de
thyristor door nul gaat wordt deze
stroom onderbroken. Omdat de
stroom door de trafo moet blijven
vloeien is er parallel aan de primaire
zijde een vrijloopdiode DI met
dempweerstand RI (=20) aange
bracht. Hierdoor zal de secundaire
spanning sterk gedempt uitslingeren. Figuur 5.6 Zes pulsige spanning (UJ=U*20000)
Na uitslingering kunnen de volgende
thyristoren, na elkaar, worden ontstoken. Op deze manier ontstaat een zes pulsige
spanningstrein (Fig. 5.6).

Om de dielektrische vastheid van een
schakelaar te meten is het nodig om
het moment van contactscheiding te
bepalen. Als de contacten gesloten
zijn loopt er een gelijkstroom door
het secundaire circuit. Op het mo
ment waarop de contacten scheiden
zal de stroom onderbroken worden
en ontstaat er in de pulsbox een
lichtpuls waarmee de timer voor de
thyristoren wordt aangestuurd. Met
de pulstrein die ontstaat kan nu het
dielektrisch herstel worden gemeten
(Fig. 5.7). Tijdens de metingen
bleek dat de tijd tussen het ontsteken Figuur 5.7 Meting dieIe.ktrisdt henteI (UJ=U*20000)
van twee thyristoren minimaal 1.2
milliseconde moet zijn. Dit houdt in dat een zes pulsige trein minimaal 6 milliseconde
duurt. Omdat de maximale dielektrische vastheid van de schakelaar meestal binnen deze
tijd wordt bereikt zou dit maar enkele bruikbare doorslagen per meting opleveren. Door
de vertragingstijd tussen het moment van contactopening en het begin van de pulstrein te
varieren kunnen meer meetpunten verkregen worden.
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Voor de veiligheid is het belangrijk om de maximale waarde van U2 lager te kiezen dan
UBS ' de waarde van de bliksemimpulsspanning die de schakelaar minimaal moot kunnen
weerstaan. Met het testcircuit worden een aantal vermogensschakelaars beproofd (Tabel I).

Tabel I Kenmerken beproefde vermogensschakelaars

Fabrikant (type) Isolatiemedium Un [kV] In [A]
"-

UBS

[kV]

BIB A 10/250/6 Olie 10/12 630 75

Hazemeyer Vacuum 24 1600 75

Merlin Gerin Fluarc FG I SF6 rotating arc 12 630 75

Delle Aisthom FP 61 B SF6 puffer 12 630 75

Sprecher SF6 puffer 72.5 2500 325

5.4 Resultaten

Het resultaat van de metingen staat, per schakelaar, in bijlagen C tim G. Ret principe van
de meetmethode is bruikbaar. Nadeel van het gebruikte circuit is echter de snelheid
waarmee U2 zijn maximum bereikt. Door de grote spreiding van de staafkemtrafo is deze
tijd te lang. Met formule 5.1 is daarom voor verschillende koppelfactoren U2 berekend (C2

constant). De resultaten staan in figuur 5.8. Hieruit blijkt dat voor een snellere puIs
(hogere frequentie) een transformator met een kleinere spreiding moeten worden gebruikt.

Tot slot worden enkele interessante details kort toegelicht. Uit de metingen blijkt het
volgende:

- De olieschakelaar vertoont bij polen S en T een zeer grote spreiding in de
metingen. Dit is mogelijk het gevolg van vervuilde olie. Dit is te zien aan de
donkere kleur van de olie. Pool R heeft recentelijk nieuwe olie gekregen.

- De vacuumschakelaar vertoont een lineaire spanningsopbouw met een lage
spreiding.

- De SF6 schakelaars hebben weinig spreiding. Opva1lend is hier het "knikje" bij het
rotating arc type. De Sprecher schakelaar heeft een zeer snel dielectrisch herstel
(75 V/p.s).
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Figuur 5.8 U2 als functie van de koppelfactor k (Cl=110 pF en Uo=500 Volt)

5.5 Conclusies

Uit de metingen kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

- Het principe van de meetmethode is bruikbaar.

- Het voordeel van de methode is dat met een betrekkelijk lage primaire spanning,
een zeer hoge secundaire spanning gemaakt kan worden.

- De staafk:emtransformator biedt hierbij een goede isolatie tussen de primaire
en secundaire wikkelingen.

- Nadeel van de transformator is de grote lekflux waardoor de puIs te lang duurt.

- Het is daarom aan te raden om een transformator met een hogere koppelfactor te
ontwerpen.

- Nader onderzoek is nodig om conclusies aan de meetresultaten te verbinden.
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Capacitieve meting van de contactafstand

6 CAPACITIEVE METING VAN DE CONTACTAFSTAND

6.1 Inleiding

Voor de bepaling van de contactsnelheid tijdens het openen of sluiten van een schakelaar
worden vaak inductieve en resistieve verplaatsingsopnemers gebruikt. In dit hoofdstuk
wordt een derde type, de zgn. capacitieve opnemer onderzocht. Deze is op de KEMA
ontwikkeld. De capacitieve verplaatsingsopnemer is voor de metingen uit hoofdstukken 3
en 4 gebruikt.

6.2 Principe

Figuur 6.1 geeft het principeschema voor de bepaling van de contactafstand.

FK

Modulator

,luvezel FI(

Demodulator

C.R-c.

Figuur 6.1 Principeschema capacitieve verplaatsingsopnemer

De bewegende as van de schake1aar is mechanisch gekoppeld aan de "platen"van een
variabele condensator C. Deze C beYnvloedt de frequentie van de FM modulator. Via een
optische link wordt het signaal uit de modulator naar de FM demodulator gezonden. Door
de glasvezelverbinding is het in principe mogelijk om potentiaalvrij te meten. De uitgang
van de demodulator levert nu een spanning U die recht evenredig met de capaciteit Cis.
Door het meten van de spanning U tijdens het openen of sluiten van de contacten kan de
contactafstand bepaald worden.
Bijlage H geeft nadere informatie over de gebruikte (de) modulator.

6.2 Metingen

Om na te gaan wat het verband tussen meetspanning U en de contactafstand d is worden
eerst statische metingen gedaan. Met stappen van 1 mm wordt de contactafstand geva
rieerd van 0 mm tot de maximale contactafstand (ca. 10 mm). Hierdoor varieert de
afstand x tussen de condensatorplaten van Xmin (d=O mm) tot Xmax (d maximaal).
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Capacitieve meting van de contactafstand

Spanning U varieert van Umax (d= 0 mm) tot Umin• Voor de contactafstand d geldt dus:
d = x - Xmin' Omdat U evenredig is met C (evenredig met l/x) wordt U tegen l/x uitgezet
(Fig 6.2).

200 400 600 800

Als Xmin en Xmax bekend zijn kan uit ---> l/x (m" -1)

het verloop van U (levert UmaJ de Figuur 6.2 Resultaat statische meting
contactafstand d berekend worden.
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tussen U en d geld nu, indien
Umin=O Volt:

Met de capacitieve afstansmeter zijn
een aantal dynamische metingen
uitgevoerd. Ben Hazemeyer schake
laar (bijlage A) is met verschillende
drukken (p = 3, 4 en 5 bar) pneuma
tisch ingeschakeld. Figuur 6.3 toont
het verloop van de contactafstand d
als functie van de tijd vanaf inscha
kelen. Duidelijk is' dat de contact
snelheid niet constant is: groot direct
na inschakelen en laag bij het fysiek
raken van de contacten. Ben grotere
inschakeldruk levert een grotere
inschakelsnelheid.
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Figuur 6.3 Resultaat dynamische meting

6.3 Conclusies

De capacitieve verplaatsingsopnemer is geschikt voor het meten van de contactafstand van
de gebruikte schakelaar. De nauwkeurigheid van de meting is afhankelijk van de meting.
Hoe groter de verhouding dU/dx des te nauwkeuriger de meting. Tevens moet goed op de
mechanische koppeling tussen condensator en de schakelaar gelet worden.
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7 CONCLUSIES

7.1 Ondenoek naar de vacuiimkwaliteit in vacuiimschakelaars

De Magnetron- en Penningmethode zijn aileen tijdens het fabricageproces te gebrui
ken. Het meten van emissiestromen is in de praktijk evenmin makkelijk toepasbaar.
Bepaling van de doorslagspanning is eenvoudig en maakt onderscheid tussen een
goede en slechte (grens: 10-2 mbar) vacuiimkwaliteit. Discriminatie in het hoogvacu
umgebied is echter niet mogelijk. Daarnaast is de methode Diet geschikt voor SF6
geisoleerde vacuiimschakelaars.

De methode gebaseerd op DC booglevensduur (hoofdstuk 3) levert, in het hoogvacu
umgebied (p < 10-2 mbar), geen signifikante verschillen in de booglevensduur op.

De grens waarbij de de schakelaar een DC boog (5 tot 30 A) niet meer kan onderbre
ken ligt bij ca. 10-2 mbar. Boven deze druk neemt de booglevensduur sterk toe. De
methode maakt dus weI onderscheid tussen het hoogvacuiim- (korte booglevensduur)
en het fijnvacuiimgebied (lange booglevensduur).

Het stroomonderbrekend vermogen in het hoogvacuiimgebied hangt, bij de methode
gebaseerd op voordoorslagen (hoofdstuk 4) en het onderzochte circuit (stromen van
enkele honderden amperes met een frequentie van 225 kHz), niet van de druk af.
Er is aangetoond dat het eerste aantal herontstekingen dielektrische bepaald worden.

Vit de twee onderzochte methoden blijkt dat het stroomonderbrekend vermogen van
vacuiimschakelaars, bij de gebruikte circuits, pas bij een druk hoger dan 10-2 mbar
afneemt. In het hoogvacuiimgebied is het stroomonderbrekend vermogen constant.
Volgens de literatuur neemt het stroomonderbrekend vermogen al vanaf 10-4 mbar af.

Toekomstig onderzoek zou gedaan moet~n worden naar druk waarbij de schakelaar
zijn stroomonderbrekend vermogen verliest. Dit kan op twee manieren gebeuren. Ten
eerste zal er een literatuurstudie uitgevoerd moeten worden. Ten tweede moeten er,
afhankelijk van het resultaat van het literatuuronderzoek, metingen met grotere
stromen gedaan worden. Blijkt hieruit dat het vacuiim pas bij 10-2 mbar zijn stroomon
derbrekend vermogen verliest dan is een dielektrische beproeving (doorslagspanning)
voldoende om onderscheid tussen goed en slecht vacuiim te maken.
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7.2 Meting dUHektrisch herstel bij vennogensschakelaars

Meting van het dielektrisch herstel tijdens het openen van een vermogensschakelaar is
mogelijk door middel van een gestuurde ontlading van een aantal condensatoren op
een transformator.

Het voordeel van de methode is dat met een betrekkelijk lage primaire spanning een
zeer hoge secundaire spanning gemaakt kan worden.

De toegepaste staafkemtransformator biedt hierbij een goede isolatie tussen de
primaire en secundaire wikkelingen.

Nadeel van de transformator is de grote Iekflux waardoor de puIs te lang duurt. Het is
daarom aan te raden om een transformator met een hogere koppelfactor toe te
passen.

Nader onderzoek is nodig om conclusies aan de meetresultaten te verbinden.
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Gebruikte apparatuur KEMA

Bij1age A

Oscilloscoop 1:
(CRO 1)

Spanningsde1er 1:

Spanningsde1er 2:

Stroomtrafo 1:
(Tr 1)

Stroomtrafo 2:
(Tr 2)

Spanningsbron:

Schakelaar 1:

Schakelaar 2:

Drukmeter 1:

Drukmeter 2:

Nicolet 204 A
Digital Storage Oscilloscope
2 kanaals geheugen (2x2k)
1 MO II 47 pF

Tektronix P6015 High-Voltage Probe
Overzetverhouding: 1000: 1
Bandbreedte (-3dB): 75 MHz.
1ngangsimpedantie: 100 MO 113 pF

Capacitieve de1er (KEMA fabrikaat)
Overzetverhouding: 20000: 1
HSP capaciteit: 410 pF (200 kV)
LSP capaciteit: 8.07 fJ.F

Pearson Electronics Type 110
Overzetverhouding: 0.1 Volt!Amp. (500)
Bandbreedte (-3dB): 20 MHz.

Faget 0.5 VA
Overzetverhouding: 1 V I Amp. (500)

Wallis VCS 303/1
DC: 0... 30 kV (1 rnA)

Hazemeijer Buis No. 575
Contactmateriaa1: CuFeCr (50.519.5/40)

Hazemeijer Buis No. 633
Contactmateriaa1: CuCr (75/25)
Aansluiting voor vacuiimsysteem

Leybo1d Heraeus
Thermovac TM 210 S
10-3 - 10+3 mbar

Leybo1d Heraeus
10nivac 1M 21
10-9 - 10-3 mbar
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Gebruikte apparatuur TU Eindhoven

Bijlage B

Oscilloscoop:
(eRO 2)

Spanningsdeler:

Stroomtrafo:
(Tr 1)

Spanningsbron:

Schakelaar:

Drukmeter 1:

Drukmeter 2:

VUKO Digitalscope VKS 460 C
4 kanaals geheugenscoop (4x8k)
1 MO II 30 pF

Tektronix P60l5 High-Voltage Probe
Overzetverhouding: 1000: 1
Bandbreedte (-3dB): 75 MHz.
Ingangsimpedantie: 100 MO II 3 pF

Pearson Electronics Type 110
Overzetverhouding: 0.1 VoltlAmp. (500)
Bandbreedte (-3dB): 20 MHz.

N. V. Diode Utrecht
Hoogspanningscondensatorlader Serie No. 1
DC: 0...20 kV (100 rnA)

Varian
Contactmateriaal: CuCr
Aansluiting voor vacuiimsysteem

Varian Dual Range Ionization Gauge
Model 971 - 0015 No. EG 0362
10-6 - 10-1 Torr

TUE Ionengetterpomp
No. EHO VA 238
10-8 - 10-4 Torr
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Dielektrische herstelcurven EIB olieschakelaar
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Dielektrische herstelcurven Hazemeijer 24 kV vacuiimschakelaar
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Dielektrische herstelcurven Merlin Gerin SF6 schakelaar (rotating arc)
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Bijlage F

Dielektrische herstelcurven Delle Alsthom SF6 schakelaar (puffer)
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Dielektrische herstelcurven Sprecher 72.5 kV SF, schakelaar (puffer)
* Meting d.d. 20/8/93 p=3.8 bar + aan bovenzijde schakelaar
o Meting d.d. 9/12/93 p=4.0 bar + aan onderzijde schakelaar
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