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Samenvatting

Samenvatting

Vacuumschakelaars worden steeds vaker toegepast in middenspanningsinstallaties. Tot op dit
moment wordt de druk in de vacuumbuis nagenoeg alleen gecontroleerd na afloop van het
produktieproces met de Penning- of de magnetronrnethode. Deze methoden kunnen echter niet
meer toegepast worden, nadat de vacuumbuizen zijn ingebouwd in een schakelinstallatie.
Ondanks de gegarandeerde levensduur van 25 jaar, is het steeds meer gewenst om reeds na
enkele jaren te controleren of de druk in de vacuumschakelaar zich nog onder de
drempelwaarde (10-4 mbar) bevindt. Er dient derhalve een meetmethode ontwikkeld te worden,
waarmee aan de hand van slechts enkele elektrische parameters de vacuumkwaliteit van
ingebouwde vacuumschakelaars kan worden beoordeeld.

In dit onderzoek zijn enkele methoden onderzocht, die mogelijk geschikt zijn voor drukmeting
"in het veld". Sommige methoden worden reeds in de praktijk toegepast.
Allereerst zijn de Penning- en magnetronrnethode onderzocht, waarbij tevens is gekeken naar
de onderlinge verschillen. Hieruit blijkt, dat de Penningmethode iets gunstigere eigenschappen
heeft .
De methode, waarbij de DC-schermspanning wordt gemeten, blijkt niet geschikt te zijn om de
druk te bepalen.

Verder is de drukafhankelijkheid van de boogspanning van de gelijkstroomboog getest. Zowel
met de gemiddelde boogspanning als met de omhullende van het histogram van de boogspan
ning kan onderscheid gemaakt worden tussen het drukgebied, waarin de schakelaar goed zal
functioneren en het drukgebied, waarin de schakelaar zijn stroomonderbrekend vermogen
verliest.
De verhouding tussen de maximale wederkerende spanning en de booglevensduur neemt af
indien de druk groter wordt dan 10-3 mbar. De type-test, waarmee de doorslagvastheid wordt
bepaald, blijkt niet betrouwbaar te zijn voor bepaling van de druk, omdat er pas bij 2.10- 2 mbar
doorslag optreedt. Beide methoden zijn dus ongeschikt als maat voor de druk.
Tot slot levert het aantal herontstekingen na onderbreking van een kleine (rnA's) resistieve
stroom geen significante verschillen op in het onderzochte drukgebied.
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Summary

Summary

title: Measuring the internal pressure of vacuum circuit breakers.

Because of the successful performance ofvacuum interrupters, the application in power circuit
breakers is still increasing. To determine the internal pressure of vacuum tubes after production
almost all manufacturers make use of the Penning or magnetron methods. However, after some
years of service the internal pressure may increase. For that reason it is very important to
recheck the pressure within the vacuum tubes at arbitrary times. Therefore, a new method has
to be developed, which can be applied at site to find out whether the pressure exceeds the
critical value (10-4 mbar) or not.

At first the Penning and magnetron methods were investigated. Comparison of these two
methods results in a better performance for the Penning method.
Secondly, the pressure dependency of the DC voltage on the shield of the vacuum tube was
tested. Various measurements did not show a relation between the voltage and the internal
pressure within the pressure range from 10-7 mbar to 10-2 mbar.

Furthermore, the arc voltage of the low current DC arc (10 A) was investigated. This arc
voltage can be described with both the mean value and a histogram. These methods make
distiction between the high vacuum range (~ 10-4 mbar) and higher pressures (~ 10-3 mbar)
possible.
The ratio of the maximum voltage and the arc lifetime is nearly independent of the pressure in
the high vacuum range (~ 10-3 mbar) and decreases at higher pressures (> 10-3 mbar). The
dielectrical strength of the vacuum tubes can be investigated by a type-test. However, this test
is not reliable because the discharges only occur at too high pressures (> 2.10- 2 mbar). Thus,
both methods cannot be used for determining the internal pressure in vacuum tubes.
Finally, the number of restrikes after interruption of a small (rnA's) resistive current did not
show a significant difference in relation to the pressure.
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Inleiding

1 Inleiding

Vacuumvermogensschakelaars worden al meer dan twee decennia in het middenspannings
distributienet toegepast. Door de toenemende vraag naar deze schakelaars is er veel aandacht
besteed aan de verbetering van de kwaliteit van de vacuumschakelaar. Op dit moment garande
ren de fabrikanten voor de vacuumschakelaar een levensduur van 25 jaar.

Op dit moment wordt de druk in de vacuumvermogensschakelaars aileen direct na het produk
tieproces gemeten. Dit gebeurt volgens de Penning- of magnetronrnethode, waarbij gebruik
wordt gemaakt van een elektrisch veld en een axiaal magneetveld. Ret magneetveld wordt
opgewekt door middel van een spoel, die om de vacuumbuis wordt gelegd [Ber83, Kuh78].
Ondanks de voorspelde levensduur van de vacuiimschakelaar van 25 jaar is het gewenst om
ook regelmatig het vacuum in de ingebouwde vacuumbuizen te controleren om een veilige
werking van de schakelaar te kunnen garanderen. Hiervoor dient een meetmethode ontwikkeld
te worden, die zo eenvoudig mogelijk is, "in het veld" uitgevoerd kan worden en gebaseerd is
op het meten van slechts enkele elektrische parameters. Bovengenoemde methoden zijn echter
niet bruikbaar, omdat de vacuumbuizen gedemonteerd moeten worden wat enerzijds te ar
beidsintensief is en anderzijds het risico met zich meebrengt dat er lekkage optreedt.

In een voorgaand onderzoek is reeds een literatuurstudie verricht naar vacuummeetmethoden
en is een selectie gemaakt van methoden, die eventueel toepasbaar zijn in de praktijk [Bos96].
Dit afstudeerproject richt zich op de analyse van enkele van deze methoden, waarmee op
eenvoudige wijze de druk in de vacuiimschakelaar kan worden bepaald. Hierbij wordt gezocht
naar methoden, die in het drukgebied lager dan 10-4 mbar, de kritieke druk, een uitspraak
kunnen doen over de vacuumkwaliteit van de vacuiimschakelaar.
In hoofdstuk twee zullen de resultaten worden besproken van de drukmetingen volgens de
Penning- en magnetronrnethode. Vervolgens zal in het derde hoofdstuk het resultaat van de
metingen van de DC-schermpotentiaal ter sprake komen. In hoofdstuk vier wordt de methode
besproken, waarbij er een gelijkspanningsboog tussen de contacten van de vacuiimschakelaar
wordt getrokken. Hierbij worden diverse analyses op de boogspanning uitgevoerd. Tenslotte
wordt in hoofdstuk vijf nog ingegaan op een meetmethode, waarbij een hoge gelijkspanning
tussen de geopende contacten van de vacuumschakelaar wordt aangelegd. Vervolgens zal de
schakelaar worden in- en uitgeschakeld en wordt gekeken naar het herontstekingsgedrag in
relatie tot de druk.
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De Penning- en magnetronmethode

2 De Penning- en magnetronmethode

2.1 Algemeen

AI meer dan 20 jaar worden vacuiimbuizen geproduceerd. Vacuiimschakelaars hebben een
aantal aantrekkelijke eigenschappen waaronder de uitstekende isolatie-eigenschappen, een
grote bedrijfszekerheid en goede onderbrekingseigenschappen. Ze worden hoofdzakelijk
gebruikt als vermogensschakelaar in het middenspanningsgebied.
De vacuiimschakelaar is eenvoudig opgebouwd en bestaat slechts uit een klein aantal onder·
delen (zie figuur 2.1). AIlereerst heeft de vacuiimschakelaar twee contacten, die zich in een
ruimte bevinden met een zeer lage gasdruk (10-8

- 10-4 mbar). Slechts een contact is beweeg
baar door middel van een metaalbalg. Verder bestaat het huis uit isolatiemateriaal (keramiek)
verbonden met twee metalen eindflenzen en in sotnmige gevallen met een metalen scherm in
het midden van de buis. De keramische delen en de metalen balg in de vacuiimbuis worden
door middel van metalen schermen beschermd tegen metaaldamp, dat vrijkomt ten gevolge van
een stroomonderbreking. Daamaast dienen de metalen schermen het elektrisch veld in de buis
zodanig te "sturen", dat de veldsterkte zo klein mogelijk blijft.

Flens

Isolator

Vaste contactas

Contacten

+--------1f---- Beweegbare contactas

Scherm

Balg

Figuur 2.1 Schematische opbouw vacuumschakelaar.

In de laatste stap van het produktieproces worden de onderdelen van de buis gedurende een
uur uitgestookt bij een temperatuur van ca. 1000°C [Kon80l Door het uitstoken wordt het
proces, waarbij waterstof uit het oppervlak van het roestvaststaal desorbeert, versneld. Er dient
namelijk zo weinig mogelijk gas geabsorbeerd te zijn in het wandoppervlak voordat de buis
wordt geassembleerd. Tenslotte worden de beide helften van de vacuiimbuis in een vacuiimsol
deeroven bij een hoge temperatuur en een zeer lage druk (ca. 10's mbar) aan elkaar gesoldeerd.
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De Penning- en magnetronmethode

Voordat deze handeling wordt uitgevoerd wordt nog een kIeine hoeveelheid gettennateriaal
aangebracht. Dit materiaal zal vrijkomende gasmolekulen aan zich binden en zorgt voor een
verdere drukverlaging tot ca. 10-8 mbar. Veel gebruikte materiaalsoorten zijn: tantaal, titaan,
barium, molybdeen en zirkonium oflegeringen van deze metalen [Kon80].
De fabrikanten garanderen nu voor iedere vacuiimschakelaar een levensduur van ongeveer 25
jaar of 30.000 schakelhandelingen. Om deze garantie te kunnen geven wordt er direct na het
produktieproces gemeten of de druk in de vacuiimbuis voldoende laag is. De kritieke waarde
van de inwendige druk bedraagt 10-4 mbar [Kuh78, Kag84, Kuh85]. Boven deze waarde
verliest de schakelaar zijn stroomonderbrekend en elektrisch isolerend vermogen. Dit is mede
af te leiden uit de "Paschencurve", dat het verband weergeeft tussen de doorslagspanning
enerzijds en de druk en elektrodenafstand anderzijds (liguur 2.2). Deze curve laat zien dat bij

60
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§1O
c
!ij 6
g
]j 3
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6> 1
co

13 0,6
rJl
.c
~ 0,3
o

0,2

0,1 2
10-8 10-1 10-6 10-5 10-4 10-3 10- 10-1 1barl0

Luftdruck -

Figuur 2.2 De Paschencurve by d=12 mm
[Bos96}.

een contactafstand van 12 mm de doorslagspanning vanaf 10-3 mbar zeer snel daalt en minimaal
is bij 1 mbar. Om enige veiligheid in te bouwen wordt 10-4 mbar als kritieke druk beschouwd.
Verder is te zien dat de doorslagspanning zeer hoog is in het normale werkgebied van de
vacuiimschakelaar.
De meetmethode, waarmee de druk in de vacuiimschakelaar bepaald kan worden, moet aan
een aantal criteria voldoen.
- Bet meetsysteem dient rninimaal een meetbereik te hebben tussen 10.7 en 10 -4 mbar.
- De meetmethode moet "in het veld" uitgevoerd kunnen worden.
Deze twee eisen kunnen als de belangrijkste worden beschouwd. Er zijn echter nog meer
voorwaarden, die zeker niet vergeten mogen worden:
.. De methode dient toepasbaar te zijn op originele vacuiimbuizen.
- De meting moet eenduidig, nauwkeurig, betrouwbaar en tevens reproduceerbaar zijn.
.. De meting mag niet afhankelijk zijn van de vorm en de afmetingen van de contacten en van
het gebruikte contactmateriaal.
- De meetmethode mag de druk in de vacuiimbuis niet bei"nvloeden.
- De metingen moeten op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden.
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De Penning- en magnetronmethode

In [Bos96] worden 25 verschillende meetmethoden besproken, die tijdens een literatuuronder
zoek zijn gevonden. Deze methoden zijn nader bestudeerd, waaruit is gebleken dat slechts zes
methoden aan bovengenoemde eisen voldoen en in aanmerking komen voor verder onderzoek.
Hiertoe behoren onder andere de Penningmethode en de magnetronmethode [Kuh78, Kon80,
Kag84, Kor92l
Het principe van beide methoden is nagenoeg gelijk en reeds zestig jaar oud. De fabrikanten
van vacuiimbuizen gebruiken een van beide methoden om aan het eind van het produktieproces
de vacuiimkwaliteit van iedere buis te testen. In de volgende paragraaf worden deze methoden
nader geanalyseerd.

Zowel de Penning- als de magnetronmethode maken gebruik van een axiaal magneetveld. Het
veld wordt opgewekt door een spoel, die om de vacuiimbuis wordt geplaatst. De buizen zijn
normaal gesproken echter ingebouwd in een schakelinstallatie. Dit houdt in dat de vacuiimbui
zen gedemonteerd dienen te worden om deze methode toe te kunnen passen. Dit is op eerste
plaats te arbeidsintensief Daarnaast bestaat het risico dat er lekkage optreedt.

Ondanks de garantie van de fabrikant dat de vacuiimschakelaar een levensduur heeft van circa
25 jaar, willen de gebruikers van de vacuiimschakelaar vanaf het moment van aanschaf regel
matig de vacuiimkwaliteit in de buis controleren. De druk in de schakelaar is immers niet
constant, maar fluctueert ten gevolge van onder andere diffusie van waterstofmolekulen,
lekkage door micro-scheurtjes in de balg, het aangebrachte gettermateriaal en het schakelen
van stromen. Door regelmatige vacuiimcontrole zou een buis op het juiste moment vervangen
kunnen worden, wat aanzienlijke besparingen op kan leveren.
Om de druk in de ingebouwde vacuiimbuizen te kunnen meten is er echter een meetmethode
nodig, waarbij de buis niet gedemonteerd hoeft te worden. Een aanvullende eis, die aan het
meetsysteem gesteld wordt, is dus dat de drukmetingen "in het veld" uitvoerbaar moeten zijn
zonder demontage van de buis.

2.2 De Penningmethode

Aan het eind van het fabricageproces wordt meestal de Penningmethode toegepast om de druk
in iedere vacuiimbuis te meten. Na enige tijd wordt de druk in de buis nogmaals gemeten. Door
de meetresultaten met elkaar te vergelijken kunnen eventuele lekken in de buis vroegtijdig
opgespoord worden.

De Penningmethode is gebaseerd op het principe van de Penningontlading. Hierbij worden
elektronen, die door kosmische straling altijd in de buis aanwezig zullen zijn, gebruikt om
gasdeeltjes te ioniseren [Kon80l Tussen de (gesloten) contacten en het scherm wordt een
gelijkspanning aangelegd van enkele kilovolts (zie figuur 2.3). Ten gevolge van het elektrisch
veld zullen elektronen zich vrijwel direct van de kathode (scherm) naar de anode (contacten)
verplaatsen. De kans dat de elektronen bij de lage druk in de buis gasdeeltjes ioniseren is echter
bijzonder klein, omdat de vrije weglengte bij de heersende druk in de buis tientallen meters
bedraagt terwijl de afstand tussen de anode en kathode slechts circa een centimeter is.
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De Penning- en magnetronmethode

e/ektromagneet

Figuur 2.3 Principe van de Penningmethode.

Door nu tevens een axiaal magneetveld aan te brengen worden de elektronen gedwongen om
in een baan tussen de contacten en het scherm te cirkelen. Dit zal in de volgende paragraaf
nader worden uitgelegd.

2.2.1 Beweging van geladen deeltjes onder invloed van E- en B-velden

We beschouwen een geladen deeltje q (bijv. een elektron) met een bepaalde snelheid v1- in het
vlak loodrecht op het inductieveld B. De kracht F op het deeltje kan op de volgende manier
worden beschreven [Sut65].

(2.1)

Deze kracht staat altijd loodrecht op de snelheidsvector van het deeltje en ligt in het vlak dat
loodrecht op B staat. Dit houdt in dat het deeltje in dit vlak een cirkelvormige beweging aflegt
en dat F als de centripetale kracht kan worden beschouwd. Met behulp van de tweede wet van
Newton ontstaat de volgende uitdrukking voor de hoeksnelheid w van het deeltje.

2
mVl

F=ma - qv B=--l- r

qB = vl- =<0 = const.
m r

(2.2)

De waarde van de hoeksnelheid is slechts afhankelijk van het B-veld, de lading q en de massa
m van het deeltje en is dus constant in een uniform magneetveld. De straal r van de cirkelbewe
ging hangt in deze situatie dus aIleen af van de de snelheid. Het centrum van de cirkelbeweging
is gekoppeld aan een bepaalde magnetische fluxlijn. Verder omsluit de cirkel van gelijke
deeltjes hetzelfde aantal fluxlijnen.
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De Penning- en magnetronmethode

Indien het deeltje ook een snelheidscomponent heeft dat parallel aan het magnetisch veld staat,
zal dit deeltje een helische beweging maken rondom een as, die parallel aan het B-veld staat.
De snelheid zal in deze richting niet belnvloed worden door de magnetische inductie. Tot slot
dient opgemerkt te worden dat positief en negatief geladen deeltjes in tegengestelde richting
om het B-veld cirkelen.

Het komt regelmatig voor dat er naast het magneetveld ook nog een ander veld aanwezig is.
Bij de Penning- en magnetronmethode staat er naast een axiaal magneetveld een elektrisch veld
tussen de contacten en het scherm of tussen de anode en de kathode. Door de component van
het E-veld, dat loodrecht op het B-veld staat, zuHen de geladen deeltjes (voomamelijk elektro
nen) een andere baan afleggen. Deze beweging is opgebouwd uit een cirkelvormige beweging
van het deeltje ten gevolge van het magneetveld en een verplaatsing van het middelpunt van de
kromming van de baan ten gevolge van beide velden.

We beschouwen een uniform elektrisch veld en een uniform magneetveld. De elektrische
veldcomponent die parallel aan het magneetveld staat zorgt voor een versnelling van de
deeltjes in deze richting. Voor de invloed van de elektrische veldcomponent E.1' die loodrecht
op het B-veld staat, op de beweging van de geladen deeltjes wordt wederom gebruik gemaakt
van de tweede wet van Newton:

(2.3)

Hierin is r de straal van de kromming , v.1 de snelheid van het geladen deeltje, E.1 het elektrisch
veld in x-richting, B het inductieveld dat het papier uitkomt, q de lading en m de massa van het
deeltje (figuur 2.4).

Figuur 2.4 Beweging van een elektron in unifor
me B- en E-velden, die loodrecht op
elkaar staan.

- 7 -



De Penning- en magnetronmethode

De straal r kan ontbonden worden in twee componenten r1- en rd' De snelheidsvector v1- kan op
dezelfde manier gesplitst worden in twee componenten c1- en Yd' Dit resulteert in de volgende
vergelijking:

(2.4)

(2.5)

Omdat geldt: Vd=dridt en c1-=dr/dt kan bovenstaande vergelijking gesplitst worden in twee
aparte vergelijkingen. Verder is verondersteld dat E1- aIleen invloed heeft op Vden rd'

q(E1. +vdxB)=mrd
qc xB=mr

1. 1.

Indien ervan wordt uitgegaan dat Vd constant is, resulteert dit in de volgende uitdrukking voor
de driftsnelheid Vd[Sut65]:

--- --B
E=-vdxB - vd=Ex-

1. 1. B 2 (2.6)

De driftsnelheid staat loodrecht op zowel het E-veld als het B-veld en is onafhankelijk van de
lading en massa van het deeltje en van de initiele snelheid. De elektronen voeren een epicyclo
idale beweging uit (zie figuur 2.4) rondom een middelpunt dat zich met een snelheid Vdvoort
beweegt.
Een elektron met een initiele snelheid wordt door het elektrisch veld versneld in -E1--richting
tot het punt L (maximale snelheid). Vervolgens wordt het elektron vanafL afgeremd tot het
punt M waar de snelheid van het elektron minimaal is. Vanaf deze positie wordt het elektron
opnieuw versneld en herhaalt het gehele proces zich.
Naast de epicyclOi"dale beweging die de elektronen maken om een middelpunt, voert dit
middelpunt met snelheid vd ook een cirkelvormige beweging uit tussen de kathode en de
anode.
Met behulp van de vergelijkingen die in deze paragraaf zijn afgeleid, kunnen nu enkele concre
te waarden van belangrijke grootheden worden uitgerekend. Hierbij is uitgegaan van een
inductieveld van 0,07 T en een elektrisch veld van 3,5 kV/0,02 m. Verder is de thermische
snelheid van elektronen bij kamertemperatuur berekend. Deze snelheid is gebruikt als initiele
snelheid van de elektronen en bedraagt 1,2.105 mfs.
Met vergelijking 2.2 is de hoeksnelheid w en de straal r van de elektronen berekend ten gevol
ge van het B-veld. Dit resulteert in: w = 1,2.1010 rad/s en r = 9,8.10-6 m. De driftsnelheid vd
van de epicycloi"dale beweging voIgt uit vergelijking 2.6: vd=2,4.106 m/s.
In figuur 2.5 is het globale verloop weergegeven van het middelpunt van de epicycloi"dale
beweging, die door de elektronen wordt uitgevoerd tussen de kathode (midden) en de anode
(aan de buitenzijde) onder invloed van een axiaal magneetveld en een radiaal elektrisch veld.
Indien er geen axiale component van het E-veld aanwezig is, zal de beweging zich in een vlak
afspelen.
Verder is te zien dat de afstand tussen het middelpunt van de epicycloi"dale beweging en het
startpunt van de elektronen steeds groter wordt. Door het elektrisch veld worden de elektro
nen voortdurend versneld met als gevolg dat de straal van de elektronenbaan ook steeds verder
toeneemt (zie vergelijking 2.2).
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De Penning- en magnetronmethode
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Figuur 2.5 Globale baan die elektronen afleggen van de
kathode naar de anode o.i.v. een B- en E-veld

Het doel van het aanleggen van een axiaal B-veld naast een (radiaal) elektrisch veld komt dus
neer op het verlengen van de weg die de elektronen afleggen tussen de kathode en anode,
waardoor de botsingskans aanzienlijk toeneemt. De ionen daarentegen zuBen zich vrijwel
direct naar de kathode verplaatsen en worden hierbij slechts in geringe mate door het magneet
veld bei'nvloed. Het aantal geproduceerde ionen is afhankelijk van het aantal gasdeeltjes en dus
van de druk. De gemeten ionenstroom is nu een maat voor de druk in de vacuumbuis. Het
verband tussen de ionenstroom en de druk in de buis kan als voIgt worden weergegeven
[Kon80]: 1= C'p n.

Hierin is I de ionenstroom, p de druk in de vacuumbuis en zijn C en n constanten. De waarde
van de gemeten ionenstroom dient echter eerst vergeleken te worden met de bijbehorende
ijkcurve alvorens er een uitspraak kan worden gedaan over de heersende druk in de buis.

In de literatuur worden verschillende waarden voor het inductieveld en de aangelegde spanning
vermeld. Veel genoemde waarden zijn 0,1 Tesla voor het inductieveld en 3 tot 5 kV voor de
spanning tussen de beide contacten of tussen de contacten en het scherm. Deze waarden zijn
als uitgangspunt genomen bij de uitgevoerde metingen.
De vacuumbuis, die voor de experimenten is gebruikt, is geschikt voor een nominale spanning
van 12 kV en een nominale stroom van 200 A. De contacten bestaan uit een legering van koper
en chroom. Deze buis is vergeleken met een originele buis enigszins gemodificeerd. In het
metalen deel van de buitenwand is een verbinding gemaakt met een vacuumpomp, zodat de
druk in de buis eenvoudig gevarieerd kan worden. Verder zijn de metingen uitgevoerd in een
droge ruimte met een redelijk constante luchtvochtheid, wat regelmatig is gecontroleerd. Een
zeer hoge luchtvochtigheid kan de metingen nadelig bei'nvloeden, omdat er in deze situatie de
kans bestaat dat er een te grote lekstroom over de buitenzijde van de buis loopt.
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2.2.2 Het magneetveld

Het benodigde magneetveld wordt opgewekt door een spoel, die om de vacuumbuis is ge
plaatst. De spoel heeft een zelfinductie van 90 mH en een weerstand van 1,8 Q bij omgevings
temperatuur. De waarde van het magnetisch veld kan vervolgens nauwkeurig geregeld worden
door de stroom door de spoel te varieren. Met behulp van een Gauss-meter is de waarde van
het inductieveld in het middelpunt van de spoel bepaald als functie van de stroom door de
spoel. Het resultaat is afgebeeld in onderstaand figuur.

0.1 ,........,---,.----.,..--:-.......,..--:--,-...,...--:-.,..-.,.......,---,.-.,.-..,...---:---:--,-...,...-~-:-.,.__,...___,,.__,
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Figuur 2.6 Het inductieveld B als fimctie van de spoelstroom 1

In de grafiek is te zien dat het inductieveld nagenoeg lineair toeneemt met de spoelstroom. Vit
praktische overwegingen is 70 mT de maximaal haalbare waarde van het B-veld. Bij het
uitvoeren van een meetserie neemt de temperatuur van de spoel toe, waardoor bij gelijkblijven
de spanning de maximale stroom door de spoel afheemt en dus ook het maximaal haalbare B
veld daalt. Door koe1ing van de spoel blijft een inductieveld van 70 mT tijdens de gehele
meetserie nog juist haalbaar.

2.2.3 Meetresultaten

De metingen volgens de Penningmethode zijn uitgevoerd bij een spanning van 3,6 kV en een
magnetisch veld van ca. 70 mT. De ionenstroom is gemeten van 2'10-7 mbar, de laagst haalbare
druk, tot 2'10-2 mbar. In figuur 2.7 is de ionenstroom van een meetserie weergegeven als
functie van de druk in de vacuumbuis. De metingen zijn meerdere malen uitgevoerd en zijn vrij
goed reproduceerbaar. In de figuur is ter indicatie eenmaal de maximale spreiding aangegeven
(van de doorgetrokken lijn). Deze waarde heeft echter betrekking op beide grafieken. De
spreiding is nooit groter dan ± 2 1lA. Indien de druk hoger is dan 10-4 mbar blijkt de spreiding
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zelfs nagenoeg verdwenen te zijn.
In de figuur zijn twee grafieken afgebeeld. De doorgetrokken lijn geeft de gemeten ionen
stroom weer bij toenemende druk. De gestreepte lijn representeert de gemeten ionenstroom bij
afuemende druk.

1E5.--------------------------,
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Figuur 2. 7 Ionenstroom I als jUnctie van de drukp (penningmethode).
B=70 mT .. Uo=3,6 kV a bi} toenemende druk

.<l bi} afnemende druk

Er kunnen nu enkele algemene kenmerken van de meetresultaten worden gegeven. Bij zeer
lage druk tot maximaal 10-6 mbar blijkt de ionenstroom moeilijk op gang te komen. Tijdens de
metingen nam de ionenstroom in dit drukgebied meestal een waarde aan van 9 JlA (± 2 JlA).
Tussen 10-6 mbar en 10 -3 mbar bestaat er een lineair verband tussen de ionenstroom en de
druk. Vanaf ca. 5.10-3 mbar wordt de stroom grotendeels belnvloed door de voedingsbron,
waardoor de waarde constant blijft.
Vergelijking van de gestreepte lijn met de doorgetrokken lijn laat zien dat er nauwelijks sprake
is van hysteresis.

Naast de metingen, die zijn uitgevoerd met een inductieveld van 70 mT, is de Penningmethode
ook getest bij een magnetische inductie van 50 mT. De hierbij gemeten ionenstroom als functie
van de druk in de vacuiimbuis vertoont nauwelijks verschillen met de grafiek, die behoort bij
een inductieveld van 70 mT. Hieruit blijkt dat de waarde van het B-veld geen invloed heeft op
de ionenstroom zodra het ontladingsproces reeds op gang is gekomen. Ook 50 mT blijkt dus al
voldoende te zijn om het ontladingsproces vanaf ca. 4.10-7 mbar te starten en dus de zogenaam
de "ontladingsdrempel" te overschrijden. In de volgende paragraaf zal hierop nader worden
ingegaan.
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2.3 De magnetronmethode

Naast de Penningmethode maakt ook de magnetronmethode gebruik van het principe van de
Penningontlading. Bij de magnetronmethode wordt er een gelijkspanning van enkele kilovolts
gezet tussen de geopende contacten van de vacuiimbuis. Ook hier wordt tevens een axiaal
magneetveld aangelegd om de weg, die de elektronen afleggen, te verlengen. Ret meetprincipe
is afgebeeld in figuur 2.8.

Figuur 2.8 Principe van de magnetronmethode.

Er zijn diverse metingen uitgevoerd volgens de magnetronmethode, waarbij gekeken wordt
welk verband er bestaat tussen de ionenstroom en de druk in de vacuiimbuis. De spanning, die
bij iedere meting tussen de contacten is aangelegd, bedraagt 3,6 kYo Verder is bij enkele
meetseries de waarde van het magneetveld of de elektrodenafstand gevarieerd om de invloed
hiervan op de meetresultaten te bestuderen.

2.3.1 Meetresultaten

In figuur 2.9 is de ionenstroom afgebeeld als functie van de druk bij een elektrodenafstand van
9,4 mm en een inductieveld van 70 mT. Hierin zijn wederom twee grafieken weergegeven. De
doorgetrokken lijn geeft de gemeten stroomwaarden weer, waarbij de druk na elke meting
wordt verhoogd. De gestreepte lijn geeft opnieuw de gemeten stroomwaarde weer, maar nu
wordt de druk na elke meting verlaagd. In de figuur is wederom bij een waarde van de druk de
maximale spreiding weergegeven (van de doorgetrokken lijn). Deze spreiding geldt echter voor
beide grafieken in het gehele drukgebied. Ook bij de magnetronmethode is er nauwelijks
sprake van hysteresis.
Evenals bij de Penningmethode neemt de ionenstroom tot ca. 10-6 mbar nauwelijks toe bij
toenemende druk. De waarde van deze stroom is gelijk aan de "lekstroom" en bedraagt
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ongeveer 4 IlA (± 2 IlA). Ook na een tiental minuten blijkt de ionenstroom bij dezelfde druk
nog steeds met te zijn toegenomen. Dit is een duidelijk nadeel van deze methode, waardoor het
in praktijk moeilijk zal zijn om bij deze waarde van de ionenstroom de juiste druk te bepalen.
Vanaf 10-6 mbar tot 10 -3 mbar neemt de stroom toe bij toenemende druk. Tot slot is in de
grafiek te zien dat de stroom vanaf 10-3 mbar verzadigt. Dit wordt veroorzaakt door het
beperkte vermogen van de voedingsbron.
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Figuur 2.9 Ionenstroom I ais fimctie van de drukp (magnetronmethode).
B=70 mT .. d=9,4 mm .. Uo=3,6 kV
a bi} toenemende druk
.d bi} afnemende druk

Vervolgens is de magnetronmethode nogmaals onderzocht, waarbij is gekeken naar de invloed
van de grootte van het inductieveld. Bij een elektrodenafstand van 10,4 mm is de ionenstroom
gemeten bij vijfverschillende waarden van het B-veld: 15 mT, 30 mT, 50 mT, 70 mT en 75 mT
(zie figuur 2.10).
De grafiek, die hoort bij een magneetveld van 75 mT, is monotoon stijgend. Deze inductie
blijkt dus groot genoeg te zijn om vanaf 4.10-7 mbar een ontladingsstroom (ionenstroom) te
laten lopen, die verder toeneemt bij oplopende druk. Een inductieveld van 70 mT blijkt daaren
tegen met groot genoeg te zijn om een ontladingsstroom te creeren vanaf 4.10-7 mbar. Het
duurt in dit geval tot ca. 4·10-6 mbar voordat de ionenstroom begint toe te nemen. Tussen de
zojuist genoemde drukwaarden vindt er weI iomsatie plaats, maar deze is nog met effectief
genoeg om een daadwerkelijke ontladingsstroom te krijgen. De stroom beperkt zich in deze
situatie tot een bepaalde lage waarde, die als "lekstroom" kan worden beschouwd. Deze
stroom is namelijk ook aanwezig zonder inductieveld.
Jndien de inductie verder wordt verlaagd naar 50 mT, blijkt de ionenstroom tot ca. 1·10-4 mbar
gelijk te zijn aan de waarde van de "lekstroom". Boven deze druk neemt de ionenstroom zeer
snel toe tot een stroomwaarde, die gelijk is aan de ionenstroom die bij grotere B-velden hoort.
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Figuur 2.10 Ionenstroom I als functie van de drukp (magnetronmethode).
d=10,4 mm .. Uo=3,6 kV

In het algemeen kan worden gesteld dat hoe lager het B-veld is hoe hoger de druk is, waarbij
de ionenstroom begint toe te nemen. Bij een inductieveld van 15 mT blijkt de ionisatie zelfs bij
een druk van 2'10-2 mbar nog niet effectief genoeg te zijn om een ontladingsstroom te laten
lopeno
Ret lijkt erop dat er een verband bestaat tussen de druk in de vacuilmbuis en de waarde van de
magnetische inductie, waarbij de ontlading op gang komt. Dit verband kan worden beschreven
met: B . p~ const. Bij een lage druk (weinig gasdeeltjes) dient het inductieveld relatiefgroot te
zijn om het aantal effectieve botsingen te verhogen tot boven de zogenaamde "ontladingsdrem
pel". Indien er meer gasdeeltjes aanwezig zijn (hogere druk) zal het aantal effectieve botsingen
stijgen en wordt de "ontladingsdrempel" reeds bereikt bij een lager inductieveld.
Tot slot zien we in figuur 2.10 dat de stroom, na overschrijding van de "ontladingsdrempel",
nagenoeg onafhankelijk is van de waarde van het inductieveld. Hieruit is af te leiden dat dit
veld hoofdzakelijk dient om de ionisatie op gang te brengen. Nadat het punt bereikt is, waarop
er daadwerkelijk een ontladingsstroom gaat lopen, heeft het vedengen van de weg, die de
elektronen mede ten gevolge van het B-veld afleggen, geen invloed meer op het aantal effectie
ve botsingen (ionisaties).

In figuur 2.11 is de gemeten ionenstroom weergegeven bij diverse contactafstanden. Uit de
grafieken blijkt dat er nauwelijks verschillen in stroomwaarde optreden, waaruit geconcludeerd
kan worden dat de contactafstand geen invloed heeft op de ionenstroom.
Dit kan eenvoudig verklaard worden aan de hand van figuur 2.8. De ionisatieprocessen spelen
zich grotendeels af in de ruimte tussen de contacten en het scherm, omdat hier het zowel het
elektrisch veld als het inductieveld een component hebben die loodrecht op elkaar staan,
waardoor de elektronen een langere weg zullen afleggen.
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Figuur 2.11 Ionenstroom I aIs functie van de drukp (magnetronmethode).
B=70 mT,. Uo=3,6 kV

In het gebied tussen de contacten staat het B-veld voornamelijk parallel met het elektrisch veld
en zuBen de elektronen zich dus nog steeds direct van de kathode naar de anode verplaatsen.
In dit gebied zullen er nauwelijks ionisaties plaatsvinden. Een vergroting van de contactafstand
met enkele millimeters heeft geen invloed op het aantal ionisaties bij een gemiddelde vrije
weglengte van enkele meters.
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Figuur 2.12 VergeIijking van de Penningmethode (0) en de
magnetronmethode (+).
B=70 mT,. Uo=3,6 kV
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Tot slot zal ingegaan worden op de verschillen tussen de Penningmethode en de magnetron
methode aan de hand van figuur 2.12.
Allereerst vah op dat in de grafiek volgens de Penningmethode de stroom in een groot gebied
nagenoeg rechtevenredig is met de druk: de stroom stijgt met een factor tien indien de druk
toeneemt met een factor tien. De helling bij de magnetronmethode is daarentegen niet constant,
maar neemt toe bij oplopende druk.
Daamaast heeft de magnetronmethode een hogere "ontladingsdrempel" dan de Penningmetho
de. Dit blijkt uit de waarde van de druk, waarbij de ionenstroom begint toe te nemen. Bij een
inductieveld van 70 mT en een gelijkspanning van 3,6 kV begint de ionenstroom bij de Pen
ningmethode toe te nemen tussen 10-7 en 10-<' mbar. Bij de magnetronmethode gebeurt dit pas
tussen 1o~ en 10-s mbar.
Indien er aIleen een hoge gelijkspanning is aangelegd loopt er slechts een kleine "lekstroom"
van de anode naar de kathode. Bij de Penning- en magnetronmethode bedraagt deze stroom
respectievelijk 9 ~A (± 2 ~A) en 4 ~A (± 2 ~A). Dit komt overeen met de verwachting, dat de
"lekstroom" bij de Penningmethode groter is dan bij de magnetronmethode. Bij de Penning
methode doet het scherm dienst als kathode terwijl bij de magnetronmethode de contacten als
anode en kathode fungeren.
Bij de Penningmethode zal de "lekstroom" (parallel) vanaf beide contacten via een keramisch
gedeehe naar het scherm lopeno De "lekstroom" zal bij de magnetronmethode daarentegen
over de gehele lengte van de vacuiimbuis lopen, waarbij de stroom beide keramische delen
tegenkomt. De lekweerstand is in dit circuit dus duidelijk groter. Hiermee kan het verschil in
de grootte van de "lekstroom" grotendeels verklaard worden.
In het algemeen blijkt de Penningmethode gunstigere eigenschappen te hebben. De curve is
meer lineair, zelfs in een groter drukgebied. Dit heeft te maken met de configuratie van de
vacuiimbuis bij deze methode (figuur 2.3). In vergelijking met de magnetronmethode is er bij
de Penningmethode een veel groter gebied waar het E-veld loodrecht op het B-veld staat,
waardoor er meer elektronen een langere weg afleggen en er dus meer effectieve botsingen
zullen optreden.

- 16 -



DC-schermspanning

3 DC-schermspanning

3.1 Inleiding

In een voorgaand onderzoek [Bos96] is een selectie gemaakt van meetmethoden, die eventueel
toegepast kunnen worden om de druk in vacuiimbuizen in het veld te meten. Een tweetal
methoden is tijdens dat onderzoek ook in de praktijk getest, waaronder het meten van de DC
schermspanning. In nog eerdere experimenten is namelijk ontdekt, dat er op het scherm een
negatieve gelijkspanning tot meer dan 1 kV ontstaat, indien er tussen de geopende contacten
een wisselspanning wordt aangelegd.
Bos heeft tijdens experimenten in het drukgebied van 7·10-0 mbar tot 8.10-3 mbar schermspan
ningen gemeten van a tot -200 V. In de grafiek waar de schermspanning is uitgezet tegen de
druk is een V-vormig verloop te herkennen. Dit houdt in dat er nog een aanvullende meting
moet worden uitgevoerd om de juiste drukwaarde te bepalen.
Vanwege het tot nu toe bereikte resultaat met de schermspanningsmeting zijn er verdere
metingen uitgevoerd van de DC-schermpotentiaal.

3.2 Meetresultaten

Om de metingen te kunnen vergelijken met de meetresultaten van Bos is dezelfde meetopsteI
ling gebruikt. De meetopstelling bestaat slechts uit twee transformatoren en een voedingsbron,
zoals in figuur 3.1 is afgebeeld.

a A

n N

1: 100

Va
Vacuum-

'\., schake/aar
100 V

n N"","

a A

1 : 100

Figuur 3.1 Schema van de meetopstelling t.b. v. de DC-
schermspanningsmeting.

Er wordt een spanning van 10 kV over de geopende contacten van de vacuiimschakelaar
aangelegd. Om de wisselspanningscomponent op het scherm zo klein mogelijk te houden
wordt de spanning syrnmetrisch aangelegd ten opzichte van de vacuiimschakelaar. Deze
spanning wordt verkregen door de twee transformatoren met elkaar in serie te schakelen,
waarbij de doorlooprichting van de stroom door de transformatoren tegengesteld gericht is. De
bronspanning aan primaire zijde is ingesteld op 100 V.
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De gelijkspanning die op het scherm staat wordt gemeten met een zeer hoogohmige meter
(R,>1014 Q), zodat de juiste spanning wordt gemeten en er nauwelijks lading verioren gaat.
Na het inschakelen van de spanning duurt het enkele minuten voordat de gelijkspanning op het
scherm een stabiele eindwaarde heeft bereikt. Dit wordt waargenomen met een x-t-plotter.

De metingen zijn verricht in het drukbereik van 1-10-7 mbar tot 7-10 -3 mbar en bij een contact
afstand van 10,4 mm. De gemeten eindwaarden van de schermspanning zijn echter niet stabiel,
blijven zeer klein en varieren tussen -1 V en +2,5 V. Daamaast is er geen eenduidig verband te
herkennen tussen de gemeten schermspanning en de druk.
Bos heeft aanvankelijk nog waarden gemeten tot - 200 V. Na een sene metingen, waarbij
gelijkstroombogen zijn getrokken, bleken er slechts schermspanningen meetbaar tot ca. 10 V.
Het blijkt dat de DC-schermspanning steeds kleiner wordt naarmate de vacuiimbuis vaker en
ook voor andere soorten metingen wordt gebruikt, waaronder het afschakelen van gelijk
stroombogen. Dit duidt erop dat de schermspanningsmeting afhankelijk is van de contactge
steldheid. Door het afschakelen van een stroom zal de vacuiimschakelaar geconditioneerd
worden, waardoor eventuele vervuiling en de scherpe puntjes op de contacten verwijderd
worden. Waarschijnlijk hebben deze scherpe puntjes een grote invloed op de waarde van de
DC-schermspanning.
Deze methode lijkt dan ook niet geschikt om drukmetingen in het veld uit te voeren.
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4 Analyse van de gelijkstroomboog

4.1 Inleiding

De volgende methode die is onderzocht richt zich op de analyse van een gelijkspanningsboog,
die tussen de contacten van de vacuiimschakelaar wordt getrokken. Door literatuuronderzoek
is gebleken dat er in het verleden vrij weinig onderzoek is verricht op het gebied van de boog
analyse. In het algemeen is het onderzoek beperkt gebleven tot het meten van de boogspan
ning. De boogspanning is echter aIleen drukathankelijk in het gebied van 1 mbar tot 1 bar
[BinS7].
Er dienen dus ook andere parameters van de boog te worden beschouwd om inzicht te krijgen
in het proces dat optreedt gedurende de tijd dat er een boog staat [Pou94, Dam95]. In dit
hoofdstuk zal allereerst de opstelling besproken worden, die voor de metingen is gebruikt.
Vervolgens zullen de uitgevoerde metingen worden beschreven, gevolgd door de analyses die
hierop zijn toegepast.

4.2 Meetopstelling

Om een goede booganalyse uit te kunnen voeren, moeten er enige eisen aan de boogspanning
worden gesteld. Het is voor deze experimenten gewenst dat de boog enkele honderden millise
conden tussen de contacten blijfl: staan voordat deze wordt geblust. Indien gebruik wordt
gemaakt van een 50 Hz-wisselspanning (netspanning) zal de boog echter in het algemeen
binnen enkele tientallen milliseconden worden geblust, athankelijk van de moeilijkheidsgraad.
Er is derhalve gekozen voor een gelijkspanningsbron als voeding, waardoor er geen nuldoor
gangen meer zijn waarop de stroom eenvoudig kan worden onderbroken en de boog relatief
langer blijfl: staan. De meetopstelling is weergegeven in figuur 4.1.

A
Ide

90mH

Df D D

100 pF 3,7mH

R I
380 V150 Hz 100 pF 3,7mH

S I
380 V150 Hz 100 pF 3,7mH

T I
D. D5 D.

N -----

CT Lf

C, c.

VCB

B 90mH

Figuur 4.1 Schema van de meetopstelling t.b.v. de analyse van de gelijkstroomboog.
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(4.2)

(4.3)

Analyse van de ge/ijkstroomboog

De opstelling is opgebouwd rondom een drie-fasen bruggelijkrichter. Aan de ingang is in elke
fase een kleine smoorspoel geplaatst met een zelfinductie van 3,7 mH om de diodes DI tim D6

te beschermen tegen te hoge inschakelstromen. Aan de uitgang van de drie-fasen bruggelijk
richter zijn twee afvlakcondensatoren (CI en C 2) van 100 JlF in serie geplaatst. Hierbij is het
punt tussen de condensatoren verbonden met de nulgeleider N van het openbare net, zodat het
gehele systeem symmetrisch is opgebouwd. De DC-bronspanning kan nu eenvoudig worden
bepaald:

Ubron =2{2 -U'ase =2{2 -220~620 V (4.1)

De klemmen A en B bevinden zich nu ongeveer op een spanning van respectievelijk +310 V en
-310 V. Tussen deze klemmen zijn twee spoelen (LI en L 2) met totale waarde L aangesloten in
serie met de vacuiimschakelaar (VCB). Indien de schakelaar is gesloten, zou er nu een zeer
grote kortsluitstroom gaan lopen, die aIleen begrensd wordt door de (geringe) gelijkstroom
weerstand van de spoelen.
Om de kortsluitstroom te beperken tot een tiental amperes is er aan de ingang in elke fase in
serie met de smoorspoelen een condensator van 100 JlF geplaatst. De impedantie van het
circuit bij kortsluiting wordt nu volledig door deze seriecondensatoren bepaald en bedraagt:

zk=2= 2 =640
we 2n -50 -100 -10-6

De kortsluitstroom, die nu door de vacuiimschakelaar loopt is gelijk aan:

I = 2{2 -U'ase =9 72 A
de Z I

k

Deze stroom wordt ter controle met een transfo-shunt CT gemeten en komt goed overeen met
de zojuist berekende waarde. De spoelen met een totale zelfinductie L hebben de functie om de
stroom door de vacuiimschakelaar zo lang mogelijk in stand te houden. Daarnaast zullen ze de
rimpel in de stroom verder beperken.

Wanneer de spanning wordt ingeschakeld bij gesloten contacten, zal er door de vacuiimschake
laar een kortsluitstroom Ide lopen van ca. 10 A. Na opening van de contacten in de vacuiimbuis
zal er een boog ontstaan, die na enige tijd zal worden geblust. Direct hierna zal er een hoge
overspanning over de schakelaar komen te staan vanwege de kleine parasitaire capaciteit, die
parallel aan de vacuiimschakelaar staat. De spanning kan daardoor oplopen tot ver boven de
100 kYo De spanning tussen de contacten wordt gemeten met behulp van twee hoogspannings
probes, die respectievelijk de anode- of kathodespanning meten en 1000 maal verzwakken.
Deze signalen worden vervolgens aangeboden aan een oscilloscoop en verder bewerkt.

Ondanks de symmetrische opbouw van het circuit kunnen de probes de hoge wederkerende
spanning niet verdragen. Daarnaast is het uit het oogpunt van de veiligheid niet gewenst om
overspanningen van meer dan 100 kV te krijgen. Dit probleem is opgelost door parallel aan de
vacuiimschakelaar twee condensatoren (C3 en C4) van 20 of te plaatsen, waardoor de maxima
Ie spanning wordt begrensd. Ook hier is het punt tussen de condensatoren geaard, zodat de
opbouw geheel symmetrisch blijft.
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De spoelen die zijn gebruikt hebben ieder een zelfinductie van 90 mHo De totale zelfinductie L
bedraagt nu ongeveer 200 mH, omdat de spoelen elkaar positief belnvIoeden, waardoor er
enige meekoppeling optreedt. Nu de parallelle capaciteit (C=10 of) en de inductiviteit L
bekend is, kan de maximale wederkerende spanning Umax berekend worden door te veronder
stellen dat de energieinhoud van de spoelen geIijk is aan die van de parallelle condensatoren:

!L/2=!CU2 _ U =~ L/2 =45kV (4.4)
2 2 max C

Nadat de boog is geblust, commuteert de stroom I van de vacuumschakelaar naar de parallelle
tak met de condensatoren C3 en C4 . We krijgen dan te maken met een LC-circuit bestaande uit
de spoelen L I en ~ en de condensatoren C I , C z , C3 en C4 (zie figuur 4.1). De condensato
ren CI en Cz kuooen echter ten opzichte van C3 en C4 verwaarloosd worden, omdat laatstge
noemden veel kleiner zijn. De resonantiefrequentie fo van zowel de wederkerende spanning als
de bijbehorende stroom kan als voIgt worden bepaald:

1 1
000 =-- - '0= =3,6 kHz (4.5)

JLC 2nJLC

(4.6)

De wederkerende spanning dempt uit (dempingsfactor B) ten gevolge van een bepaalde weer
stand die zich in de LC-kring bevindt, volgens onderstaande formule [Pou94]:

U =U °e-IMosin(2nf.°t)trY max 0

In figuur 4.2 is de gemeten wederkerende spanning Utrv weergegeven, die over de contacten
van de vacuumschakelaar komt te staan nadat de boog is geblust.

43.532.52

t (ms)

1.50.5

50,...----,-----,--...,....-----,--.,....---,----,,-...,....-----,--.,....---,------,-...,....-----,--.,....---,
_._ ~ _-+ ~ _---! _ ~._._._--+_._-_ + _~----_ + _--+-_ + + _--+-------+ +- .

40 l l l. _.l. .i.. ._.J. .J. _.l. __ -----.i t J. J. l i----- t .

=l II IIJJfJ:JJJIJJ
10

~
...... 0 I---;-'~

~::jl·.·::i;;;iitililiit
-30 _-~ -:. __ ._- - i·······--,-········t···----··:.········-l······,··i-·· "n·······:-········"f·········f-········t· ~ -.

-<ojl//llt/ltLI/I!
-50

o

Figuur 4.2 De gemeten wederkerende spanning na stroomonderbreking.
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In bovenstaande afbeelding blijkt dat de berekende maximale wederkerende spanning goed
overeen komt met de topwaarde van de gemeten spanning. Ook vergelijking van de berekende
en gemeten oscillatiefrequentie levert slechts kleine verschillen op.

De druk in de vacuumschakelaar wordt geregeld door middel van een vacuumpomp, die in
directe verbinding staat met de vacutimbuis. De laagst haalbare druk van de pomp bedraagt ca.
10-7 mbar. De druk kan worden ingesteld met een fijn regelbaar ventiel. Hierdoor wordt er met
een bepaalde snelheid lucht in de vacuumbuis gelaten, waardoor er zich een nieuw evenwicht
zal instellen bij een andere waarde van de druk. De pomp dient ook tijdens de experimenten te
lopen om de druk constant te kunnen houden. Het drukgebied waarin de metingen worden
uitgevoerd ligt tussen 10 -7 mbar en 10 -2 mbar.
De druk wordt gemeten met een ionisatiemeter, die werkt volgens de inrniddels bekende
Penningontlading. De pompende werking van deze meter kan echter verwaarloosd worden ten
opzichte van de inlek in het systeem via de diverse koppelingen in het vacuumcircuit. Tijdens
de experimenten wordt de druk echter niet gemeten ter bescherming van de apparatuur.

4.3 Meetresultaten

Met de in de vorige paragraafbeschreven meetopstelling is een groot aantal metingen verricht.
De metingen zijn iedere keer op dezelfde manier uitgevoerd, zodat de resultaten zo goed
mogelijk met elkaar vergeleken kunnen worden.
Zoals reeds is gezegd zijn de metingen verricht vanaf een druk van 10-7 mbar tot een druk van
10-2 mbar, waarbij de druk telkens wordt verhoogd met een factor tien. Dit betekent dus dat de
boogspanning is gemeten bij zes verschillende waarden van de druk. Indien de resultaten nu
tussen twee drukwaarden grote verschillen tonen, kunnen altijd nog metingen tussen beide
drukken worden uitgevoerd.
De lichtboog is een moeilijk te voorspellen verschijnsel. De vorm van de boogspanning is
iedere keer anders. Het is daarom ook niet mogelijk om met een meting het gedrag van de
boog te beschrijven. Er zijn derhalve bij iedere druk meerdere metingen uitgevoerd, zodat er
met grotere zekerheid uitspraken gedaan kunnen worden over de eigenschappen van de boog.

De analyses zijn om diverse redenen uitgevoerd op slechts een deel van de boogspanning. Op
de eerste plaats heeft de oscilloscoop een beperkt geheugen per kanaal (maximaal 50.000
samples). Daamaast moet er een keuze gemaakt worden tussen de lengte van het opgenomen
signaal en de nauwkeurigheid hiervan. Immers hoe langer de periode is dat de boogspanning
wordt opgenomen, hoe lager de samplefreqeuntie kan zijn vanwege het eindig aantal samples.
Om de signalen voldoende nauwkeurig weer te kunnen geven moet er een schatting worden
gegeven van de maximale steilheid van de spanning die in het circuit optreedt. Hierbij is
uitgegaan van de volgende formule:

i=C dV
dt
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De maximale stroom die door de parallelle condensatoren kan lopen bedraagt lOA. De totale
waarde van deze capaciteit is 10 of. Dit levert volgens bovenstaande vergelijking een maxima
Ie spanningsstijging op van IkV/IlS. Om spanningspieken met deze steilheid goed weer te
kunnen geven is gekozen voor een sampletijd van 50 ns Ct: = 20 MHz). Dit houdt in dat er
slechts twee milliseconden van de boogspanning kan worden opgenomen.

De vraag is nu welk stukje van de boogspanning moet worden geregistreerd en op welk tijdstip
moet worden getriggerd. De boog is in het algemeen namelijk langer dan 100 ms aanwezig.
Daarnaast is het niet duidelijk of bepaalde eigenschappen van de boog gedurende de totale
boogtijd voorkomen of op een niet nader bekende positie in de boog.
Er zijn verschillende mogelijkheden, die allemaal hun voor- en nadelen hebben. Op de eerste
plaats zou er op een willekeurig tijdstip tijdens de boog getriggerd kunnen worden. Dit heeft
echter als nadeel dat de tijd tussen het ontstaan van de boog en het moment van opname bij
iedere meting verschilt. Daarnaast is het ook niet bekend hoelang het nog duurt voordat de
boog geblust zal worden.
Op de tweede plaats zou de boog opgenomen kunnen worden op een vaste tijd na het openen
van de contacten. Dit heeft als voordeel dat variaties in de boogeigenschappen zeker niet
veroorzaakt kunnen worden door het verschil in de reeds verstreken boogtijd. Deze manier
brengt het gevaar met zich mee dat er te snel na contactopening gekeken wordt, waardoor de
contacten nog niet volledig zijn geopend. De druk in het gebied tussen de contacten zou in
deze tijd nog afkunnen wijken van de druk in de rest van de vacuilmbuis. Eventuele karakteris
tieke eigenschappen van de boog zouden dan niet geheel corresponderen met de druk in de
schakelaar.
Mede om bovengenoemde reden is er nog verder gekeken naar een andere mogelijkheid. De
boogspanning wordt in dit geval opgenomen tot het moment dat de boog wordt afgebroken en
de wederkerende spanning verschijnt. In deze situatie zijn de contacten geheel geopend en
heeft de boog relatief lang genoeg gestaan. Ook deze mamer heeft echter het nadeel dat de tijd
tussen het opgenomen boogdeel en het begin van de boog iedere keer verschilt. Verder is het
niet bekend of de eigenschappen van deze boog corresponderen met de in de vacuilmbuis
heersende druk of met de plaatselijke druk rondom de boog, welke wordt gecreeerd door zijn
eigen B-veld.
Het is dus onduidelijk welke methode het meest geschikt is om de eigenschappen van de boog
zo goed mogelijk in beeld te brengen. Er zijn daarom twee van bovenstaande methoden
daadwerkelijk uitgevoerd. Allereerst zullen de resultaten besproken worden van de analyse van
de boogspanning, die is opgenomen aan het einde van de gehele boogspanning. Vervolgens
zullen dezelfde analyses nogmaals uitgevoerd worden op een gedeelte van de boogspanning,
dat is opgenomen vanaf een vast tijdstip na het ontstaan van de boog, waarbij de contacten
zeker geheel geopend zijn.

Er is reeds vermeld dat de anode- en kathodespanning door middel van twee hoogspannings
probes worden gemeten. Beide signalen worden door de oscilloscoop geregistreerd en opge
slagen. Een voorbeeld van beide spanningen is in figuur 4.3 weergegeven. Zowel bij de
anodespanning als bij de kathodespanning is in het algemeen sprake van een soort drempel
waarde, die respectievelijk positief en negatief zal zijn en een grootte heeft tussen 5 en 10 V.
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Figuur 4.3 Gemeten anodespanning (-) en kathodespan-
ning (- - -) als functie van de hjd

De anodespanning zal zelden onder haar drempelwaarde komen. De kathodespanning zal
daarentegen niet vaak groter zijn dan haar drempelwaarde. Verder is zeer goed zichtbaar dat
de anode- en kathodespanning nagenoeg symmetrisch zijn.
Het scherm van de vacuiimschakelaar is bij de metingen nergens op aangesloten. Indien het
scherm echter wordt geaard, heeft dit voomamelijk invloed op de kathodespanning. Er is geen
duidelijke drempelwaarde waar te nemen, omdat het signaal in de buurt van de aardpotentiaal
een zeer grassig verloop heeft en regelmatig een positieve spanning aanneemt. Daamaast zijn
de anode- en kathodespanning in deze situatie niet meer symmetrisch. Aarding van het scherm
verstoort dus het evenwicht tussen de anode- en kathodespanning.
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Figuur 4.4 De resulterende boogspanning, bepaald uit het verschil
tussen de anode- en kathodespanning.
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De spanningspieken in de boogspanning (zie figuur 4.4) worden in gelijke mate opgebouwd
door een spanningspiek in de anode- en in de kathodespanning. Deze pieken zijn het gevolg
van booginstabiliteiten [Bin87] en kunnen waarden bereiken van enkele honderden volts. Door
deze hoge spanningspieken zal er meer energie in de boog worden gestopt, waarmee wordt
geprobeerd om de ontladingsstroom en dus de boog zo lang mogelijk in stand te houden.
Na een stijging van de boogspanning tot een bepaalde hoogte keert de spanning vrijwel iedere
keer weer terug naar de drempelwaarde. Vlak voor het moment dat de boog definitief zal
worden onderbroken neemt de spanning tussen de contacten in de meeste gevallen nog een
maal toe tot meer dan 100 V, keert terug naar ca. 10 V en zal stijgen naar 45 kV (wederkeren
de spanning).

Beide signalen worden vervolgens in MATLAB bewerkt. De boogspanning wordt verkregen
door simpelweg de kathodespanning van de anodespanning af te trekken. Vervolgens worden
diverse analyses uitgevoerd op deze boogspanning, die later in dit hoofdstuk zuHen worden
besproken. Door verschillende analyses uit te voeren wordt getracht een grootheid te vinden,
die afhangt van de druk in het gebied van 10-7 mbar tot 10-2 mbar.

Tijdens de eerste metingen is een aantal grootheden vergeleken met de eerder berekende
waarden, zoals de bronspanning, kortsluitstroom, wederkerende spanning etc. AI deze groot
heden bleken goed overeen te komen met de berekeningen. In het deel van het circuit, bestaan
de uit de vacuumschakelaar en de parallelle condensatoren, kan tot nu toe echter alleen de
spanning worden gemeten. Om het gehele proces tijdens de boogspanning zo goed mogelijk te
kunnen begrijpen, is het gewenst om ook de stroom in deze Ius te meten. Hiervoor is gebruik
gemaakt van een tweetal stroomtransformatoren. Het voordeel van deze stroomtrafo's is dat
door de magnetische koppeling tussen de stroom door het circuit en het gemeten signaal het
uitgangssignaal nauwelijks gestoord zal worden.

I.
A

0 1 0 0

100 JJF 3,7mH C1 100 JJF
R I

380 V150 Hz 100 JJF 3,7mH

S I
380 V150 Hz 100 JJF 3,7mH VC8

T I
0 4 0 5 D,

Cz _ 100JJF

N -----

Lz

B 90mH

Figuur 4.5 Schema van de gemodificeerde meetopstelling t.b.v. de analyse van de gelijkstroomboog.
(toevoeging van stroomtransformatoren en de weerstanden R] en R)
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Beide stroomtransfonnatoren zijn geplaatst in de tak van de parallelle condensatoren aan beide
zijden van het geaarde punt (zie figuur 4.5). Door ze op deze plek in het circuit in te voegen
hoeft er nauwelijks rekening gehouden te worden met het isolatieniveau van de trafo' s, omdat
de spanningen op aardpotentiaal liggen. Daarnaast kan er op deze manier gecontroleerd
worden of er een stroom wegvloeit naar aarde.
Met bovenstaande opstelling zijn nieuwe experimenten uitgevoerd, waarbij tijdens de boogfase
gelijktijdig de spanning over de vacuumschakelaar en de stroom door de condensatoren C3 en
C4 in de parallelle tak is gemeten. Indien de boogspanning laag is (ca. 20 V) loopt er, zoals
verwacht, nauwelijks stroom door de condensatoren. Door een stijging van de boogspanning
zullen de condensatoren worden opgeladen, wat leidt tot een toename van de condensator
stroom. Hoewel de boogspanning vervolgens daalt tot een lage waarde, vertoont de stroom
oscillaties en dempt relatieflangzaam uit, zoals in figuur 4.6 is afgebeeld.
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Figuur 4.6 De boogspanning (hoven) en de bijbehorende stroom door
de condensatoren (onder).

De hierboven weergegeven stroom is geregistreerd door een van de stroomtransfonnatoren,
omdat de stroomvonnen van beide stroomtransfonnatoren nagenoeg identiek zijn. Dit houdt in
dat er nauwelijks stroom wegvloeit naar aarde en de stroom dus rondloopt tussen de vacuum
schakelaar en de condensatoren.
De oscillaties zijn het gevolg van dit LC-circuit, dat is opgebouwd uit de Ius, bestaande uit de
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(4.8)

vacuumschakelaar en de condensatoren in de parallelle tak. Met behulp van de gemeten stroom
is de frequentie van de oscillatie bepaald: fo~650 kHz. De waarde van de eapaciteit is ook
bekend (10 nF).
De induetiviteit, die in de Ius aanwezig moet zijn, kan nu worden uitgerekend:

1 1
f. = - L= =6~H
o 2nJLC (2nfo)2C

Allereerst is gekeken of de eondensatoren een induetiviteit van deze grootte bevatten. De
metingen hebben eehter uitgewezen dat de induetiviteit van de twee eondensatoren in serle
slechts 0,6 JlH bedraagt. Vervolgens is de lengte van dit LC-eircuit in besehouwing genomen.
De afstand tussen de eondensatoren en de vaeuumschakelaar is overbrugd met twee draden
van 2 m. De zelfinduetie van twee parallelle draden, die in de lucht (Jlr=l) zijn opgehangen kan
besehreven worden met de volgende vergelijking [Blo68]:

L=4~rln( 2;) -10-9 [Hlcm] (4.9)

De afstand a tussen en de dikte d van de draden zijn bekend: a=50 em, d=0,28 em. De lengte
van de draden is 2 m. Dit levert een zelfinduetie op van L=4,7 JlH. De wederzijdse induetie is
te verwaarlozen, omdat de afstand tussen de draden relatiefgroot is.
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Figuur 4.7 De boogspanning (boven) en de bijbehorende stroom door de
condensatoren (onder) bij gebruik van een dempweerstand
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De totale inductie, die volgens de berekeningen in de Ius aanwezig is, bedraagt L=5,3 ....H en is
hoofdzakelijk afkomstig van de toevoerdraden. Deze inductie levert een oscillatiefrequentie op
van 691 kHz, wat dicht in de buurt komt van de gemeten frequentie.
De oscillaties zijn slechts athankelijk van de gebruikte componenten en de configuratie van de
meetopstelling en geven geen informatie over de druk in de vacuiimschakelaar. Door het
toevoegen van weerstanden in het LC-circuit kunnen de oscillaties worden gedempt. Om een
aperiodieke demping te verkrijgen moet de totale waarde van de weerstand R aan de volgende
voorwaarde voldoen: R > 2..f(LlC)=49 Q. Er is totaal 180 Q (2x 90 Q) aan weerstanden
geplaatst in sene met de condensatoren (zie figuur 4.5). Dit is ruim drie maal groter dan de
vereiste waarde. Er is echter ook rekening gehouden met de beschikbaarheid van de weerstan
den en met de te verwachten overspanningen.
Nieuwe metingen hebben aangetoond, dat de invloed van de weerstanden voldoende is om de
oscillaties te onderdrukken. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in figuur 4.7. Daamaast
zorgen de weerstanden voor een verlaging van de maximale stroom door de condensatoren
met ongeveer een factor vijf Tot slot blijken de weerstanden ook invloed te hebben op de
vorm van de boogspanning. Doordat er nauwe1ijks oscillaties in de stroom optreden, is ook de
boogspanning (behoudens de pieken) in deze configuratie veel minder grillig in tegenstelling
tot de boogspanning, waarbij geen dempweerstanden zijn gebruikt (zie figuur 4.6).
Indien de gemidde1de booglevensduur van beide configuraties met elkaar wordt vergeleken,
blijkt dat deze duidelijk groter is wanneer er dempweerstanden worden gebruikt. Dit kan
verklaard worden aan de hand van de vorm van de boogspanning. Zonder weerstanden heeft
de boogspanning een grilliger verloop (figuur 4.6) en nadert regelmatig de waarde van nul volt,
waardoor er nauwelijks energie in de boog aanwezig is en het relatief eenvoudig wordt om de
boog te blussen. De boogspanning komt (met dempweerstanden) nauwelijks onder de 15 V en
is dus moeilijker te breken, wat resulteert in een langere gemiddelde booglevensduur.

4.3.1 Booganalyse vlak voor bet atbreken van de boog

In deze paragraaf zuHen de resultaten van de analyses worden besproken, die op een deel van
de boogspanning zijn uitgevoerd. Dit deel, met een lengte van 2 ms, is opgenomen met een
samplefrequentie van 20 MHz en bevindt zich vlak voor het moment dat de boog definitief
wordt geblust. Aile experimenten zijn uitgevoerd bij zes verschiHende waarden van de druk:
10-7

, 10 -6, 10 -s, 10-4, 10 -3 en 10-2 mbar. Bij iedere druk zijn meerdere metingen uitgevoerd
met het oog op de reproduceerbaarheid. Aile analyses zijn uitgevoerd met het numerieke
programma MATLAB.
Op de eerste plaats zijn er histogrammen van de boogspanning gemaakt, waarmee wordt
bekeken hoe de verdeling van de spanningswaarden is opgebouwd bij verschiHende waarden
van de druk. De histogrammen zijn opgebouwd uit intervallen van 3 V. Hierbij wordt aHeen
gekeken naar het spanningsgebied tussen 30 V en 300 V. De ondergrens van 30 V is gekozen
om de invloed van de spanningswaarden die het meest voorkomen (ca. 20 V) eruit te filteren,
omdat deze waarde bij iedere druk relatief het meest voorkomt en dus geen informatie over de
druk geeft. In figuur 4.8 zijn de histogrammen van de boogspanning weergegeven bij de zes
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verschillende waarden van de druk. De boogspanning is als een serie na elkaar opgenomen,
waarbij er tussen de metingen met verschillende druk ongeveer 10 minuten gewacht is om de
druk in de vacuiimbuis te stabiliseren bij de nieuwe waarde.
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Figuur 4.8 Histogrammen van een deel (2 ms) van de boogspanning (v66r het afbreken van de boog)
bij zes verschillende waarden van de drnkp.

Bij vergelijking van de histogrammen valt op dat bij 10-7 mbar de spanningswaarden van 30 V
tot ca. 68 V meer dan 100 keer voorkomen. Hogere waarden van de boogspanning komen
steeds minder vaak voor. De afname verloopt volgens een e-macht. Bij 10-{; mbar zijn er reeds
minder spanningswaarden (tot ca. 62 V) die meer dan 100 keer voorkomen. Verder komen alle
andere spanningswaarden minder vaak voor in vergelijking met de boogspanning bij 10.7 mbar.
Bij een druk van 10 -5 mbar komen alleen waarden tot ca. 47 V meer dan 100 keer voor. De
absolute aantallen liggen in het gehele spanningsgebied boven 30 V lager in vergelijking met de
histogrammen bij lagere drukken. Deze trend zet zich door tot een druk van 10.2 mbar. Het
histogram van de boogspanning bij 10.3 mbar vonnt hierop echter een uitzondering in negatieve
zin. Dit histogram lijkt veel op het histogram bij 10.5 mbar en verstoort de trend, waarbij de
histogrammen boven de 30 V steeds kleiner worden bij toenemende druk.
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Met een meetserie blijkt het dus niet mogelijk te zijn om de waarde van de druk te bepalen. Er
dienen derhalve bij iedere druk meerdere metingen verricht te worden om met grotere zeker
heid karakteristieke eigenschappen bij een bepaalde druk vast te kunnen stellen.

Er zijn vervolgens bij iedere druk drie metingen verricht. Allereerst worden de drie boogspan
ningen bij 10-7 mbar in beschouwing genomen. Van iedere boogspanning is een histogram
gemaakt, waarbij wederom het spanningsgebied van 30 V tot 250 V beschouwd. Het resultaat
is weergegeven in figuur 4.9. Uit de afbeeldingen blijkt dat de histogrammen bij dezelfde druk
redelijke variaties vertonen. Dit betekent, dat de boogspanning bij iedere meting een andere
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Figuur 4.9 Histogrammen van een deel (2 ms) van de boogspanning (v66r het afbreken van de boog)
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vonn heeft en dus ook het aantal spanningspieken bij iedere meting verandert. Ook bij 10-4
mbar blijken de boogspanningsvonnen iedere keer anders te zijn (figuur 4.10). De histogram
men lijken bij deze druk minder vaak hoge spanningen aan te geven dan bij 10.7 mbar. Ret is
echter niet duidelijk genoeg om onderscheid te kuooen maken. De boogspanning bij 10.2 mbar
is daarentegen beter reproduceerbaar, zoals uit de histogrammen (zie figuur 4.11) blijkt; ze
hebben een duidelijk andere vonn. Bij deze druk komen in de boogspanning slechts weinig
spanningspieken voor.
Om de verschillen in een waarde uit te kuooen drukken is in tabel 4.1 de gemiddelde waarde
van iedere opgenomen boogspanning weergegeven.

drukp
boognr.

gemiddelde boog- gemiddelde boogspanning
(mbar) spanning Oboog (V) per druk Oboagtot (V)

1 23,0
10-7 2 20,5 20,0 (± 3,6)

3 16,4

1 19,7
10-6 2 15,9 18,3 (± 2,4)

3 19,4

1 17,6
10-5 2 17,6 17,8 (± 0,5)

3 18,3

1 17,3
10-4 2 18,9 18,3 (± 1,0)

3 18,6

1 19,0
10-3 2 12,0 14,8 (± 4,2)

3 13,3

1 14,5
10-2 2 11,7 14,3 (± 2,6)

3 16,7

Tabel 4.1 Gemiddelde boogspanning bij verschillende drukwaarden.

Uit bovenstaande tabel is op te maken dat de gemiddelde boogspanning per druk UboogtOI van
10.7 mbar tot 10-4 mbar 18 it 20 V bedraagt. Dit houdt in dat vonn van de boogspanning bij
deze drukwaarden ongeveer gelijk moet zijn, wat mede uit de histogrammen in figuur 4.9 tim
figuur 4.11 is af te leiden. Bij 10.3 mbar en 10.2 mbar ligt de gemiddelde boogspanning Uboogtol

duidelijk lager (14 it 15 V). Uit de metingen is gebleken dat de boogspanning bij deze drukken
veel minder spanningspieken heeft (zie ook figuur 4.11). Ret is duidelijk dat de gemiddelde
waarde van de boogspanning mede athankelijk is van het aantal spanningspieken en de hoogte
hiervan en dus een indicatie is voor de druk in de vacuiimschakelaar.
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In figuur 4.12 is de gemiddelde boogspanning (met spreiding) weergegeven als functie van de
druk. Ondanks de lagere gemiddelde boogspanning bij 10-3 mbar en 10-2 mbar zijn de verschil
len nog met groot genoeg om ze eenduidig te kunnen onderscheiden, vanwege de spreiding bij
sommige drukwaarden.

Figuur 4.12 Gemeten gemiddelde boogspanning (.; als functie van de druk
met de spreiding (~en r).

De boogspanning is ook geanalyseerd door het frequentiespectrum van (een deel van) de
boogspanning te berekenen. Mede voor deze analyse is een voldoende hoge samplefrequentie
noodzakelijk. Ret opgenomen deel van de boogspanning is gemeten met een samplefrequentie
van 20 MHz en bevat 40.000 meetpunten.

Voor de berekening van het spectrum dient de lengte van de reeks een macht van twee (n) te
zijn. Indien het signaal echter uit meer of minder dan n punten bestaat, zal het respectievelijk
worden afgekapt of worden aangevuld met nullen, zodat een signaal met lengte n ontstaat
[Mat94]. Dit signaal zal voor de berekening als een periode worden verondersteld. Aan het
begin en einde van iedere periode zullen er echter sprongen in het signaal optreden, waardoor
bepaalde frequentiecomponenten worden geIntroduceerd, die er in werkelijkheid niet inzitten.
Dit heeft tot gevolg dat het frequentiespectrum met geheel juist is.

1· sample

Oorspronkelijk slgnaal Gemodificeerd signaal

Figuur 4.13 Modificeren van originele signaal t.b.v. berekeningfrequentiespectrum.
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Dit probleem kan verholpen worden door het gedeelte van de boogspanning bestaande uit
40.000 meetpunten in te korten tot bijvoorbeeld een signaal van 32.768 punten. Vervolgens
wordt dit signaal gespiegeld en achter het originele signaal "geplakt". Het totale signaal dat nu
is ontstaan bevat 65.536 meetpunten (216

) en kan onbeperkt achter elkaar worden gezet zonder
dat er sprongen in het signaal optreden. Op deze manier worden er aanzienlijk minder frequen
tiecomponenten toegevoegd. De bewerkingen zijn in figuur 4.13 schematisch weergegeven.

Bij de zes verschillende drukwaarden is met behulp van MATLAB het vermogensfrequentie
spectrum van iedere boogspanning berekend. Voor deze berekening is gebruik gemaakt van
een 65.536-punts FFT, waarbij het signaal op bovenstaande manier is gemodificeerd. Omdat de
boogspanning is opgenomen met een samplefrequentie van 20 MHz zal het frequentiespeetrum
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Figuur 4.14 Frequentiespectra van een deel (2 ms) van de boogspanning (v66r het ajbreken van de
boog) bi} ]0-7 mbar (hoven), ]0-4 mbar (midden) en ]0-2 mbar (onder).

- 33 -



Analyse van de gelijkstroomboog

aIle frequenties tot 10 MHz (Nyquist-frequentie) tonen.
In figuur 4.14 is een aantal frequentiespectra afgebeeld bij 10-7 mbar, 10-4 mbar en 10-2 mbar
om een indruk van de onderlinge verschillen te krijgen. Op de eerste plaats valt op dat de
spectra van de verschillende boogspanningen bij dezelfde druk veel op elkaar lijken. Vergelij
king van de frequentiespectra bij verschillende waarden van de druk levert echter ook geen
opvallende verschillen op. In het algemeen kunnen de frequentiespectra van 10-7 mbar tot en
met 10 -4 mbar op de volgende mamer worden beschreven: tot ca. 4 MHz neemt het vermo
gensspectrum af bij toenemende frequentie. Van 4 MHz tot 10 MHz blijft het spectrum con
stant. Tot slot zijn er geen duidelijke frequentiecomponenten aanwezig die veel vaker voorko
men. AIleen bij 10-2 mbar lijkt er geen verband te zijn, waarbij het spectrum afueemt bij toene
mende frequentie, en is het spectrum in het hele frequentiegebied nagenoeg constant. In het
algemeen kan worden gesteld dat de frequentiespectra van de geregistreerde boogspanning
vlak voor het afbreken van de boog geen eenduidige drukafhankelijkheid laten zien.

De twee hierboven beschreven analyses (histogrammen en frequentiespectra) zijn uitgevoerd
op het deel van de boogspanning (2 ms) kort voor het afbreken van de boog. Dit heeft als
nadeel dat de tijd tussen het ontstaan van de boog en het moment dat het signaal wordt opge
nomen bij iedere meting verschilt, omdat de booglevensduur nooit gelijk is. Bepaalde karakte
ristieke eigenschappen van de boog bij een bepaalde druk kunnen hierdoor mede be"invloed
worden door tijd dat de boog reeds aanwezig was.
am deze reden zijn de analyses nogmaals uitgevoerd op een ander deel van de boog. De
resultaten worden in de volgende paragraafbeschreven.

4.3.2 Booganalyse op een vast tijdstip na het ontstaan van de boog

In deze paragraaf zullen de resultaten worden besproken van de analyses, die zijn uitgevoerd
op een vast tijdstip na het ontstaan van de boog. Reeds in het begin van het onderzoek is met
Zoller [ZoI96] een aantal metingen verricht met de opstelling zoals in figuur 4.1 is afgebeeld,
waarbij de boog is opgenomen vanaf 5 ms na het ontstaan van de boog. De boogspanning is bij
deze metingen gedurende 6,5 ms geregistreerd. De samplefrequentie bedroeg hierbij 5 MHz
(sampletijd: 0,2 JIs), vanwege het gebruik van een andere oscilloscoop met een beperkter
geheugen (32 kB). De boogspanning is opgenomen bij vier drukwaarden: 2'10-7, 2·10 -6, 2.10-5

en 2.10-4 mbar. Naast het weergeven van de boogspanning is tevens bij iedere druk een histo
gram en een vermogensspectrum berekend.

Uit metingen is gebleken dat het ca. 5 ms duurt voordat de contacten zich na opening op hun
eindpositie bevinden. Gedurende deze tijd is het mogelijk dat de druk tussen de contacten niet
geheel gelijk is aan de druk in de rest van de vacuiimbuis. am deze reden zijn er nieuwe
metingen uitgevoerd, waarbij de boogspanning op een later tijdstip is opgenomen.
Ret deel van de boogspanning, dat hierna zal worden besproken is 30 ms na het ontstaan van
de boog gemeten en is 2 ms lang. De samplefrequentie bedraagt 20 MHz. Er is voor 30 ms
gekozen, omdat de contacten dan volledig geopend zijn. Verder zijn de metingen verricht bij
de bekende drukwaarden tussen 10 -7 mbar en 10-2 mbar. De laagste druk bedraagt nu echter
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2.10-7 mbar in plaats van 1.10-7 mbar, omdat er een nieuwe vacuiimpomp moest worden
gebruikt waarmee geen lagere druk kon worden gehaald.
Uit de voorgaande metingen is gebleken dat er bij iedere druk meerdere metingen moeten
worden verricht om een uitspraak te kunnen doen over de eigenschappen van de boog. Er is
derhalve gekozen om bij elke druk vier metingen uit te voeren. Tussen de metingen is vijf
minuten gewacht, zodat het evenwicht dat door een meting wordt verstoord zich kan herstel
len; de omstandigheden dienen voor aile metingen gelijk te zijn.
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Figuur 4.15 Histogrammen van een deel (2 ms) van de boogspanning (30 ms na het ontstaan van de
boog) bi} 10-7 mbar (boven), 10-4 mbar (midden) en 10-2 mbar (onder).

Allereerst zijn er histogrammen gemaakt van de boogspanning bij de verschillende drukwaar
den. Vergelijking van de histogrammen laat zien dat er geen duidelijke verschillen zijn waar te
nemen tussen 2.10-7 mbar, 10-6 mbar, 10-5 mbar en 10-4 mbar. Bij deze drukwaarden komen in
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het algemeen spanningen tot 50 V meer dan honderd keer voor en komen boogspanningen tot
100 V meer dan twintig keer voor. Enkele voorbeelden hiervan zijn afgebeeld in figuur 4.15.
De histogramrnen van de boogspanning bij 10-3 mbar en 10-2 mbar hebben duidelijk een andere
vorm. Bij 10-3 mbar blijkt de boogspanning nog nauwelijks pieken te hebben, die grater zijn
dan 50 V. De spanningspieken zijn bij 10-2 mbar zelfs niet veel grater meer dan 30 V (zie
figuur 4.15).
De boogspanningen kunnen verder met elkaar vergeleken worden door de gemiddelde boog
spanning en de booglevensduur in beschouwing te nemen. De resultaten zijn in tabel 4.2
weergegeven.

drukp boog- gemiddelde boog- gem. boogspanning gem. booglevens- Uboogto/looos
(mbar) nummer spanning Uboog (V) per druk Ubooo:tot (V) duur~(rns) (VIs)

10-7 1/2 19,5 118,6
19,0 (±1,2) 950 (± 90) 20,0

3/4 20,1 I 17,8

10-6 1/2 18,7 118,3
19,0 (± 2,2) 934 (± 124) 20,3

3/4 17,6 I 21,2

10-5 1/2 18,9 I 20,5
19,8 (± 2,3) 740 (± 620) 26,8

3/4 22,1 /17,7

10-4 1/2 21,2 I 20,2
19,6 (± 1,6) 915 (± 75) 21,4

3/4 19,0/18,0

10-3 1/2 15,7 I 15,9
15,8 (± 0,2) 898 (± 118) 17,6

3/4 15,9 I 15,6

10-2 1/2 14,8 114,1
14,5 (± 0,4) 1118 (± 78) 13,0

3/4 14,5 I 14,6

Tabel 4.2 Gemiddelde boogspanning en booglevensduur bij verschillende drukwaarden.

Ter verduidelijking is in figuur 4.16 de gemiddelde boogspanning Uboogtot uitgezet als functie
van de druk. De gemiddelde boogspanning blijkt in het gebied van 10 -7 mbar tot 10 -4 mbar
nauwelijks verschillen te vertonen en een waarde aan te nemen van ca. 19 V (± 2,5 V). De
spanning zakt bij 10-3 mbar echter duidelijk in naar ca. 16 V en bij 10-2 mbar naar ca. 14,5 V.
Ook blijken de afwijkingen bij deze twee drukwaarden kleiner te zijn. De gemiddelde boog
spanning, inclusief de spreiding, ligt bij 10-3 en 10-2 mbar geheel onder de minimale waarden
van de boogspanning in het gebied tussen 10-7 en 10-4 mbar, wat betekent dat er geen overlap-. ..
pmgen ZlJn.

Ret lijkt dus mogelijk te zijn om met behulp van de gemiddelde boogspanning onderscheid te
maken tussen het gebied, waarin de druk voor de vacuiimschakelaar voldoende laag is om
goed te kunnen functioneren (10-7 mbar tot 10-4 mbar) en het drukgebied waarin dit niet meer
het geval is (grater dan 10-3 mbar) en de vacuiimschakelaar vervangen dient te worden.
Rierbij dient opgemerkt te worden, dat de gemiddelde boogspanning in het gebied van ca.
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Figuur 4.16 Gemeten gemiddelde boogspanning ("J als fimctie van de druk met de
spreiding (J. en r).

1 mbar tot 1000 mbar weer stijgt van 20 V naar 70 V [BinS7]. Dit houdt in dat de grafiek van
de gemiddelde boogspanning in het gehele drukgebied (10-7 mbar tot 1000 mbar) een V
vormig verloop heeft, waardoor een waarde van de gemiddelde boogspanning overeen komt
met twee verschillende waarden van de druk. De boogspanning heeft bij hogere drukken
(grater dan 1 mbar) echter weinig spanningspieken. De spreiding in de spanningswaarden zal
derhalve in dit drukgebied duidelijk lager zijn en een andere vorm hebben, wat met een histo
gram eenvoudig is vast te stellen.

Naast de gemiddelde boogspanning zou het onderscheid tussen beide drukgebieden ook
gemaakt kunnen worden aan de hand van de vorm van de histogrammen. Deze vorm kan
eenvoudig met de omhullende van de histogrammen worden bepaald en heeft de volgende
gedaante: y-Aoexp(-box). Hierin is x de waarde van de boogspanning, y het aantal keer dat de
betreffende spanning voorkomt en zijn A en b constanten. Vervolgens moeten bij iedere druk
de juiste waarden van de constanten worden berekend. Van 10 -7 mbar tot en met 10-4 mbar
hebben ze ongeveer de volgende waarden: A=750 en b=0,04. Vanaf 10-3 mbar zijn deze
waarden duidelijk anders: A=36 en b=0,06. Door vergelijking van de constanten kan nu
onderscheid gemaakt worden tussen verschillende drukwaarden.

Ook de gemeten boogspanningen op 30 ms na het ontstaan van de boog zijn geanalyseerd door
het berekenen van het vermogensspectrum. In figuur 4.17 zijn wederam slechts enkele spectra
afgebeeld. Ieder spectrum heeft samen met de histogram uit figuur 4.15, dat zich op dezelfde
plaats bevindt, betrekking op dezelfde opgenomen boogspanning.
Indien de vermogensspectra met elkaar worden vergeleken, blijkt dat ze veel overeenkomsten
vertonen. In het drukgebied van 10-7 mbar tot 10-4 mbar neemt het vermogensspectrum af bij
toenemende frequentie tot ca. 4 MHz. Vanaf deze frequentie blijft het vermogenspectrum
nagenoeg constant tot 10 MHz (Nyquist frequentie), wat beschouwd kan worden als een soort
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Figuur 4.17 Frequentiespectra van een deel (2 ms) van de boogspanning (30 ms na het onstaan van
de boog) bij UY mbar (boven), 1(J' mbar (midden) en Iff2 mbar (onder).

witte mis. Ook bij 10.3 mbar blijkt het vermogensspectrum tot ca. 2 MHz nog af te nemen bij
toenemende frequentie, waama de waarde wederom constant blijft. Tot slot zien we dat het
spectrum bij 10.2 mbar geen evenredigheid met de frequentie moor vertoont en constant is over
het gehele frequentiebereik.
Naast de geconstateerde verband, waarbij het vermogensspectmm afueemt bij toenemende
frequentie, zijn er helaas bij geen enkele druk frequenties gevonden, die dominant aanwezig
zijn. Er zijn derhalve te weinig specifieke kenmerken om een uitspraak te kunnen doen over de
waarde van de druk.
Tot slot is in figuur 4.18 de booglevensduur tboog als functie van de druk weergegeven. Ret
betreft de gemeten boogtijd tijdens de metingen, die zijn uitgevoerd met de opstelling zoals in
figuur 4.5 is afgebeeld. De spoelen (totaal 200 mH) in de opstelling dienen ervoor om de
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stroom (Inc:::: 10 A) door de vacuiimschakelaar zo lang mogelijk in stand te houden. Nadat de
boog is geblust, zal de volledige stroom commuteren naar de parallelle condensatoren (totaal
10 nF).

en
E-
O)
o
.8-

Figuur 4.18 De booglevensduur tbaag (-J alslunette van de druk p met de
spreiding (,j en r).

De boogtijd blijkt zeer constant te zijn in het gehele drukgebied en ca. 1000 ms te bedragen.
Ook de spreiding is in het algemeen klein te noemen. Er zijn met de gebruikte opstelling tot
10-2 mbar zelfs nooit boogtijden gemeten groter dan 1,5 sec. De aanwezigheid van parallelle
condensatoren kan hierbij een rol hebben gespeeld. Commutatie van de stroom naar deze
parallelle tak resulteert in een relatief langzame spanningsstijging, waardoor het blussen van de
boog eenvoudiger wordt.

Er kan geconcludeerd worden, dat er door het berekenen van de gemiddelde boogspanning
onderscheid gemaakt kan worden tussen het drukgebied waarin de vacuiimschakelaar goed zal
functioneren en het gebied waarbij de schakelaar vervangen dient te worden. Het is nu echter
de vraag of dit onderscheid ook met een type-test gemaakt kan worden. Om hierop een
antwoord te krijgen is er door middel van een type-test naar de doorslagvastheid van de
schakelaar gekeken. Het resultaat zal in de volgende paragraafworden besproken.
Verder blijkt de boogtijd is niet geschikt te zijn als parameter, waarmee de vacuiimkwaliteit
kan worden bepaald.
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4.3.3 De type-test

De type-test wordt regelmatig in de praktijk toegepast om te controleren of de vacuiimschake
laar nog over het vermogen beschikt om een kortsluitstroom af te schakelen. Deze test houdt
in dat er een effectieve spanning van 20 kV tussen de geopende contacten (ca. 10 rnm) wordt
gezet gedurende een minuut. Hierbij wordt gekeken of er een doorslag tussen de contacten
optreedt. Het weI of met optreden van een doorslag is bepalend voor respectievelijk de af- of
goedkeuring van de vacuiimschakelaar.
De type-test is uitgevoerd bij een groot aantal drukwaarden, oplopend van 10-7 mbar naar
8.10-2 mbar. Hierbij is gekeken of er een doorslag optreedt en eventueel bij welke spanning.
Het resultaat is weergegeven in figuur 4.19.
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Figuur 4.19 Bepaling van de doorslagvastheid van een vacuiimschakelaar d.m. v. een
uitgevoerde type-test: 20 kV'ff (28 kV topwaarde) gedurende 1 minuut.

Omdat de type-test is uitgevoerd bij een vaste spanning, is de waarde van de doorslagspanning
met bekend zolang deze hoger is dan 20 kVeff• De gemeten curve, die in bovenstaand figuur is
afgebeeld, is een klein deel van de "Paschencurve" (bij d=lO rnm) en komt redelijk overeen met
de "Paschencurve" zoals afgebeeld in figuur 2.2.
Bij deze type-test blijkt de doorslagspanning pas vanaf 2.10-2 mbar kleiner dan 28 kV (top
waarde) te zijn. Dit houdt echter in dat de vacuiimbuis volgens deze test zal worden goedge
keurd indien de druk in de buis een waarde heeft tussen 10-4 mbar en 2.10-2 mbar, terwijl de
kritieke druk (10-4 mbar) reeds gepasseerd is en de vacuiimbuis met meer goed zal functioneren
bij het afschakelen van een kortsluitstroom.
Deze methode is dus minder geschikt om onderscheid te maken tussen het gebied waarin de
schakelaar weI en met vervangen dient te worden, omdat de grens bij 2.10-2 mbar ligt in plaats
van bij de gewenste 10-4 mbar. De methode waarbij naar de gemiddelde boogspanning of naar
de omhullende van het histogram wordt gekeken verdient dus de voorkeur.
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4.3.4 Analyse van de wederkerende spanning

Naast de analyse van verschillende delen van de boogspanning is tenslotte ook gekeken naar
het gedrag van de wederkerende spanning en naar de booglevensduur. Voor de exprimenten is
dezelfde opsteling gebruikt als voor de analyse van de boogspanning (zie figuur 4.5). Er zijn
echter enkele wijzigingen in het circuit aangebracht om de steilheid van de wederkerende
spanning te verhogen om de afschakeling enigszins moeilijker te maken. Door deze wijzigingen
zal tevens de configuratie van een meetapparaat [Vak94] benaderd worden, waarmee de
vacuiimkwaliteit in vacuiimschakelaars wordt gemeten en dat reeds op de markt is.
De waarde van de condensatoren C3 en C 4' die gezamenlijk parallel aan de vacuumschakelaar
staan, is verkleind tot een totale capaciteit van 950 pF (1,8 nF per condensator). De kortsluit
stroom blijft ca. lOA. In deze situatie zal de wederkerende spanning groter worden dan
100 kV. Om de spanningsprobes te kunnen gebruiken dient de maximale wederkerende span
ning echter verlaagd te worden. De spoelen L 1 en~ zijn derhalve verlaagd van 90 mH naar ca.
6,1 mH, zodat de totale inductie 12,2 mH bedraagt. De maximale wederkerende spanning kan
nu weer worden uitgerekend.

U =~ Lt' = 12,2'10-
3

'10' =358kV (4.10)
max C 950-10-12 '

De verwachte frequentie van de wederkerende spanning kan eenvoudig worden bepaald:
1'0 = =46,7 kHz (4.11)

2nJLC

Tot slot zijn de dempweerstanden in de parallelle C-tak verwijderd, omdat de demping met
deze componentwaarden te groot is, waardoor de wederkerende spanning niet groter wordt
dan enkele kV's en na een periode reeds is uitgedempt.
Bij iedere druk is een zestal metingen uitgevoerd. Ret resultaat is weergegeven in tabeI4.3.

drukp boogtijd max. Utrv UuJtboog

(mbar) tboog (ms) (kV) (kV/ms)

2.10-7 275 (± 235) 32,7 (± 5,6) 0,12

10-0 365 (± 615) 33,0 (± 7,9) 0,090

10-5 490 (± 770) 34,7 (± 3,3) 0,071

10-4 290 (±285) 33,6 (± 2,3) 0,12

10-3 530 (± 550) 34,9 (± 8,4) 0,066

10-2 1145 (± 615) 11,7 (± 1,7) 0,010

Tabel 4.3 De maximale wederkerende spanning en booglevensduur bij verschillende drukwaarden.
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Alle waarden in tabel4.3 zijn gemiddelden, omdat de afzonderlijk gemeten waarden te veel van
elkaar afwijken en het dus niet duidelijk is welke waarde specifiek bij een bepaalde druk hoort.
De maximale waarde van de wederkerende spanning is in figuur 4.20 afgebeeld als functie van
de druk.
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Figuur 4.20 Maximale waarde van de wederkerende spanning Utrv (~ als
functie van de drukp met de spreiding ( .. en r).

De maximale wederkerende spanning blijkt tussen 10-7 mbar en 10-3 mbar nauwelijks verschil
len te vertonen en blijkt bij de gebruikte opstelling ca. 34 kY te bedragen. Bij 10-2 mbar zakt de
spanning snel in tot ca. 12 kY. Deze duidelijk lagere waarde is niet het gevolg van herontste
kingen, maar betreft ook bij deze druk de maximale wederkerende spanning.
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Figuur 4.21 De booglevensduur tboog (~ als fimctie van de drukp met de
spreiding (.. en r)
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De booglevensduur als functie van de druk is in figuur 4.21 afgebeeld. Vit deze grafiek is afte
leiden, dat de gemiddelde booglevensduur zich in het gebied van 2.10-7 mbar tot 10 -2 mbar
ongeveer tussen 300 ms en 1000 ms bevindt. In dit drukgebied is er sprake van een lichte
stijging bij toenemende druk. Omdat de spreiding bij de verschillende waarden van de druk
overlappend is, is de booglevensduur op zichzelf ruet geschikt om een uitspraak te doen over
de druk in de vacuOmbuis.

In figuur 4.22 is tenslotte het quotient van de wederkerende spanning en de booglevensduur
uitgezet tegen de druk. Ook uit deze figuur blijkt dat het quotient van de wederkerende
spanning en de booglevensduur pas vanaf 10-2 mbar duidelijk lager is dan de andere waarden.

1E-011E-021E-031E-D61E-07 1E-D5 1E-D4
druk p (mbar)

Het quotient van de wederkerende spanning en de booglevensduur
(.) alsJunetie van de druk p met de spreiding (~en r).
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Figuur4.22

Zowel de wederkerende spanning als het quotient van de wederkerende spanning en de boogle
vensduur blijken ruet geschikt om de vacuOmkwaliteit van de schakelaar te bepalen. Met beide
methoden kan er slechts bepaald worden of de druk groter of kleiner is dan 10-2 mbar, terwijl
deze grenswaarde bij 10-4 mbar moet liggen om geschikt te zijn.
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5 Analyse van herontstekingen

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal tenslotte worden ingegaan op een meetmethode, waarbij er gekeken zal
worden naar het aantal herontstekingen. Hiervoor is een circuit opgebouwd, waarin een hoge
gelijkspanning wordt gecombineerd met een lage stroom (enkele rnA's). Voor het creeren van
een voldoende hoge steilheid wordt gebruik gemaakt van de parasitaire capaciteit van de
vacuumschakelaar.
Er wordt getracht om aan de hand van het aantal herontstekingen een uitspraak te doen over
de kwaliteit van het vacuum in de schakelaar. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen is een
groot aantal metingen verricht bij verschillende drukwaarden. Het resultaat zal later in dit
hoofdstuk worden besproken.

5.2 Meetopstelling

Voor de meetopstelling willen we gebruik maken van een gelijkspanningsbron (tot ca. 60 kV),
die tevens enkele rnA's stroom kan leveren. Aangezien er geen hoogspanningsvoeding voor
handen was, die aan deze eis kon voldoen is de gelijkspanningsbron zelf gebouwd. Hierbij is
het principe van de spanningsverdubbeling toegepast, waarbij met een wisselspanningsbron een
gelijkspanning gecreeerd kan worden, die circa twee keer zo groot is.

2,5MO

20kV

A 4,8MO

0 1
R1

C1 10 nF

VCS

4,8MO

R2

CT C.R.O.3

500V/100kV,,"

Figuur 5.1 Meetopstelling t.b. v. de analyse van herontstekingen.

Als wisselspanningsbron wordt een transformator (500 V/lOO kV) gebruikt, die aan de primai
re zijde traploos geregeld kan worden tot maximaal 500 V. De secundaire zijde is via een
dempweerstand ~ aangesloten op twee diodes, die op hun beurt ieder een zogenaamde
buffercondensator opladen. Diode D1 zal de condensator C I positief opladen en op dezelfde
manier zal condensator C2 door de andere diode negatief worden opgeladen. Het punt tussen
de condensatoren is geaard, zodat het systeem symmetrisch is opgebouwd. De punten A en B
kunnen nu tijdens de metingen beschouwd worden als respectievelijk de positieve en negatieve
Idem van een symmetrische gelijkspanningsbron.
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Op deze "klemmen" is vervolgens het "herontstekingscircuit" aangesloten, bestaande uit een
weerstand van 9,6 MO en een vacuiimschakelaar, die in serie staan. In verband met de gewen
ste symmetrische opbouw van de schakeling is deze weerstand gelijk verdeeld over de positie
ve en negatieve tak van het circuit (2 x 4,8 MO), zoals afgebeeld in figuur 5.1. Dit heeft als
voordeel dat de spanning op het scherm zich ongeveer op aardpotentiaal bevindt en dat de
spanningsprobes gebruikt kunnen worden. De stroomtrafo's CT kunnen in verband met de
hoge spanning slechts aan beide zijden van het aardpunt tussen de condensatoren geplaatst
worden.
Indien er op de punten A en Been spanning wordt aangelegd van respectievelijk +30 kV en
-30 kV, zal door de gesloten schakelaar een stroom lopen van ca. 6 mAo De stroomtrafo's
zuIlen zolang de vacuiimschakelaar gesloten is slechts een kleine stroom meten, ten gevolge
van het opladen van de buffercondensatoren. De meettrafo's zijn echter in het circuit geplaatst
ter bestudering van de grotere ontladingsstroom, die onmiddeIlijk na een herontsteking zal
optreden.
De metingen zijn volgens een vaste procedure uitgevoerd. De vacuiimschakelaar staat aan
vankelijk in de geopende stand. Vervolgens wordt de spanning opgeregeld totdat de gewenste
waarde van de gelijkspanning is bereikt op de punten A en B. Daarna wordt de schakelaar
gesloten en binnen ca. twee seconden weer geopend. Met behulp van beide spanningsprobes
wordt gekeken naar het spanningsverloop tussen de contacten en zuIlen eventuele herontste
kingen worden gedetecteerd.
De kans op herontstekingen is mede afhankelijk van de snelheid waarmee de spanning terug
keert na opening van de contacten. Deze snelheid kan beschreven worden met een tijdconstan
te 't, die bepaald wordt door de waarde van de weerstand en de capaciteit die in het "herontste
kingscircuit" aanwezig is. De weerstand is bekend en bedraagt 9,6 MO. De capaciteit wordt
bepaald door de serieschakeling van de buffercondensatoren tussen A en B en de parasitaire
capaciteit Cp van de vacuiimschakelaar. Aangezien deze parasitaire capaciteit veel kleiner is,
wordt de capaciteit van het circuit, die van invloed is op de steilheid van de terugkerende
spanning voIledig bepaald door Cpo

100 200 300

t (ms)

400 500 600

Figuur 5.2 De wederkerende spanning over de vacuumschakelaar na opening
van de contacten.
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Om de waarde van de parasitaire capaciteit te achterhalen is er tussen de geopende contacten
een spanning aangelegd van 20 kV en eenmaal ingeschakeld en direct daarna weer uitgescha
keld. Het spanningsverloop na het uitschakelen is weergegeven in figuur 5.2. Hieruit is af te
Iezen dat de schakelaar op het tijdstip t=120 ms geopend wordt, waarna er twee periodes
onderscheiden kunnen worden. In de eerste periode (onmiddeIIijk na contactopening) neemt de
spanning over de contacten zeer sneI toe tot ca. 8 kY. In de tweede periode stijgt de spanning
vervoIgens relatiefIangzaam totdat de bronspanning (UAB) is bereikt.
Het is duidelijk dat de sneIIe stijging van de spanning na contactopening het gevoIg is van het
opladen van de parasitaire capaciteit van de vacuumschakelaar. De boog (ca. 2 rnA) zal immers
onmiddeIIijk worden afgebroken, waardoor de stroom naar Cp commuteert.

10 .-----~--~--~-------~------,-----,

21.51

t (ms)

0.5
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Figuur 5.3 De wederkerende spanning over de vacuiimschakelaar Ucontact

onmiddellijk na contactopening.

In figuur 5.3 zien we, dat in de eerste periode de eindwaarde van de spanning Ueind ca. 7,5 kV
bedraagt. De tijdconstante 't van het spanningsverloop kan nu worden berekend aan de hand
van onderstaande formule.

urt) =(1 -e -II'!:)_ U . - ur't) =063 -u. =474 kV\ emd \ , emd' (5.1)

Met behulp van de zojuist berekende waarde en bovenstaand figuur kan nu de tijdconstante
bepaald worden en de daaruit voIgende waarde van de parasitaire capaciteit Cpo

035 -10-3
't=035ms=R-C - C = ' =365pF

, p p 96-106 ',
(5.2)

De waarde van de parasitaire capaciteit is hoogstwaarschijnIijk klein genoeg om een voldoende
hoge steilheid te bereiken, die nodig is om herontstekingen te kunnen krijgen. Indien dit
eventueeI niet het geval zou zijn, zou de tijdconstante verkleind kunnen worden door de
weerstand in het "herontstekingscircuit" te verlagen.
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De tijdconstante van het spanningsverloop in de tweede periode (zie figuur 5.2) is duidelijk
veel groter. Deze parameter heeft echter alleen betrekking op de snelheid waarmee de buffer
condensatoren opnieuw worden opgeladen en heeft derhalve geen nadelige invloed op de
spanningssteilheid onmiddellijk na contactopening.
Ret is duidelijk zichtbaar dat het meerdere perioden (van de 50 Hz-netspanning) in beslag
neemt, voordat de buffercondensatoren volledig zijn opgeladen (na ca. 300 ms). De bijbeho
rende tijdconstante heeft derhalve een andere waarde dan de RC-tijd ten gevolge van de
dempweerstand~ en een buffercondensator.
Tot slot zien we in figuur 5.2 dat de spanning een 50 Hz-rimpel vertoont. Deze wordt vooma
melijk veroorzaakt door de vorm van de negatieve spanning op punt B. Uit metingen is geble
ken, dat de waarde van de weerstand, die parallel aan de diode D2 staat, onvoldoende groot is.
Dit heeft tot gevolg dat de buffercondensator C2 tijdens de positieve halve periode van de
spanning aan de secundaire zijde van de trafo de kans krijgt om zich gedeeltelijk via de diode te
ontladen.
Naast het verschil in spanningsvorm, is ook de waarde van de spanning (in absolute waarde) op
punt B enigszins kleiner dan op punt A. Dit verschijnsel heeft een tweetal oorzaken. Op de
eerste plaats zijn de eigenschappen van diode D2 niet ideaal, zoals zojuist is beschreven.
Daamaast blijkt de condensator C2 zich ook via de weerstand R 2 in het "herontstekingscircuit"
naar aarde te kunnen ontladen vanwege de constructie van het uitschakelmechanisme.
Bij lage spanningswaarden (tot ca. 15 kVde) levert dit nauwelijks problemen op. Bij hogere
waarden blijft de spanning op punt B enige mate achter bij de spanning op punt A. Wanneer C1

bijvoorbeeld is opgeladen tot +30 kV, staat er aan de negatieve zijde -25 kV, waardoor de
symmetrie enigszins is verstoord. Uit praktische overwegingen zijn er echter geen hogere
spanningen aangelegd en is 55 kV de maximale spanning, waarbij metingen zijn verricht.
Tot slot blijkt de gelijkspanning op de punten A en B bij geopende schakelaar niet gelijk te zijn
aan de topwaarde van de wisselspanning, maar bij benadering gelijk aan de effectieve waarde
hiervan. Dit wordt veroorzaakt doordat er een kleine stroom weglekt via de weerstanden R1 en
R2 en onder andere het uitschakelmechanisme, waardoor de spanning op A en B bepaald wordt
door de verhouding van de helft van de weerstand in het "herontstekingscircuit" (4,8 MQ) en
de dempweerstand (2,5 MQ), wat ook uit de metingen is gebleken. De wisselspanning moet
dus verder worden verhoogd om de spanningsval over de dempweerstand op te vangen.
De zojuist beschreven problemen zijn voornamelijk praktisch van aard en hebben nauwelijks
invloed gehad op de meetresultaten.

Aangezien het "herontstekingscircuit" in de meetopstelling een redelijke oppervlakte omsluit
kan worden aangenomen dat er ook een bepaalde zelfinductie L in dit circuit aanwezig is. Ret
circuit is bij benadering cirkelvormig een heeft een straal R van 100 cm. De dikte van de draad
d bedraagt ca. 0,28 cm. De zelfinductie kan nu worden berekend met de formule voor de
zelfinductie van een cirkelvormige winding [Blo68].

L=41t-l00(ln2R +0,33)-10-9 [H]
d

Hieruit voIgt een zelfinductie van L=8,7 ItH.
Met de bepaling van de parasitaire capaciteit en de zelfinductie zijn de belangrijkste parameters
van het "herontstekingscircuit" bekend en kunnen eventuele karakteristieke signaalvormen
verklaard worden.
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5.3 Meetresultaten

De metingen zijn verricht in het drukgebied van 10-7 mbar tot 10 -2 mbar bij dezelfde druk
waarden als bij de andere methoden zijn gebruikt. Om tevens de invloed van de aangelegde
spanning over de vacutimschakelaar te kunnen bestuderen, zijn er bij iedere waarde van de
druk drie verschillende spanningen aangelegd: 20 kV, 40 kV en 55 kYo Vanwege de beper
kingen van de opstelling zoals reeds is besproken zijn er bij 55 kV vijfmetingen verricht. Beide
andere spanningswaarden gaven geen problemen en hierbij zijn derhalve tien metingen uitge
voerd.
Alle metingen zijn volgens de eerder beschreven procedure uitgevoerd. De spanning op de
anode en kathode wordt vanaf het moment van contactopening voor een periode van 5 ms
opgenomen met een samplefrequentie van 10 MHz. Bij iedere meting wordt gekeken of er
herontstekingen optreden en indien dit het geval is wordt het aantal herontstekingen geteld.

In tabel 5.1 is het resultaat van de metingen weergegeven. Bij elke combinatie van de druk en
de aangelegde spanning is het gemiddeld aantal herontstekingen bepaald met tussen haakjes de
standaarddeviatie. Ook is tussen rechte haakjes weergegeven hoeveel keer er geen herontste
king is opgetreden.

Ip (mbar) I UAB = 20 kV I UAB =40kV I UAB =55kV I
2· 10-7 1,6 (± 1,2) 5,5 (± 3,4) 15,5 (± 5,8)

[5] [0] [1]

10-6 1,7 (± 1,7) 10,4 (± 3,0) 18,6 (± 4,4)
[4] [0] [0]

10-5 2,3 (± 1,3) 11,5 (± 2,9) 13,6 (± 4,2)
[0] [0] [0]

10-4 3,3 (± 2,8) 13,7 (± 6,5) 12,4 (± 1,5)
[3] [0] [0]

10-3 3,6 (± 2,9) 12,3 (± 4,8) 12,2 (± 2,5)
[2] [1] [0]

10-2 4,9 (± 3,5) 18,2 (± 2,1) 18,4 (± 4,9)
[1] [1] [0]

Tabel5.1 Gemiddeld aantal herontsteldngen bij verschillende waarden van de druk
en bij verschillende bronspanningen UAB"

Uit de meetresultaten is duidelijk geworden dat er bij de meeste metingen een of meerdere
herontstekingen zijn opgetreden. Het is derhalve niet zinvol om de druk te bepalen aan de hand
van het aantal keer dat er geen herontsteking optreedt.
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Indien er wei herontstekingen optreden, is allereerst het aantal herontstekingen geteld. Daar
naast zijn de signaalvonnen bekeken en zijn enkelen hiervan opgeslagen. In figuur 5.4 is de
wederkerende spanning weergegeven na contactopening op de anode (positief) en de kathode
(negatief).
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Figuur 5.4 Anode- (pos.) en kathodespanning (neg.) na contactopening bi}
een bronspanning UAB van 55 kV.

Het spanningsverloop, zoals hierboven is afgebeeld is tijdens de metingen regelmatig opgetre
den. We zien dat er onmiddellijk na contactonderbreking een serie herontstekingen optreedt,
waarbij de spanning over de schakelaar nauwelijks hoger wordt dan 5 kV. In veel gevallen
wordt deze serie nog gevolgd door een of twee herontstekingen bij een relatief veel grotere
spanning, voordat de spanning over de schakelaar definitief gehouden kan worden. In fi
guur 5.4 blijkt dit bijvoorbeeld bij ca. 20 kV te zijn.
De gemeten condensatorstroom, die tijdens de een herontsteking optreedt heeft een oscillatie
frequentie van ca. 8 MHz. Deze waarde komt redelijk overeen met de berekende frequentie
aan de hand van de parasitaire capaciteit en de geschatte zelfinductie van het circuit.
Verder zien we dat beide contacten een spanning van ca. 2 kV ten opzichte van aarde hebben.
Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van de asymmetrie van het "herontstekingscircuit"
zoals reeds is besproken en een kleine 50-Hz rimpelspanning ten gevolge van de gelijkrichting.
De anodespanning is hierdoor enigszins groter dan de kathodespanning.
Tot slot blijkt de spanning over de vacuiimschakelaar 4,5 ms na opening ca. 23 kV te bedra
gen, maar zal uiteindelijk weer de waarde van de bronspanning aannemen.

Om een eventueel verband tussen het gerniddeld aantal herontstekingen en de druk te kunnen
zien zijn de waarden in tabel 5.1 uitgezet in enkele grafieken. In figuur 5.5 is het gerniddeld
aantal herontstekingen uitgezet als functie van de druk bij een bronspanning DAB van 20 kVdc .

Deze grafiek vertoont een lichte stijging bij toenemende druk. Het gemiddeld aantal herontste
kingen bevindt zich hierbij tussen ca. 1,5 en 5. Verder vah op dat de helling in het gehele
drukgebied redelijk constant blijft. Vanwege de grote verschillen tussen het gemeten aantal
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Figuur 5.5 Gemiddeld aantal herontstekingen met de standaarddeviatie als
functie van de druk bi]" een bronspanning van UAB=20 kVDC"

herontstekingen is gekozen om de standaarddeviatie weer te geven in plaats van de maximale
spreiding. De standaarddeviatie neemt bij iedere druk zodanige waarden aan dat er overlapping
optreedt. Dit betekent dat een bepaald aantal herontstekingen geen maat is voor een bepaalde
druk.
Figuur 5.6 toont het gemiddeld aantal herontstekingen bij een bronspanning van UAB=40 kV.
Allereerst valt op dat het aantal herontstekingen duidelijk hoger is dan bij een bronspanning
van 20 kV, wat te verwachten is. Een hogere spanning over de vacuomschakelaar heeft name-
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druk p (mbar)

1E-Q61E-Q7

.. , ". ., , '" . ' ..

f~Ijjl!iij!!!lilw!]!!ilill:I~r:t,'11i=HJmrjllijll

I::I!llillj~l~li~~lif~i~li/!fl!iIIIIIIII
~ 51Itlliliit~[t'lllljll!lllljl~jlllfjliiilljil!IIUI!j!i

0 :: : ::i::: !:: :: Hi: ::: : : H:: ::: ::: Hi ::: : : Hii ::: : : Hi: ::: : ::::

1E-08

Figuur 5.6 Gemiddeld aantal herontstekingen met de standaarddeviatie als
functie van de druk bi]" een bronspanning van UAB=40 kVDC"
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lijk een hogere spanningssteilheid tot gevolg, waardoor de kans op een herontsteking toe
neemt. Verder vertoont ook deze grafiek een stijgend verloop bij toenemende druk, maar is
niet meer monotoon stijgend, zoals de grafiek in figuur 5.5. De helling fluctueert in het gehele
drukgebied duidelijk meer en is negatieftussen 10-4 en 10.3 mbar. De standaarddeviatie blijkt
wederom dermate groot te zijn, dat ze elkaar bij verschillende drukken grotendeels overlappen.

~c. 10
m
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1E-Q7 1E-Q6 1E-Q5 1E-Q4
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Figuur 5.7 Gemiddeld aantal herontstekingen met de standaarddeviatie als
Junetie van de druk bi} een bronspanning van UAB=55 kVDC

In figuur 5.7 is het gemiddeld aantal herontstekingen als functie van de druk weergegeven bij
een gelijkspanning van 55 kYo Bij deze spanning blijken er zowel bij lage druk (10-6 mbar) als
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Figuur 5.8 Gemiddeld aantal herontstekingen als fimetie van de druk
bi} drie waarden van de bronspanning.
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bij hogere druk (10-2 mbar) veel herontstekingen op te treden, waardoor er bij een bepaald
aantal herontstekingen twee waarden van de druk mogelijk zijn. Hieruit blijkt dat deze span
ning niet geschikt is voor deze methode om de druk te bepalen.

In figuur 5.8 zijn tenslotte de grafieken bij de drie verschillende bronspanningen afgebeeld,
zodat ze met elkaar vergeleken kunnen worden.
Het is mogelijk dat het contactoppervlak bij de lagere drukken (vanaf 10-5 mbar) ten gevolge
van een hoge spanning (55 kV) een grotere rol gaat spelen bij het aantal herontstekingen dan
de deeltjesconcentratie in de vacuiimbuis. Eventuele puntjes, die zich op de contacten bevinden
zorgen in combinatie met de grote aangelegde spanning voor plaatselijk hoge veldsterkten, die
de kans op herontstekingen verder vergroten.
Bij een lagere bronspanning lijkt dit probleem zich niet voor te doen. Het contactoppervlak
heeft waarschijnlijk geen dominante invloed, waardoor het aantal herontstekingen grotendeels
door de druk in de vacuiimbuis wordt bepaald zoals is gewenst. Een bronspanning van 20 kV
blijkt tijdens de metingen de beste resultaten te geven.
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat het verschil tussen het gemiddeld aantal herontsteking
en in het gehele drukgebied echter niet zo groot is (van 2 tot 5). Daarnaast moeten er voldoen
de metingen gedaan worden om de waarde van het gemiddeld aantal herontstekingen zo
nauwkeurig mogelijk te kunnen berekenen. Het is echter de vraag hoeveel metingen hiervoor
nodig zijn, rekening houdend met de gewenste eenvoud van de meetmethode.

Door deze opmerkingen en de vraag in welke mate de metingen reproduceerbaar zijn is nog
een meetserie verricht bij een bronspanning van 20 kYo Bij deze meetserie is bij iedere druk
doorgegaan met metingen totdat er tien metingen zijn verricht, waarbij een of meer herontste
kingen zijn opgetreden. Het totaal aantal uitgevoerde metingen is niet bij elke druk gelijk en
varieert tussen de 11 en 24 metingen.

Figuur 5.9 Gemiddeld aantal herontstekingen met de standaarddeviatie als
fimctie van de drukbij UAB=20 kVoc-
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In figuur 5.9 is het resultaat weergegeven van de herhaalde meetserie bij 20 kV. Ret gemid
deld aantal herontstekingen is ook hier berekend aan de hand van de metingen waarbij een of
meer herontstekingen zijn opgetreden. Er blijkt duidelijk geen sprake te zijn van enige reprodu
ceerbaarheid (zie ook figuur 5.5). Roewel de grafiek van de eerste meetserie nog een stijgend
verloop laat zien, blijkt het gemiddeld aantal herontstekingen bij de tweede meetserie zelfs
enigszins af te nemen bij toenemende druk. Daamaast blijkt ook de standaarddeviatie te zijn
toegenomen en is ze relatiefkleiner bij hoge druk (~ 10-3 mbar), terwijl de standaarddeviatie bij
de eerste meetserie juist bij hogere druk (~ 10-4 mbar) relatief groter is.
Indien de waarde van het gemiddeld aantal herontstekingen niet aileen is gebaseerd op de
metingen, waarbij herontsteking is opgetreden, maar ook op de metingen zonder herontste
king, blijkt deze waarde in het gehele drukgebied slechts k1eine verschillen te vertonen tot
maximaal 1,3. Dit is veel te gering en derhalve ook niet uitgezet in een grafiek.
Ondanks het gegeven, dat de kans op herontstekingen bij hogere druk (~ 10-3 mbar) duidelijk
groter is (ca. 75%) dan bij lage druk (~ 10-4 mbar; 50%), kan geconcludeerd worden dat het
gemiddeld aantal herontstekingen niet van de druk afhangt.
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6 Conclusies en aanbevelingen

Zowel met de Penningmethode als de magnetronmethode kan de druk vrij nauwkeurig bepaald
worden in het gebied van 10-7 mbar tot 10-3 mbar.
De Penningmethode heeft ten opzichte van de magnetronmethode iets gunstigere eigenschap
pen. Op de eerste plaats is het verband tussen de stroom en de druk nagenoeg lineair. Daar
naast heeft de Penningmethode een lagere "ontladingsdrempel", waardoor het drukgebied
waarin de stroom toeneemt, groter is bij gelijke waarde van het B-veld. Tot slot is de stroom
met gebruik van de Penningmethode bij iedere druk groter dan met de magnetronmethode.
Beide methoden zijn echter niet geschikt om metingen te verrichten aan ingebouwde vacuUm
schakelaars.

De methode, gebaseerd op de bepaling van de DC-schermspanning, is niet bruikbaar voor de
bepaling van de druk. De DC-schermspanning is vermoedelijk in grote mate afhankelijk van de
contactgesteldheid.

Het is mogelijk om met behulp van de gemiddelde boogspanning van een gelijkstroomboog
(l0 A) onderscheid te maken tussen het gebied (:::; 10-4 mbar), waarin de druk voldoende laag is
om goed te kunnen functioneren en het drukgebied (~ 10-3 mbar) waarin de schakelaar niet
meer in staat is om een kortsluitstroom af te schakelen en dus vervangen dient te worden.
Discriminatie binnen beide drukgebieden is echter niet mogelijk.
Naast de methode waarin gebruik wordt gemaakt van de gemiddelde boogspanning, kan de
boogspanning ook in de vorm van een histogram worden weergegeven. De omhullende van het
histogram kan beschreven worden met een e-macht functie. De constanten van deze e-macht
functie zijn bij lagere drukken (:::; 10-4 mbar) duidelijk groter dan bij hogere drukken
(~ 10-3 mbar). Ook door vergelijking van deze constanten kan onderscheid gemaakt worden
tussen het "goede" en "slechte" vacuUm.

De type-test blijkt niet geschikt om de vacuiimkwaliteit in de vacuumschakelaar juist te
beoordelen. Deze test zal de vacuUmbuis pas atkeuren bij een druk (2.10-2 mbar), die de
kritieke druk (10- 4 mbar) reeds lang gepasseerd is.

De verhouding tussen de wederkerende spanning en de booglevensduur blijkt in het hoogva
cuUmgebied nagenoeg constant te zijn en is pas bij 10.2 mbar duidelijk kleiner. De
booglevensduur vertoont een te grote spreiding en is dus niet geschikt voor de bepaling van de
druk.

De methode, waarbij gekeken wordt naar het aantal herontstekingen na onderbreken van een
kleine stroom (rnA's) maakt geen duidelijk onderscheid tussen de verschillende drukwaarden
en is dus ongeschikt als maat voor de druk.
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Verder onderzoek op het gebied van de gemiddelde boogspanning en de omhullende van het
histogram zal zich moeten toespitsen op het drukgebied tussen 10.4 mbar en 10. 3 mbar.

Toekomstig onderzoek zou zich meer moeten richten op methoden, waarbij gebruik wordt
gemaakt van hogere stromen in plaats van hoge spanningen, aangezien de contactgesteldheid
bij hoge spannningen een steeds grotere rol gaat spelen in verhouding tot de druk in de
vacuumbuis. Een methode, die gebruik maakt van een hogere stroom en waannee mogelijk de
vacuumkwaliteit kan worden bepaald zal hieronder in het kort worden beschreven.
Ret meetcircuit bestaat uit een drie-fasen circuit, waarbij zich in elke fase een vacuumschake
laar bevindt. Aan de voedende zijde (anode) is in iedere fase een smoorspoel geplaatst in serie
met de schakelaar, waardoor de stroom beperkt wordt tot ca. 200 A. Aan de andere zijde
(kathode) zijn de vacuumschakelaars met elkaar doorverbonden. Op dit punt zal tevens een
spanning worden aangelegd van ca. 20 kV (andere voeding). Ret principe van deze schakeling
berust op het feit dat er eerst een stroom moet worden afgeschakeld, waarna er onmiddellijk
een hoge spanning over de contacten komt te staan, die bij een defecte vacuumschakelaar een
doorslag zal veroorzaken.

Naar aanleiding van de resultaten, die het onderzoek van de Penning- en magnetronmethode
heeft opgeleverd, zou er nog aandacht besteed kunnen worden aan de magnetronmethode, die
voor toepassing "in het veld" enigszins moet worden aangepast. In plaats van een constant
axiaal B-veld dient er een gepulst transversaal B-veld aangelegd te worden evenwijdig aan het
oppervlak van beide contacten. De waarde van het momentane B-veld zal in combinatie met de
ontladingsdrempel mogelijk resulteren in een bepaalde waarde van de ontladingsstroom, die
een maat is voor de druk.
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Gebruikte apparatuur

Aigemeen

Bij/age A

Vacuumpomp 1

Vacuumpomp 2

Drukmeter

Arthur Pfeiffer Hochvakuumtechnik GmbH
type: TVP 250, nr. EG 0568

Balzers-Pfeiffer, model TSU 260D
modelnr: PM S03 140
serienr: 12307913

Varian, type: 971-1008
nr. EH 845 VAllI

Vacuummeetkop: Balzers, type 971-0012 en type 971-0017

Pulskast

Vacuumbuis

Oscilloscoop

TU Eindhoven
nro EH 500 PR05

Holec, Unom=12kV
Gemodificeerd t.bovo aansluiting op een vacuumpomp.
contactmateriaal: CuCr

VUKO, type VKS 460C
4-kanaals (4 x 8k), 1 MQ//30 pF
Bandbreedte: 5 Mhz

Penning- en magnetronmethode

Spanningsbron/
stroommeter

Variac

Transformator

Spoel

Multimeter

TU Eindhoven
nr. EHO VA241

Powerstat TR 27
nro EH 340 TR28

Wijdeven transformator
nr. EO 459

TU Eindhoven
L=90 mH, ~c=1,8 Q

Elavi 5n
nroEA2303
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Bijlage A

DC-schermspanning

Spanningsprobe : Keithly instruments, type 6I03A
nr. ER 748 UM09C
30 kVmax' 1000:1, 1012 Q

Voltmeter

Variac

Transformator

x-y plotter

Keithly instruments electrometer, type 61 OC
nr. ERO 266 UM47
~> 1014 Q 1120 pF

Philips, type 2422 529 0007
nr. ERO 436 TR54

MWB Messwandler-Bau AG, type UNE 10
100 V/IO kV

Varian associates, type G-I4
nr. ER 230 VA29

Analyse van de gelijkstroomboog

Oscilloscoop: Philips, type PM 3350/40
serienr. NC 9444 033 50400
2-kanaals storage oscilloscoop, 1 MOI120 pF
Bandbreedte: 50 MHz

LeCroy, type 9314M
serienr. 2116, nr. EG 3096
4-kanaals (4 x 50k), 1 MOIII5 pF
Bandbreedte: 250 MHz

Spanningsprobe 1: Tektronix High Voltage Probe, type P6015A
3 pF, 100 MO, 1000: 1
Bandbreedte (-3 dB): 75 MHz

Spanningsprobe 2: Tektronix, type P6015, nr. DF 28 ERO 262
3 pF, 100 MO, 1000: 1
Bandbreedte (-3 dB): 75 MHz

Condensator 1
(8 stuks)

Condensator 2
(2 stuks)

Rolec
100 ~F, 600 V

WEGO Condenser, type 7765 8031
20 nF, 30 kVdc
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Condensator 3
(2 stuks)

Condensator 4
(6 stuks)

Smoorspoel
(3 stuks)

Spoel
(4 stuks)

Transfo-shunt

Stroomtrafo 1

Stroomtrafo 2

WEGO Condenser, type 7763 8031
10 nF, 30 kVdc

WEGO Condenser, type 7761 8031
5 nF, 30 kVdc

TV Eindhoven
L=3,6 mH, Rw:=0,35 Q

TV Eindhoven
L=90 mH; Rw:=1,8 Q

LEM Module, type LT 1000-SI
nr. EG 3067 TM23

Wide band current transformer I Puis current transformer
Pearson Electronics, Inc., modelnr: 110
serienr: 66278 nr. EG 3094
0,1 VIA (bij 1 MQ afsluiting)
Bandbreedte (-3 dB): 20 MHz

Wide band current transformer I Puis current transformer
Pearson Electronics, Inc., modelnr: 110
serienr: 26232 nr. EG 3004
0,1 VIA (bij 1 MQ afsluiting)
Bandbreedte (-3 dB): 20 MHz

Bij/age A

Analyse van herontstekingen

Transformator

dempweerstand

weerstand
(2 stuks)

diode 1

Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek N.V.
500 V/100 kV ; 50 kVA
nr. EH 612 TH01

TV Eindhoven
~=2,5 MQ

TV Eindhoven
4,8 MQ (48 x 100 kQ ± 5%)

TV Eindhoven,
ca. 200 diodes (type ByxlO) in serle,
met parallel 3 MQ-weerstand per diode
peak inverse voltage: 300 kV
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BijlageA

diode 2
(7 stuks)

Westinghouse Rectifier Unit, type SHTU 818/10
nr. EH GR-06/3 (ook /4,/8,/9,/10,/11,/12)
peak: inverse voltage: 15 kV

Spanningsprobe 1: Tektronix, type P6015, nr. DF 28 EHO 262
3 pF, 100 MO, 1000: 1
Bandbreedte (-3 dB): 75 MHz

Spanningsprobe 2: Tektronix, type P6015, nr. EHO 179
3 pF, 100 MO, 1000:1
Bandbreedte (-3 dB): 75 MHz

Stroomtrafo 1

Stroomtrafo 2

Wide band current transformer / PuIs current transformer
Pearson Electronics, Inc., modelnr: 110
serienr: 66278 nr. EG 3094
0,1 V/A (bij 1 MO afsluiting)
Bandbreedte (-3 dB): 20 MHz

Wide band current transformer / PuIs current transformer
Pearson Electronics, Inc., modelnr: 110
serienr: 26232 nr. EG 3004
0,1 V/A (bij 1 MO afsluiting)
Bandbreedte (-3 dB): 20 MHz
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