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Voorwoord

Alvorens tot de werkelijke inhoud van dit rapport over te gaan, wil ik eerst een aantal
mensen bedanken, die hebben bijgedragen tot het succescol verlopen van dit
afstudeerwerk:
Prof ir. G.C. Damstra, wiens rijke verleden op schakelaargebied een onuitputtelijke
informatiebron vormde.
Dr. Ir. W.H.M. Merck, van wie ik op vacuumtechniek vee! kennis heb kunnen
opdoen. Ook zijn aanwijzingen bij het schrijven van dit rapport waren zeer nuttig.
Tot slot de heren A. van Staalduinen, ing. H. Vossen en L. Wilmes die met hun
technische ondersteuning en ervaring altijd klaarstonden om circuits op of om te
bouwen en van de juiste meetapparatuur te voorzien.
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Sanlenvatting

Voortdurende ontwikkeling op het gebied van middenspanningsschakelaars vraagt om
voortdurende ontwikkeling van circuits om deze vermogensschakelaars te kunnen
beproeven. Sinds enkele tientallen jaren wordt bij de beproeving van schakelaars
onder andere gebruik gemaakt van synthetische beproevingstechnieken. In dit rapport
worden een aantal synthetische beproevingscircuits besproken. Deels zijn dit
bestaande circuits, maar ook aantal nieuwe komt aan bod.
Ten eerste wordt vanaf 1900 een historische overzicht gegeven van bestaande
beproevingstechnieken en -circuits. Dit betreft zowel een overzicht van
ontwikkelingen ten aanzien van beproeving in het bedrijfsleven als op de faculteit
Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven.
Vervolgens worden vijf synthetische circuits behandeld te weten een Weil-Dobke
circuit, een synthetisch inschakelcircuit, een inductief afschakelcircuit, een driefasig
afschakelcircuit en een capacitief afschakelcircuit. De laatste twee zijn daadwerkelijk
opgebouwd en getest. Hoewel de twee opgebouwde circuits voor velerlei
beproevingen kunnen worden toegepast, is tijdens dit afstudeerwerk onderzocht in
hoeverre deze circuits kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van drukmeting
aan vacuumschakelaars in het veld. Beide circuits zijn namelijk compact opgezet en
zijn derhalve te transporteren naar onderstations waar de vacuumschakelaars zijn
gei"nstalleerd.
Ten aanzien van de drukmetingsproeven kan gesteld worden dat vooruitgang is
geboekt ten opzichte van de proefspanningsmethode. Zowel met het driefasig als met
het capacitief afschakelcircuit kunnen vacuumschakelaars met een druk hoger dan
5.10.3 mbar opgespoord worden. Met de proefspanningsmethode lag die grens nog bij
3.10-2 mbar.

Voor toekomstig onderzoek dient het capacitief circuit opgeschaald te worden voor
hogere stromen en spanningen (nu nog 12kV bij 200 ARMS). Ten tweede kan met de
componenten van het capacitief circuit heel eenvoudig het inductief circuit worden
opgebouwd. Daarmee kunnen proeven met een precies in te stellen wederkerende
spanning worden uitgevoerd. Tot slot kan nog onderzoek verricht worden naar een
'multi-purpose' testcircuit. De verschillende behandelde circuits zijn namelijk
opgebouwd uit veelal dezelfde componenten. Derhalve moet het mogelijk zijn om een
'multi-purpose' testcircuit te ontwerpen waarmee verschillende proeven kort na elkaar
kunnen worden uitgevoerd.
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Summary

Continuous development in the field of medium voltage circuit breakers demands
continuous development of circuits to test these circuit breakers. Since decades,
testing of circuit breakers has been performed bij using synthetic testing techniques.
This report describes a number of existing and new synthetic testing circuits.
Firstly, an historic overview (from 1900) of existing testing techniques and circuits is
presented. This concerns an overview of developments with respect to testing in trade
and industry as well as in the Faculty of Electrical Enigineering of the Eindhoven
University of Technology.
Secondly, five synthetic circuits are discussed namely a Weil-Dobke circuit, a
synthetic making circuit, an inductive breaking circuit, a three-phase breaking circuit
and a capacitive breaking circuit. The last two circuits were actually build and tested.
Although the constructed circuits can be employed for various testing purposes,
during this graduation work it is investigated whether these circuits can be used for
pressure measurements of vacuum circuits breakers in the field. Both circuits are
compact and can be transported to the substations where vacuum circuit breakers ars
installed.
With respect to the pressure tests progress had been achieved in relation to the high
voltage test method. Using the three-phase as well as the capacitive breaking circuit,
vacuum circuits breakers with a pressure higher than 5.10-3 mbar can be traced. Using
the high voltage test method, this limit is just 3.10-2 mbar.
For future research the capacitive circuit should be upgraded to higher voltage and
current (present ratings: 12 kV, 200 ARMS). Further, the components of the capacitive
circuit can easily be used to compose the inductive circuit, with which tests can be
performed with precise settings for the transient recovery voltage. Finally, research
can be done on a so called 'multi-purpose' testing circuit. The various circuits that
were discussed are composed of mostly the same components. Therefore it should be
possible te design a 'multi-purpose' testing circuit with which different tests can be
performed.
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1. Inleiding

In Nederland vormen middenspanningsnetten (3 - 50 kV) de slagader van de
elektriciteitsvoorziening. Het overgrote deel van de storingen in het elektriciteitsnet
wordt veroorzaakt door fouten in middenspanningsnetten (MS-netten). Meestal
worden deze fouten (kortsluitingen) veroorzaakt door graafwerkzaarnheden. Om de
schade ten gevolge van een kortsluiting beperkt te houden is de aanwezigheid van
goed schakelmaterieel van essentieel belang.
Voor rniddenspanningsnetten wordt veel gebruik gemaakt van olieschakelaars en
vacuumschakelaars (VCB, vacuum circuit breaker) , maar ook SF6-schakelaars
worden steeds vaker toegepast.
Door de voortdurende ontwikkelingen op het gebeid van MS schakelaars zijn deze
schakelaars in staat om steeds grotere kortsluitstromen af te schakelen. Zo'n
ontwikkeling vraagt natuurlijk ook om adequate beproevingscircuits om deze
schakelaars te testen en te certificeren. Vroeger (voor 1930) werden schakelaars
rechtstreeks op het net getest, maar door de toename van het kortsluitvermogen van
de schakelaars was dat niet meer mogelijk [1]. In 1937 opende keurings- en
certificeringsbedrijf KEMA haar eerste kortsluitlaboratorium met een
kortsluitgenerator van 500 MYA. Daarmee konden rechtstreeks proeven gedaan
zonder daarbij het net te belasten. Schakelaarfabrikanten bouwden vanaf 1950 hun
eigen synthetische beproevingscircuits om ontwikkelingsproeven te kunnen uitvoeren.
Hoe deze circuits er precies uitzien en hoe ze werken komt in de volgende
hoofdstukken aan bod.
Er zijn diverse aspecten waarop vermogensschakelaars kunnen worden getest. De
twee belangrijkste zijn weI het vermogen om op een kortsluiting in te schakelen of een
kortsluitstroom af te schakelen. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van
diverse beproevingscircuits voor MS-schakelaars. In hoofdstuk twee worden
beproevingscircuits behandeld die in het verleden onder andere bij HOLEC Hengelo
en op de Technische Universiteit Eindhoven (TUB) zijn ontwikkeld.
In hoofdstuk drie, de kern van dit rapport, worden vijf synthetische circuits
beschreven die deels zijn opgebouwd uit delen van bestaande circuits en deels nieuw
zijn ontwikkeld. Twee van deze circuits zijn daadwerkelijk opgebouwd in het
Hogestromen laboratorium van de TUB en getest. De vraag was echter voor wat voor
type testen deze circuits geschikt gemaakt konden worden. Er is voor gekozen om te
proberen door het uitvoeren van uitschakelproeven aan VCB's een uitspraak te doen
over de kwaliteit van het vacuum in deze VCB's.
In het verleden is bij de vakgroep Elektrische Energietechniek namelijk veel
onderzoek gedaan naar methoden om drukmetingen aan de vacuumbottle van een
VCB te kunnen uitvoeren. Zie hiervoor [2,3,4]. Hoewel er bij deze onderzoeken een
aantal laboratoriummeettechnieken zijn gevonden, bleek het vinden van een techniek
voor metingen 'in het veld' een moeilijke zaak.
Tot slot wordt bij de conc1usies aangegeven dat de componenten waaruit de diverse
circuits zijn opgebouwd veelvuldig overeenkomen. Het moet derhalve mogelijk zijn
om met deze componenten eenvoudig tussen de verschillende circuits te kunnen
wisselen, zodat in een korte tijd verschillende circuits achter elkaar kunnen worden
toegepast.
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2. Historisch overzicht van beproevingsinstallaties

In dit hoofdstuk komen een aantal beproevingsinstallaties voor middenspannings (MS)
vermogensschakelaars aan bod die in het verleden onder andere bij HOLEC en bij de
vakgroep EVT van de faculteit Elektrotechniek van de TUB zijn ontwikkeld.

Van 1900 tot 1930 werden MS vermogensschakelaars rechtstreeks op het net getest.
Vanwege de grote belasting van het net tijdens deze proeven stapte men vanaf 1930
meer en meer over op beproeving door middel van kortsluitgeneratoren. 20 opende
KEMA in 1937 haar eerste kortsluitlaboratorium met een vermogen van 500 MYA.
Door de jaren heen is dit vermogen inmiddels toegenomen tot 4 x 2200 MYA.
HOLEC Hengelo (destijds Hazemeyer geheten) beschikte vanaf 1958 over een 50
MYA kortsluitgenerator voor laagspanningsproeven bij 50 kAeff kortsluitstroom.
Voar MS-proeven (12 kV) kon de kortsluitgenerator slechts 3-4 kA leveren en was
derhalve ruet geschikt voor kortsluitproeven. Wil men bijvoorbeeld een 12 kV
schakelaar met een stroom van 50 kARMs rechtstreeks testen, is een vermogen nodig
van ongeveer 1000 MYA. Dat ruet elke schakelaarfabrikant daarvoor een
kortsluitgenerator of transformator wil aanschaffen moge duidelijk zijn.
Daarom werden door verschillende fabrikanten synthetische circuits gebouwd om
ontwikkelingsproeven zelf te kunnen uitvoeren. KEMA was immers toch beschikbaar
voor het doen van rechtstreeks certificeringsproeven met hun ruim toereikende
kortsluitvermogen. Tot 1980 werden deze certificeringsproeven bij KEMA inderdaad
rechtstreeks op de kortsluitgeneratoren uitgevoerd.
Bij synthetische circuits voor kortsluitbeproeving wordt de kortsluitstroom en de
wederkerende spanning door twee verschillende bronnen geleverd (indirecte
synthetische beproeving), waarvoor veel minder vermogen nodig is. Een andere vorm
van synthetische beproeving is directe synthetische beproeving waarbij stroom en
spanning uit een bron worden verkregen. Een voorbeeld van een direct synthetisch
circuit staat in figuur 2.1 [5].

So

Figuur 2.1: Direct synthetisch circuit met een opgeladen condensator als bron

Dit circuit is in 1970 door HOLEC ontwikkeld. De bron die de stroom en de spanning
voor de schakelaar levert is condensator C. Nadat deze is opgeladen via SL en Si, sluit
Sm waardoor er stroom door proefobject So gaat lopen. De frequentie van deze
stroom wordt bepaald door C en L(r).

f = 1
o 27r~L(r)C
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Wanneer So tijdens de eerste halve periode wordt geopend en de stroom bij de eerste
nuldoorgang wordt onderbroken, zien de vormen van streom en spanning eruit als in
figuur 2.2. Op tijdstip ta wordt schakelaar So opengetrokken. Va is de boogspanning.
De frequentie van de wederkerende spanning (TRV) wordt bepaald door L(r) en Co.

(2.2)

u.

::-

Figuur 2.2: Oscillogrammen behorende bij signalen uit figuur 2.1

Bij ROLEC werd een condensator bank van 1000 IlF, 15 kV gebruikt. Met een spoel
L(r) van 10 mH, kon een 50 Hz stroom met een topwaarde van 4,8 kA worden
gemaakt. Ret equivalente kortsluitvermogen bedraagt dan:

S =~ 4,8 = 36MVA
eq .J2.J2

Bij een indirect synthetisch circuit worden streom en spanning met uit een bron
verkregen, maar uit twee afzonderlijke bronnen. Een bron die een hoge streom kan
leveren bij een lage spanning zorgt voor de stroom en een andere bron met een hoge
spanning bij een relatief lage stroom zorgt voor de spanning na de streomnuldoor
gang. De hoge streom kan zowel van een kortsluitgenerator als van een opgeladen
condensatorbank worden verkregen. De hoge spanning is altijd afkomstig van een
condensatorbank. Een voorbeeld van zo'n indirect synthetisch circuit (in dit geval een
Weil-Dobke circuit) staat in figuur 2.3 [5]. Ook dit circuit is in de jaren zeventig bij
ROLEC in gebruik genomen.
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Figuur 2.3: Weil-Dobke: indirect synthetisch circuit

In figuur 2.3 wordt de hoge streom verkregen uit condensator Cl, die samen met L1

een 50 Hz oscillatiekring vonnt. Nadat Sm is gesloten en de hoofdstreom (il) door
proefobject So is gaan lopen, wordt So opengetrekken, waardoor er een boog
ontstaat. Vlak voor de prospectieve nuldoorgang van 11 wordt eerst hulpschakelaar Sa
geopend, waama de sparkgap Sg wordt getriggerd. Dit zorgt voor een superpositie
van injectiestroom h op ir door So. De frequentie van h (bepaald door C2 en L2) ligt
vaak een factor tien hoger dan de frequentie van hoofdstreom i1. Ret gevolg van de
injectiestroom is zichtbaar gemaakt in figuur 2.4 [5].

'..

Figuur 2.4: Superpositie van de injectiestroom op de hoofdstroom

Door de injectiestreom h wordt de prospectieve nuldoorgang van de stroom door So
uitgesteld, terwijl de nuldoorgang van de streom door hulpschakelaar Sa (il) met
verschuift. De stroom door Sa zal dus eerder worden onderbroken dan de stroom
door So. Op het moment van de stroomnuldoorgang in So, is het hoge stromen circuit
dus gescheiden van het hoge spanning circuit door middel van hulpschakelaar Sa.
Deze hulpschakelaar is trouwens een essentieel onderdeel van ieder indirect
testcircuit.
Wanneer de streom door So bij de uitgestelde nuldoorgang (t2) wordt onderbreken,
kan met behulp van C3 iedere gewenste steilheid voor de TRV worden ingesteld.
Injectiestreom h moet aan een belangrijke voorwaarde voldoen: De stroomsteilheid
bij de nuldoorgang van i2 moet gelijk zijn aan de stroomsteilheid bij de nuldoorgang
van 11:

( diI) = (di 2)
dt nul dt nul

oftewel
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De versterkingsfactor van een indirect synthetisch circuit is gedefinieerd als de
verhouding tussen de hoge spanning van het injectie circuit en de lage spanning van
het hoge stromen circuit.

In 1973 werd bij HOLEC een synthetische circuit ontwikkeld en in gebruik genomen
om driefasige inschakelproeven te kuooen uitvoeren aan MS-schakelaars [6].
In [7] (1976) wordt de invloed van circuit parameters zoals capaciteit, inductiviteit en
weerstand op stroombreking en overspanningen in inductieve MS-circuits behandeld.

Zoals al eerder vermeld werden bij KEMA tot 1980 aile certificeringsproeven
rechtstreeks op de kortsluitgeneratoren uitgevoerd. Omdat het aanwezige
kortsluitvermogen van 8400 MYA niet meer toereikend was voor spanningen boven
de 250 kV, is een synthetische installatie gebouwd met een condensatorbank ter
grootte van 3 MJ [8]. Daarmee was men in staat hoogspanningsschakelaars tot 525
kV bij 100 kA te beproeven.

In [9] (1980) wordt beschreven hoe met de opgebouwde synthetica bij KEMA
driefasige uitschakelproeven kunnen uitgevoerd. Het belang van driefasige proeven
ligt in het feit dat de fasen onderling grote invloed op elkaar kunnen uitoefenen, een
invloed die bij eenfasige proeven niet aan bod komt.

In synthetische circuits zijn vaak schakelaars nodig waarvan het inschakelmoment heel
nauwkerig moet kuooen worden ingesteld. In [10] uit 1985 wordt een bepaalde vorm
van deze schakelaars beschreven namelijk de getriggerde vacuiimgap.

Vanaf 1990 is men bij KEMA ook in staat om driefasige synthetische inschakel
proeven uit te voeren. Deze circuits worden beschreven in [11,12].

In [13] uit 1989 worden nieuwe fenomenen ten aanzien van stroombreking en
overspanningen in MS en HS inductieve circuits.

In 1995 is door M. Biooendijk een Weil-Dobke circuit zoals in figuur 2.3 opgebouwd
[14] in het hogestromen laboratorium van de TUE. Met behulp van een 888 ~F, 15
kV condensatorbank en een 800 kVA 10 kV/400 V transformator was hij in staat een
36,4 Hz stroom te maken met een topwaarde van 50 kA. Het injectie- en TRV-deel
van het circuit bracht een wederkerende spanning met een frequentie van 32 kHz
voort en een topwaarde van 25 kY. De laadspanning van het injectiecircuit bedroeg
daarbij 15 kY. Deze 15 kV is specifiek voor het testen van 12 kV schakelaars
aangezien bij een driefasen kortsluiting de eerste onderbrekende fase anderhalf maal
de fasespanning over de contacten krijgt [15]:

12 ~
U 1aad = 1,5 ..fj "1/2 ~ 15kV

In het volgende hoofdstuk zal een Weil-Dobke circuit worden doorgerekend voor een
grotere hoofdstroom (70 kAtop) en een hogere TRV (60 kV laadspanning).
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Er wordt bij de vakgroep EVT van de Technische Universiteit Eindhoven ook
onderzoek gedaan naar circuits waarmee inschakelproeven kunnen worden
uitgevoerd. Zo heeft S.P. Linnemans [16] in 1994 onder andere een circuit ontworpen
om inschakelproeven uit te voeren met een piekstroom van 70 kA en een spanning
van 300 V (figuur 2.5). Bij laagspanning dus en niet bij de nominale spanning van
bijvoorbeeld 12 kV.

81

c T
PO

Figuur 2.5: Hogestromencircuit van Linnemans

Net zoals Binnendijk [14] heeft Linnemans ook gebruik gemaakt van de
condensatorbatterij van het hogestromenlaboratorium van de TUB en, in zijn geval,
twee transformatoren om de hoofdstroom te maken. De condensatorbatterij is in zijn
geheel opgebouwd uit losse condensatoren van 27,8 IlF, 15 kV DC, die in eenheden
van 4 stuks parallel in een rek zijn geplaatst. Elke eenheid heeft dus een capaciteit van
111 IlF. Met vier eenheden parallel (444 IlF) en een 600 kVA lOkV/380V
distributietransformator kon een piekstroom gemaakt worden van 35 kA met een
frequentie van 44 Hz. Door het plaatsen van een zelfde transformator parallel aan de
eerste en nog eens vier extra condensatoreenheden parallel (888 IlF) kon het circuit
opgeschaald worden naar 70 kA topwaarde. De aangelegde spanning bij de
inschakelproeven bedroeg echter nog steeds ongeveer 300 V. Dit is natuurlijk niet
representatief voor reeIe netsituaties waar voor het inschakelen de nominale spanning
van het net over de contacten staat. Hoewel Linnemans hier ook een oplossing voor
heeft gezocht, is het relevante onderzoekswerk op dit gebied verricht door M.B.I.
Leusenkamp [17], die in 1995 zijn afstudeerwerk verrichtte bij HOLEC
Middenspanning in Hengelo aan apparatuur waarmee reeds in 1970 met driefasige
synthetische inschake1circuits werd geexperimenteerd [6]. In figuur 2.6. staat de
meetopstelling waarmee eenfasige inschakelproeven kunnen worden uitgevoerd. Het
systeem ~s trouwens ook geschikt voor driefasige inschakelproeven.
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Figuur 2.6: Meetopstelling voor eenfasige inschakelproef; ontwikkeld door
Leusenkamp

De lkV bron wordt gevonnd door een 50 MYA kortsluitgenerator. Met spoel L kan
de gewenste waarde voor de hoofdstroom ingesteld worden, waarbij Leusenkamp
maximaal 20 kARMs heeft gebruikt. Vacuiimgap VI en schakelaar Kl vonnen samen
de snelle maakschakelaar om op het juiste moment de hoofdstroom in te schakelen.
Met de 0-30 kV bron wordt de nominale waarde van de schakelaarspanning
ingesteld, bijvoorbeeld 12 kYo Deze bron zorgt voor de voordoorslag in het
proefobject (PO), zoals dat oak in werkelijkheid gebeurt. Het detectiecircuit
detecteert wanneer er in PO een voordoorslag optreedt. De schakelcyclus is als voIgt:

• VI, PO en Kl zijn geopend.
• PO wordt gesloten.
• Zodra er in PO een voordoorslag wordt gedetecteerd, houdt het ITMC-circuit de

boog in PO in stand, aangezien de hoogspanningsbron daar niet toe in staat is.
• De vacuiimgap VI wordt getriggerd, waardoor de hoofdstroom gaat lopeno
• Kl sluit ook waardoor de hoofdstroom van de vacuiimgap naar Kl commuteert.

Met het hierboven circuit was men bij HOLEC in staat om driefasige
inschakelproeven te verrichten aan middenspanningsschakelaars tot 24 kV, met een
maximale kortsluitstroom van 66 kARMS.

Tot zover een beknopt historisch overzicht van diverse beproevingsinstallaties zoals
die destijds zijn ontwikkeld en opgebouwd. In de volgende hoofdstukken worden
"oude" circuits (circuits uit dit hoofdstuk dus) gecambineerd tot nieuwe en wordt een
aantal nieuwe circuits gei'ntroduceerd. Twee daarvan zijn ook daadwerkelijk
opgebouwd en getest.
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3. Ontwikkelde beproevingscircuits

In dit hoofdstuk komen vijf testcircuits aan bod waarvan de eerste twee zijn
ontwikkeld uit delen van de circuits van hoofdstuk 2. Zo wordt een nieuw Weil
Dobke circuits ontworpen bestaande uit het hoge stroom gedeelte uit [16] en het
spanningsgedeelte uit [14]. Ten tweede wordt met delen van de circuits van
Linnemans en Leusenkamp een volledig synthetisch circuit voor inschakelproeven
ontworpen. Uitgangspunt van deze nieuwe circuits is, dat ze kunnen worden
opgebouwd uit onderdelen die voor handen zijn in Rogestromen laboratorium van
TUB.
Vervolgens worden twee testcircuits behandeld die daadwerkelijk zijn opgebouwd en
getest: het driefasig afschakelcircuit en het capacitief circuit. Roewel ook andere
toepassingen voor deze circuits denkbaar zijn, is tijdens dit afstudeerwerk onderzocht
of en hoe ze gebruikt kunnen worden voor vacuummetingen aan vacuum
vermogensschakelaars tin het veldt.
Tot slot komt nog een inductief circuit aan de orde dat qua wederkerende spanning
een goede aanvulling kan zijn op het capacitief circuit.

3.1 Weil-Dobke circuit

In figuur 3.1 staat een schema van een Weil-Dobke circuit dat er in essentie hetzelfde
uitziet als figuur 2.3.

Ch

S

PO

Li

----r-Ctrv

SG

Ci

Figuur 3.1: Weil-Dobke circuit voor 70 kA piekstroom en 60 kV laadspanning

Ret is een indirect synthetisch circuit waarbij Ch (samen met TR) zorgt voor de hoge
stroom en Ci zorgt voar de injectiestroom en de TRY. Zoals in elk indirect
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synthetisch circuit is er een hulpschakelaar (HS) aanwezig voor de scheiding tussen
hoge stroom- en hoge spanningsdeel.
Ret hoge stroom deel wordt direct overgenomen uit [16]. TR bestaat dus uit twee
parallel geschakelde 600 kVA 10kV/380V transformatoren die gevoed worden door
acht parallelle condensator eenheden van 111 IlF elk. Wanneer deze condensatorbank
tot 15 kV wordt opgeladen, loopt er na het sluiten van S, RS en PO
een stroom Ih met een topwaarde van 67 kA en een frequentie van 44 Hz door PO.
Ret injectie- en spanningscircuit (Ci, SG, Li en CTRV ) wordt overgenomen uit [14],
met dien verstande dat de componenten worden opgeschaald voor een laadspanning
van Cj tot 60 kYo
Ci kan worden opgebouwd uit een serie schakeling vier eenheden van 111 IlF. Dit
wordt dus een toren van vier rekken op elkaar. De totale capaciteit van Cj bedraagt:

C. = 111,2 =27 811F
I 4 ' r

De topwaarde van Ih is 67 kA. Bij 44 Hz geeft dit een initiele stroomsteilheid van:

(
di ) A

_h =wi h = 2;r x 44 X 67.103 = 18,5A/
~ ~ /~

(3.1)

Zoals eerder geschreven dient de stroomsteilheid van de injectiestroom dezelfde
grootte te hebben:

U =L. di j

cj,o 'dt
=> L. = U Cj ,0 = 60· 10

3
= 3 2 mR

I di. 18 5. 106 '-' ,
dt

(3.2)

De frequentie van de injectiestroom is nu:

f. = __-;=1=== 1 =533Hz
1 2;r x ~Lj X Cj 2;r x ~3,2. 10-3 x 27,8.10-6

Met een topwaarde van:

A U 60.103

i; ~ i~ ~ ./_3_,2_.1_0_-3_ = 5,6 kA

C j 27,8.10-6

(3.3)

In figuur 3.2 staat een grafiek van de gesimuleerde stroom door proefobject PO onder
bovenstaande condities.
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Figuur 3.2: Gesimuleerde stroom door het proefobject PO volgens
het schema van figuur 3.1

We zien dat de nuldoorgang wordt uitgesteld, waardoor de boog in hulpschakelaar
HS eerder zal doven (de nuldoorgang van de stroom door HS wordt namelijk ruet
uitgesteld) dan de boog in PO. Dit heeft tot gevolg dat het hoofdstroomcircuit bij het
opkomen van de TRV gescheiden is van het proefobject. In figuur 3.2 is ook te zien
dat beide stroomsteilheden van Ih en Ii gelijk zijn.
Nadat 11'0 bij de uitgestelde nuldoorgang wordt onderbroken door PO, moet de TRV
opkomen. Hiertoe is Cmv aangebracht. Cmv, die veel kleiner is dan Ci bepaalt samen
met L j de frequentie van de TRV. Er van uitgaande dat Cmv << Cj geldt:

(3.4)

Met: Ci =27,8 IlF
Li =3,2 mH
Cmv = 20 nF
UCi(O) = 60 kV

voIgt: Umv = 120 kV
fmv = 20 kHz
dUmv/dt = UCi(O) . 2rr . fmv = 7,5 kV/IlS

Met verschillende waarden voor laadspanning en Cmv kunnen aile gewenste waarden
voor de TRV gerealiseerd worden. Ook kan met een aparte weerstand in sene met
Cmv de hoogte en demping van de TRV ingesteld worden.
Met het bovenstaand beschreven Weil-Dobke circuit kunnen dus uitschakelproeven
aan vermogensschakelaars worden uitgevoerd met een maximale piekstroom van 67
leA en een maximale wederkerende spanning tot 120 kV.
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3.2 Synthetisch inschakelcircuit

Ret hoge stroom circuit van Linnemans [16] kan ook toegepast worden in het
indirecte inschakelcircuit van Leusenkamp [17]. Bij ROLEC maakte Leusenkamp
destijds gebruik van een kortlsuitgenerator die maximaal 66 kARMS kon leveren.
Aangezien het Rogestroom laboratorium van TUE niet over een kortsluitgenerator
beschikt, kan het hoge stroom circuit van Linnemans goed ingepast worden. De 1 kV
bron en spoel L uit figuur 2.6 dienen dan vervangen te worden door condensator Ch,

schakelaar S en transfonnator TR uit figuur 2.5. Ret hoogspanningsdeel kan
onveranderd worden aangesloten. Ret inschakelcircuit ziet er dan uit als in figuur 3.3.

Ch

sturing [==::::;:=~

S

150n

O,251J F P.O. Uo

15Mn

0-30kV

Figuur 3.3: Inschakelcircuit met hoge stromen deel van Linnemans

Een punt van aandacht is nu echter het feit dat om de hoofdstroom te laten lopen nu
twee schakelaars moeten worden gesloten, namelijk schakelaar S en de snelle
maakschakelaar bestaande uit een getriggerde vacuiimgap en elelctrodynamische
schakelaar. Door schakelaar S vlak voor (1-2 ms) de verwachte voordoorslag te
sluiten en V1/K1 na de echte detectie van de voordoorslag zal TR nog niet in
verzadiging gaan.
Ret circuit uit figuur 3.3 levert alleen een DC spanning voor de voordoorslag. Dit is
tegenstelling tot het ROLEC circuit uit 1973 [6], waar een driefasige AC spanning
wordt verkregen vanuit de kortsluitinstallatie, zodat ook asymmetrische proeven
kunnen worden uitgevoerd.
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3.3 Driefasig afschakelcircuit

Ret driefasig afschakelcircuit is ontwikkeld en getest op de mogelijkheid om er
drukmetingen in vacuUmschakelaars 'in het veld' mee uit te voeren. Alvorens het
driefasig circuit te behandelen wordt eerst een kort beeld gegeven van
vacuUmmeettechnieken in vacuUmschakelaars.

3.3.1 Drukmeting in een vacuiimschakelaar

Sinds enkele tientallen jaren wordt in middenspanningsnetten veelvuldig gebruik
gemaakt van vacuUm vermogensschakelaars. Dit zijn schakelaars waarvan de
contacten zich in hoog vacuUm bevinden (10.7_10-8 mbar). De naam vacuiimschakelaar
is overigens enigszins misleidend, want in een dergelijke schakelaar is slechts sprake
van vacuUm wanneer er niet geschakeld wordt. Ret vacuUm dient dan louter als
isolatiemedium. De spanningsvastheid van de vacuUmschakelaar wordt bij deze lage
drukken aileen bepaald door eventuele oneffenheden op de contactoppervlakken.

Op het moment dat de schakelaar een stroom moet afschakelen is er zeker geen
sprake van vacuiim. Er ontstaat een boogontlading in een plasma van metaalionen en
elektronen. Bij de stroomnuldoorgang in de boog komt de lage omgevingsdruk van de
boog goed van pas, want daardoor kan het restplasma bijzonder snel expanderen. Als
gevolg van deze snel afnemende dichtheid van deeltjes verloopt het dielektrisch
herstel van de schakelaar zeer sne!. Ter illustratie staat in figuur 3.4 [18] de
deeltjesdichtheid N uitgezet tegen de tijd bij het afschakelen van een stroom van 200
A. De deeltjesdichtheid is gemeten met behulp van "laser-induced fluorescence" en
gemiddeld over vijf metingen. Merk op dat de bij t > 0 s (na de stroomnuldoorgang)
de tijdas met een factor tien is uitvergroot. De zeer snel afnemende deeltjesdichtheid
na t = 0 s is in de figuur duidelijk zichtbaar.

10"

II-I
'E
- 10'"
ot

10" If I II I• J-
-8 -4 0.4 0.8

f lmsl

Figuur 3.4: Deeltjesdichtheid N rend
stroomnuldoorgang bij een streom van 200 A,
zoals gemeten door L. GGnter.[18]

Zodra er echter een klein lek ontstaat in de bottle van de vacuUmschakelaar gaat het
bovenstaande verhaal niet meer op. Ten eerste zal in geopende stand de
spanningsvastheid afnemen bij toenemende druk. Op het moment van afschakelen van
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een stroom zullen luchtatomen die ten gevolge van de verhoogde druk op de
contactoppervlakken zijn geadsorbeerd, door de grote energietoevoer vanuit de boog
loskomen van de contacten. Bij de stroomnuldoorgang zullen dus veel meer
luchtatomen tussen de contacten aanwezig dan bij een situatie onder hoog vacutim.
Het gevolg hiervan kan zijn dat de boog niet wordt geblust of dat de schakelaar kort
nadat de stroom is afgeschakeld herontsteekt. Bij een die1ektrische herontsteking stijgt
de spanning over de contacten sneller dan de herstelcurve [15] van de schakelaar
waardoor er opnieuw een boog ontstaat (herontsteking) en de stroom weer gaat
lopeno Wanneer dit proces zich vaak herhaalt, warmt de schakelaar dusdanig op dat
hij zou kunnen exploderen.
Ter voorkoming van dergelijke calamiteiten dienen er vacutimmetingen uitgevoerd te
worden Er zijn in het verleden diverse methoden ontwikkeld om de druk in een
vacutimschakelaar te kunnen meten. De twee belangrijkste zijn daarvan weI de
Penning methode en Magnetron methode. Zonder diep op deze methoden in te gaan
[2,3,4], staat vast dat voor beide methoden een axiaal magneetveld moet worden
aangelegd. Dit betekent dat er een spoel rond de schakelaar moet worden geplaatst.
Beide methoden worden gebruikt om een vacutimbotttle na het produktieproces te
testen. De bottles zijn dan namelijk nog niet ingebouwd, dus is een spoe1 eenvoudig te
plaatsen.
De constructie van een driefasen 10 kV vacutimschakelaar in acht genomen, moge het
duidelijk zijn dat zo'n spoe1 niet even snel aangebracht kan worden. Daartoe zou de
schakelaar geheel gedemonteerd moeten worden. Dit kost veel tijd (en geld), met als
gevolg dat de schakelaar lang buiten bedrijf is. Uiteraard komt dit niet ten goede aan
de betrouwbaarheid van 10kV netten.
Met de Penning en Magnetron methode is men in staat om de druk in een
vacutimschakelaar te bepalen. De vraag is echter of de werkelijke druk weI een
zinvolle grootheid is. Veel interessanter is eigenlijk de vraag of een schakelaar op een
gegeven moment nog weI in staat is om z'n werk te verrichten: het afschakelen van
een kortsluitstroom. Om daar een uitspraak over te doen maakt men meestal gebruik
van de proefspanningsmethode. Daarbij wordt over de geopende contacten van een
10 kV vacutimschakelaar gedurende 1 minuut 28 kVefI . Wanneer de schakelaar bij
deze spanning geen doorslag over de contacten vertoont, stelt men dat de schakelaar
nog goed zal functioneren. De vraag is echter of die conc1usie weI juist is. Een
vacutimschakelaar moet immers in staat zijn om na het afschakelen van een
kortsluitstroom (tientallen leA's) de wederkerende spanning over de contacten te
houden.

Een betere methode om vacutimschakelaars te testen is dus door ze eerst stroom te
laten afschakelen en vervolgens spanning over de contacten aan te bieden. Een mooi
voorbeeld van zo'n test circuit is het al eerder genoemde Weil-Dobke circuit. Deze
testmethode is echter niet geschikt voor metingen in het veld als gevolg van de vele
componenten en apparatuur die nodig zijn voor een Weil-Dobke circuit. Kortom er is
behoefte aan een nieuwe circuit, dat eenvoudig van opzet is, maar weI in staat om een
vacutimschakelaar te testen op de eigenschappen waaraan hij moet voldoen.
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3.3.2 Opbouw van het circuit

Het idee voor dit circuit is ontstaan aan de hand van een kortsluiting die ooit eens is
opgetreden in een 10 kV net waarbij een drie-fasige sluiting naar aarde optrad. De
stroom die daar ging lopen bedroeg 10 kA. Nadat de schakelaar deze stroom had
onderbroken, is hij gedurende een half uur meerdere malen herontstoken op een
capacitieve aardfout stroom van circa 200 A met als gevolg een grote
warmteontwikkeling. Dit resulteerde uiteindelijk in een explosie.
Blijkbaar was deze stroom bij een gekoppelde spanning van 10 kV al te veel voor de
schakelaar. Dit wetende is een synthetisch circuit ontwikkeld dat de bovengenoemde
omstandigheden zo goed mogelijk benaderd en toch eenvoudig van opzet blijft. Het
schema van het circuit staat in figuur 3.5.

u

u

u

NS: netschakelaar
po: proefobject

Figuur 3.5: Schema driefasig afschakelcircuit

c

TR

Het circuit bestaat in hoofdzaak uit twee delen. Het linker deel, de driefasen 380 V 50
Hz spanningsbron U1, U2 , U3 en de drie spoelen L, zorgen voor de stroom. Het
rechter deel, de variac, de transformator en de condensator zorgen voor de 10 kV
spanning. Het principe van de schakeling is als voIgt:
• Bij geopende netschakelaar (NS) en vacuiimschakelaar (PO) wordt de 10 kV via

de variac en de transformator ingeschakeld. De rechterkant van de drie
vacuiimschakelaars (sterpunt) komt nu op 10 kV de staan.

• Vervolgens wordt de netschakelaar gesloten. Dit heeft nog geen effect op het
circuit.

• Tenslotte gaat de driefasen vacuiimschakelaar dicht. Vanaf dat moment zal er een
kortsluitstroom (begrensd tot 200 A door de spoelen L) vanuit de netvoeding door
de schakelaars gaan lopeno Tevens loopt er vanuit de transformator (TR) een
stroom (begrensd tot lOrnA door C) via de netvoeding en de aardleiding terug
naar de transformator.

-19-



• Wanneer de vacuOmschakelaar (PO) wordt geopend zullen tussen de contacten van
de schakelaars boogontladingen ontstaan die de stroom tot de eerste nuldoorgang
blijven voeren. Aangezieil de drie stromen 1200 in fase verschoven zijn zal een van
die drie als eerste de nuldoorgang bereiken en onderbroken worden. De andere
twee stromen worden dan aan elkaar gelijk en tegengesteld gericht. Dit is nog eens
gei:Ilustreerd in figuur 3.6 [15].

onderbreklng
eerste pool

onderbreklng
tweede en derde pool

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

..........

Figuur 3.6: Onderbreking van een driefasen stroom

• Als de laatste twee stromen zijn onderbroken, komt het 'sterpunt' van de
vacuOmschakelaar (hiermee wordt de kortgesloten zijde van de drie schakelaars
bedoeld) direct weer op 10 kY. Bij een juiste timing van de schakelcyclus kan het
zelfs zo zijn dat op het moment dat de laatste twee stromen worden onderbroken,
de spanning van de transformator precies op zijn topwaarde zit. De condensator C
is dan dus ook tot de topwaarde van de spanning opgeladen. Doordat aile drie
fasen nu onderbroken zijn, kan de lading op de condensator niet meer wegvloeien
en is de spanning op het 'sterpunt' dus gelijk aan de som van de DC-spanning over
de condensator en de 10 kV wisselspanning van de transformator. Dit is dus een
wisselspanning die met zijn eigen topwaarde is verhoogd.

Uslelpunt =1O..J2{1-cos(ltt)} kV (3.5)

(3.6)

• In het geval dat de druk in een van de vacuOmschakelaars te hoog is, kan dat
resulteren in een herontsteking die zichtbaar wordt door het instorten van de
spanning op het 'sterpunt'.

Nu volgen een aantal berekeningen voor waarden voor de spoelen en condensator om
de gewenst stromen te verkrijgen.

Bij een symmetrische driefasen sluiting (aile drie spoelen even groot) is de spanning
op het sterpunt nul volt. De stroom door de afzonderlijke fasen is dan gelijk aan:

I - U rase
rase - :r

aJL rase
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Een gewenste stroom van 200 A levert dan een spoel op van:

L = 220 =3 5mH
~e 100~.200 '

(3.7)

Deze spoelwaarde werd verkregen door het aanschaffen van drie rollen draad van 100
meter 10 mm2

. Deze bossen hebben elk afzonderlijk een reactantie van 3,7 mH en een
ohmse weerstand van 485 mQ.

Om de 10kV te maken is gebruik gemaakt van een 60 VA meettransformator (bijlage
1), die dus maar weinig stroom kan leveren; de transformator is slechts nodig om een
hoge spanning te leveren om eventueel een doorslag te veroorzaken.
De condensator C heeft zoals gezegd onder andere als doel om de stroom die uit de
transformator wordt getrokken te beperken. Aangezien de exacte waarde van de
stroom door de condensator niet van belang is, is de waarde van de C bepaald door
wat er voorhanden was in het laboratorium. Zo werd gekozen voor drie
condensatoren van 10 of, 30 kV DC in serie. Dit levert een resulterende waarde op
van 3,3 of, 90 kV DC. Om aan de veilige kant te blijven moet de DC waarde van een
condensator met een factor vijfverminderd worden voor AC bedrijf, dus 18 kV DC.
Aangezien de aangelegde spanning in eerste instantie niet hoger wordt dan 10 kV,
levert dat geen problemen op.

De maximale stroom door de condensator en de transformator bedraagt nu:

I trafo =U trafo • aJ· C =104
·100~· 3,3 .10-9 =lOrnA

Dit betekent voor de transformator een schijnbaar vermogen van:

S= U trafo ' I trafo = 104 .10-2 =100 VA

(3.8)

(3.9)

Aangezien de transformator steeds maar kortstondig wordt ingeschakeld en een
thermische vermogen heeft van 1-2 kVA, zal hij niet overbelast raken.

Het proefobject (PO) bestaat in eerste instantie uit een driefasen 12 kV HAVAC
schakelaar van HOLEC (type: NVL 1006/12). Wanneer het circuit met deze
schakelaar naar behoren blijkt te werken Guiste spanningen en stromen), is de
volgende stap om een van de drie vacuiimschakelaars te vervangen door een
gepompte vacuiimschakelaar waarvan de inwendige druk kan worden geregeld en
ingesteld.
In figuur 3.7 is de schakelcyclus van de 10 kV, de netschakelaar NS en de driefasen
vacuiimschakelaar PO weergegeven. In deze grafiek staan de schakelmomenten
aangegeven, oftewel het moment waarop de verschillende schakelaars in- of
uitschakelen. Voor het geven van de in- of uitschakelpulsen moet nog rekening
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worden gehouden met de vertragingstijden van de schakelaars. Deze tijden zijn terug
te vinden in bijlage 2.

in
10 kV uit

in

NS uit I--------l I I
I I
I I

PO in
uit I----------! !- _

II............
I 1200 rns

o 1 2 3 4 5
t [5]

Figuur 3.7: Schakelcyclus

Er wordt netsynchroon geschakeld om er voor te zorgen dat PO steeds op hetzelfde
moment van de sinus van de netspanning inschakelt, zodat eventuele stochatische
verschijnselen in de metingen niet daardoor worden veroorzaakt. Vit de grafiek van
de schakelcyclus blijkt verder dat PO 200 ms gesloten blijft, 10 perioden van de sinus
dus. Gebleken is dat eventuele inschakelverschijnselen dan zijn uitgedempt, zodat
vervolgens een symmetrische stroom kan worden afgeschakeld.

Met het hierboven beschreven circuit zijn de in paragraaf 3.3.3 vermelde metingen
verricht. De gebruikte meetapparatuur is te vinden bijlage 1.

3.3.3 Meetresuitaten

Bij de eerste serie metingen werden twee van de stromen in de drie fasen gemeten en
de spanning op het sterpunt. Het resultaat van en dergelijke meting is weergegeven in
figuur 3.8.
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Figuur 3.8: Fasestromen en sterpuntspanning gemeten met driefasig
afschakelcircuit van figuur 3.1.

Lettend op de vorm van de stromen (onderste twee grafieken) zien we dat deze de
stromen zijn van de laatst onderbrekende fasen. Ze zien er qua vorm namelijk
hetzelfde uit als de stromen in figuur 3.6.
De topwaarde van de fasestromen is:

Ifase = 255 A => Ieff,fase = 180 A

(3.1 0)

Volgens de theorie zou de fasestroom gelijk moeten zijn aan:

If' = U fase = 220 = 175A
ase JR~ + (mL)

2 ~(0,487)2 + (100Jl" 0,0037)2

In figuur 3.8 zien we ook dat de spanning op het sterpunt (U(STP)) zoals verwacht
nul blijft totdat de laatste fasestroom is onderbroken.
Wanneer we naar de DC component van U(STP) kijken, valt op dat deze nog lang
niet maximaal is. Blijkbaar moet geprobeerd worden om U(STP) zodanig ten opzicht
van de fasestromen te verschuiven, dat deze spanning op z'n topwaarde is wanneer de
laatste fasestroom wordt onderbroken.
Aangezien U(STP) niet plotseling naar nul'valt', mogen we tenslotte aannemen dat er
bij deze meting geen herontstekingen zijn opgetreden.
In de volgende paragraaf zuHen optimalisaties van dit circuit aan de orde komen.
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3.3.4 Uitbreiding en optimalisatie

Nu we gezien hebben dat het principe van het circuit werkt, kan gewerkt worden aan
uitbreiding en optimalisatie van het systeem. Een eerste vraag is dan meteen: waar
moet het systeem nu precies aan voldoen?:
1) Wanneer er een herontsteking optreedt na het afschakelen van de

kortsluitstroom van 175 A, moet dat zichtbaar worden in de 10 kV
sterpuntsspanning;

2) Bepaald moet kunnen worden welke van de drie schakelaars de herontsteking
veroorzaakt.

Om optimaal van de sterpuntsspanning gebruik te maken, moeten we deze spanning in
fase verschuiven ten opzichte van de stroom in de laatst onderbrekende fase, zodanig
dat deze spanning op zijn topwaarde is wanneer de laatste stroom wordt onderbroken.
Aangezien zowel de fasestromen als de sterpuntsspanning (via een eenfase
transformator) uit hetzelfde 380 Volt net worden gehaald, kunnen beide niet
willekeurig ten opzichte van elkaar worden verschoven. De kleinste stap die daarbij
mogelijk is, is 60°. Namelijk 180° door de aansluitingen aan de primaire zijde van de
meettransformator te verwisselen minus 120° door de meettransformator op een
andere fase aan te sluiten. Na enig 'trial and error' werk werd de meest optimale
configuratie gevonden, waarbij de primaire zijde van de meettransformator op fase S
werd aangesloten. In figuur 3.9 staan de meetresultaten met de geoptimaliseerde
sterpuntsspanning. Ret proefobject (PO) is hier nog steeds de 12 kV HAVAC
schakelaar.
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Figuur 3.9: Geoptimaliseerde sterpuntsspanning
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In de bovenste kromme we zien kort na het onderbreken van de laatste twee fase
stromen dat de spanning op het sterpunt (Ustp) stijgt. Deze spanning is nu met een
gelijkspanningscomponent ter grootte van z'n eigen topwaarde verschoven en zou
derhalve moeten stijgen tot:

Ustp = 2 . --J2 . 10 kV = 28 kV

Zover komt hij echter niet, want bij 20 kV herontsteekt een van de schakelaars en valt
de spanning terug naar ongeveer 0 Volt. Vervolgens poolt condensator C zich via de
serieschakeling van een van de spoelen (L) en de secundaire spoel van de
meettransformator om en stijgt (in negatieve zin) de spanning op het sterpunt weer.
Het voorgaande herhaalt zich nu opnieuw: bij -20 kV herontsteekt de schakelaar
nogmaals. Condensator C poolt zich wederom om waardoor de spanning nu weer in
positieve zin stijgt. Blijkbaar heeft het medium tussen de contacten nu weer voldoende
isolerend vermogen, want er treden geen herontstekingen meer op.
De gelijkspanningscomponent in de sterpuntsspanning neemt langzaam af Blijkbaar
loopt de lading op de condensator weg via de meetprobe die op het sterpunt is
aangesloten.

De herontstekingen duiden erop dat een of meerdere van drie vacuiimschakelaars niet
goed meer functioneert. Voordat het circuit wordt uitgebreid om te kunnen bepalen
welke van de drie schakelaars niet goed functioneert, is geprobeerd om met de
proefspanningsmethode de defecte schakelaar aan te wijzen. Volgens de specificaties
van de HAVAC schakelaar moeten de contacten in staat zijn om gedurende 1 minuut
28 kVeff te houden. De schakelaars in de R- en de S-fase bleken dat inderdaad te
kunnen. De T-fase schakelaar vertoonde echter doorslagen bij 21 kV en hoger.
Wetende welke schakelaar de herontstekingen veroorzaakt, kan nu gezocht worden
naar een uitbreiding van het circuit die dat inderdaad aantoont.

Het meest voor de hand liggend is een methode waarbij de herontsteekstroom wordt
gemeten. Wanneer er namelijk in een van de vacuiimschakelaar een herontsteking
optreedt, zal er een klein stroompje van de meettransformator, via de condensator C,
via een van de drie spoelen terug naar de transformator lopen (zie figuur 3.10)
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U : L :
:~t-f---i---;, ,, ,, ,

U : L : •
I-:-:i~ '~ It :
j- --- -------.---------------~,,. ,, ,
~ ~~~t!~~~~__ J

=

Figuur 3.10: Voorbeeld herontsteekstroom

De grootte van deze herontsteekstroom is gemeten door de stroom door de
condensator C te meten en bedraagt ongeveer 100 rnA gedurende 1 milliseconde. Om
echter de herontstekende schakelaar te kunnen bepalen, moet dit stroompje aan de
'linkerkant' van het sterpunt, otewel aan de schakelaarzijde worden gemeten. En dat is
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nu net het probleem. Waar eerst 175 A heeft gelopen, moet vervolgens een stroompje
van lOrnA worden gemeten. Er bleek geen stroommeetapparatuur voor dit probleem
voorhanden te zijn, waardoor toevlucht werd gezocht tot het meten van spanningen,
en weI op de navolgende wijze:
Op het moment van een herontsteking zou er aan de laagspanningszijde van de
schakelaars (de L-zijde) toch een transient gedrag in de spanning zichtbaar moeten
zijn. Deze spanning is eenvoudig te meten met een behulp van een 1: 100 resistieve
spanningsdeler. Daarvan werd er dus aan elke laagspanningszijde een geplaatst (Ur, Us
en UI" zie figuur 3.10). Het resultaat van deze methode zien we in figuur 3.11.
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Figuur 3.11: Spanningen aan draaistroomnetzijde van vacuumschakelaars: Ur, Us
en Ut. volgens het schema van figuur 3.10.

De R-fase is in dit geval de eerst onderbrekende fase, hetgeen op te maken valt uit het
feit dat Ur als eerste weer gelijk wordt aan de normale fasespanning. De bogen van Is
en It doven 5 ms later, waarna ook Us en Ut aan de normale fasespanning gelijk
worden. Bij de diverse herontstekingen zijn zowel in Ur, Us als in Ut kleine transiente
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verschijnselen waar te nemen. Deze worden waarschijnlijk veroorzaakt door de
plotseling stijgende stroom (hoge di/dt) door de secundaire spoel (met grote L) van
de meettransformator. Een oplossing voor dit probleem was het plaatsen van een
kleine condensator (1 of) over de secundaire wikkeling van de meettransformator.
Door het plaatsen van de kleine condensator (Ch) hoeft de herontsteekstroom ruet
meer door de meettransformator te worden geleverd, maar kan die gelijk uit Ch

worden getrokken. De transienten ten gevolge van de steile stroom door de
secundaire spoel van de meettransformator behoren nu ook tot het verleden. Het
totale schema ziet er dan tenslotte uit als in figuur 3.12.

u

u

u

C

Cn

Figuur 3.12: Uiteindelijke driefasen testcircuit

Bij dit uiteindelijke testcircuit worden dus vier grootheden gemeten:

de sterpuntspanning Ustp

drie fasespanningen Ur, Us, Ut

: bepaalt of er een herontsteking optreedt
: bepaalt welke schakelaar herontsteekt

In figuur 3.13 staan de diagrammen van deze vier grootheden.
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Figuur 3.13: Sterpuntsspanning en fasespanningen met toegevoegde Ch, volgens
het schema van figuur 3.12

In de kromme van spanning van de T-fase is nu inderdaad een transient verschijnsel te
zien dat niet in de twee andere fasespanningen zichtbaar is. Ook na inzoomen op de
drie spanningen blijkt de R- en S-fase 'glad' blijven terwijl de T-fase een transient
vertoont. Aangenomen mag worden dat deze transient de fase aanduidt waarin de
herontsteking is opgetreden.
Een opvallend verschil tussen Ustp in figuur 3.11 en Ustp in figuur 3.13, is dat Ustp in
figuur 3.11 niet direct na het onderbreken van de laatste fase begint te stijgen.
Gedurende ongeveer 10 ms blijft deze spanning laag (enkele kilovolts) en voIgt dan
pas de sinus van de meettransformator. Ustp in figuur 3.13 stijgt echter onmiddellijk na
het onderbreken van de laatste fase. Ook dit heeft te maken met het feit dat
condensator Ch de 10 kV bron ontlast ten aanzien van het leveren van de
herontsteekstroom.
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Samengevat is er nu dus een systeem ontwikkeld dat in staat is om herontstekingen te
veroorzaken in een niet goed functionerende vacuOmschakelaar. Tevens kan bepaald
worden welke schakelaar niet goed functioneert. Tot nu toe zijn de metingen echter
uitgevoerd aan een driefasen vacuOmschakelaar waarvan de druk onbekend is.
Aangezien we willen onderzoeken bij welke druk de herontstekingen ontstaan, wordt
de slecht functionerende schakelaar van de driefasen vacuOmschakelaar vervangen
door een gepompte schakelaar waarvan de druk kan worden ingesteld. Door
vervolgens bij verschillende drukken de voorgaande metingen uit te voeren, kan
misschien een verband aangetoond worden tussen de druk in de vacuOmschakelaar en
het al dan niet ontstaan van herontstekingen.

3.3.5 Metingen met gepompte schakelaar

Aangezien de vacuOmschakelaar in de T-fase niet goed meer blijkt te zijn, wordt deze
schakelaar vervangen door een gepompte vacuOmschakelaar. In deze schakelaar is het
mogelijk om de druk in te stellen van 10-8 millibar tot atmosferische druk (1 bar).

U NS L u HS Ir
~I

I

I

U L I

I

~

U L
~

PO

Figuur 3.14: Driefase testcircuit met gepompte schakelaar (PO)

De HAVAC schakelaar dient nu als hulpschakelaar (HS) om de kortsluiting te kunnen
maken. Voor de schakelcyclus is het van belang dat de schakelaars dusdanig
aangestuurd worden dat contactscheiding in HS en PO precies op hetzelfde moment
plaatsvindt. De diverse in- en uitschakelvertragingen staan beschreven in bijlage 2.
Omdat het schakelmechaniek van de gepompte schakelaar weI geschikt is om het een
nauwkeurige timing uit te schakelen,maar niet om in te schakelen, is de volgende
schakelcyclus ingesteld (figuur 3.15).
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Flguur 3.15: Schakelcyclus met gepompte schakelaar (PO)

Nadat de sterpuntsspanning en de netschakelaar zijn ingeschakeld, wordt ook al de
gepompte schakelaar ingeschakeld. Er gaat dan immers nog geen kortsluitstroom
lopen, daar de andere twee fasen nog onderbroken zijn. Pas wanneer hulpschakelaar
HS sluit, loopt er een stroom van 175 A door de gepompte schakelaar die ook nu
weer 200 ms blijft bestaan. Daarna gaan PO en HS tegelijkertijd open en wordt de
stroom bij de eerste nuldoorgang onderbroken (als het goed is).
De hele cyclus wordt zo getimed dat de stroom door de gepompte schakelaar de
laatst onderbrokene is. Daar blijft de boog dan namelijk het langst branden, hetgeen
resulteert in een grotere deeltjesdichtheid (ionen en elektronen) in het plasma tussen
de contacten. Het vacuum wordt in deze schakelaar dus ook het zwaarste belast.

In figuur 3.16 staat het resultaat van een meting bij hoog vacuum oftewel bij 10-8

millibar. We zien dat de er geen herontstekingen optreden en dat er derhalve geen
transiente verschijnselen op de fasespanningen zichtbaar zijn. Volgens deze
meetmethode functioneert de schakelaar bij hoog vacuum dus goed.
Vervolgens is deze meting vele malen herhaalt bij steeds toenemende druk
(verslechterend vacuum). Het drukbereik van 10-8 tot 10-3 mbar is daarbij in stappen
ter grootte van een decade doorlopen en vanaf 10-3 mbar in stappen ter grootte van
een tiende decade. Hiervoor is gekozen omdat de ervaring had geleerd dat in het
drukbereik van 10-8 tot 10-3 mbar geen herontstekingen hoefden te worden verwacht.
In tabel 3.1 staat het aantal herontstekingen dat is waargenomen bij de diverse
drukken. Tot een druk van 4'10-3 mbar blijft het resultaat van de metingen hetzelfde:
geen herontstekingen. Pas vanaf 5'10-3 mbar treden er weI herontstekingen op, eerst
maar een, later (vanaf2'10-2 mbar) meerdere.
In figuur 3.17 staat de kromme van de sterpuntsspanning bij een druk van 7'10-3 mbar.
We zien hier hetzelfde herontsteekgedrag als bij de metingen waarbij de HAVAC nog
het proefobject was.

am de validiteit van de serie metingen veilig te stellen, is hetzelfde drukbereik (5.10-
8

tot 5'10-2 mbar) nogmaals doorlopen. Daarbij werden echter dezelfde resultaten
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verkregen als bij de eerste sene metingen. Blijkbaar IS het ontstaan van
herontstekingen bij 6.10.3 mbar een structureel verschijnsel waar we verder mee
kunnen.
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Figuur 3.16: Sterpuntsspanning en fasespanningen bij hoog vacuum (10-8 mbar)

Met het driefasen afschakelcircuit is nu een eenvoudige methode ontwikkeld om te
bepalen of de druk in een vacuumschakelaar boven of onder 5.10-3 mbar zit. Uit de
literatuur is gebleken dat van een vacuumschakelaar met een interne druk van 10-4
mbar of hoger mag worden veronderstelt dat hij geen grote kortsluitstroom (tientallen
kA's) zal kunnen afschakelen. Met de nieuwe methode kan dus slechts een deel van
deze schakelaars op te sporen. Een interessante vraag is nu of de nog eenvoudigere
proefspanningsmethode tot hetzelfde in staat is. Dat zou immers betekenen dat we
nog niets hebben gewonnen.
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Om hier uitsluitsel over te geven, is van de gepompte schakelaar bepaald bij welke
druk een proefspanning van 28 kVeff gedurende 1 minuut, niet meer gehouden wordt.
Resultaat:

Drukgrens bij proefspanning van 28kV: 3-10-2 mbar.

In vergelijking met de proefspanningsmethode is het nieuwe circuit in staat om bijna
een decade eerder (in druk) aan te geven of een schakelaar nog goed zal kunnen
functioneren. Een voorbeeld:
Stel in een 10 kV verdeelstation bevindt zich een schakelaar waarvan de druk 9-10-3

mbar is. De schakelaar wordt tijdelijk uit bedrijf genomen en uitgereden. Na het
proefspannen van de schakelaar met 28 kV constateert men dat de schakelaar nog OK
is. De schakelaar wordt weer teruggeplaatst en weer in bedrijf genomen. Na een uur
treedt in het circuit van de geteste schakelaar een kortsluiting op. Waarschijnlijk zal
de schakelaar na een aantal herontstekingen te warm worden en ontploffen. Had men
de schakelaar met de nieuwe driefasen afschakelmethode getest, dan was de
schakelaar afgekeurd en vervangen door een nieuwe. Dit ter illustratie van het
voordeel van de nieuwe methode.

Druk aantal
rmbarl herontst.
5-10-8

I 0
4-10-3

5 10-3

I 1
1-10-2

2-10-2

I »10
5-10-2

Tabel 3.1: Aantal herontstekingen bij verschillende drukken
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Figuur 3_17: Sterpuntsspanning bij 7'10-3 mbar
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3.3.6 Opschaling

Ten opzichte van de proefspanningsmethode is dus duidelijke progressie geboekt ten
aanzien van drukmeting. De vraag is nu of de progressie voortgezet kan worden door
te proberen om het kritieke drukpunt van 5.10-3 mbar naar een Iagere druk te
verschuiven. Om dit te onderzoeken Iiggen twee opties voor de hand:
1) Ret verhogen van de spanning van de meettransformator;
2) Ret verhogen van de afte schakelen stroom.

Over het resultaat van deze twee opties kan kortweg gezegd worden: geen
verbetering.
Ten eerste is de spanning van de meettransformator verhoogd naar 14 kV, 17 kV en
20 kV. Ret kritieke punt van 5.10-3 mbar verschoof niet naar een Iagere druk, maar
bleef gelijk. Ook de sterpuntsspanning waarbij de herontstekingen optraden, verschilt
niet noemenswaardig, namelijk ongeveer 17-25 kYo Dit is ook weI te verklaren, want
gezien het feit dat de herontsteking pas tussen de vijf en negen milliseoconden na het
onderbreken van de Iaatst fase optreedt, mag veronderstelt worden dat de
herontsteking veroorzaakt wordt door de aanwezige Iuchtmolekulen tussen de
contacten en niet door het restant metaalionen en elektronen. Deze deeltjes
verdwijnen namelijk binnen enkele microseconden na de stroomnuldoorgang [19]. De
hoeveelheid aanwezige Iuchtmolekulen verandert niet door een hogere
sterpuntsspanning aan te leggen, dus zal een herontsteking ongeveer bij dezelfde
momentane waarde van de spanning optreden.

Bij het verhogen van de stroom zou men echter verwachten dat de hoeveelheid
aanwezige luchtmolekulen tussen de contacten weI toeneemt. Bij de contacten
gebeurt namelijk het volgende:
Wanneer op atomaire schaal naar de contactoppervlakken wordt gekeken, blijkt dat er
in het kristalrooster van het metaal lege plaatsen voorkomen, die opgevuld worden
door de molekulen zoals N2, N, O2, R 20 en OR. Dit is een evenwichtsproces, waarbij
molekulen worden geadsorbeerd en gedesorbeerd. Bij een hogere druk zullen er meer
molekulen op de contactoppervlakken worden geadsorbeerd, dan bij een lagere druk.
Als er nu een boog wordt getrokken tussen twee scheidende contacten, zullen de
geadsorbeerde molekulen zo'n energietoevoor ondervinden, dat ze weer loskomen van
het oppervlak. Dit heeft dus een extra toename van het aantal molekulen tussen de
contacten tot gevolg. Bij het afschakelen van een grotere stroom lijkt het logisch dat
er meer luchtmolekulen worden vrijgemaakt. Door de zelfinductie L van de spoelen te
verkleinen is de af te schakelen stroom verhoogd tot 600A. Dit had echter geen effect:
het kritieke drukpunt lag nog steeds bij 5.10-3 mbar. Een mogelijke verklaring voor dit
feit werd gevonden in [20]. Daar werd namelijk figuur 3.18 gevonden waarin door
Jiittner een verband wordt gegeven tussen de hoeveelheid vrijgemaakt gas (in Pa·lIC)
en de hoeveelheid getransporteerde lading in de boog. Willen we uit deze grafiek de
totale hoeveelheid vrijgemaakt gas bij bijvoorbeeld een halve periode 175 A (rms)
bepalen, dan moet eerst het aantal Coulombs bij deze stroom bepaald worden en
vervolgens het oppervlak onder de kromme in figuur 3.18.

-33-



Pa·l/e

10-5

10-6

102 103 104

f Icit in Coulombs

Figuur 3.18: Hoeveelheid vrijgemaakt gas tijdens een boogontlading als functie
van de getransporteerde lading Q.

Zoals eerder vermeld, vindt eontaetseheiding plaats op de top van de stroom in de T
fase. Vanaf dit moment tot de stroomnuldoorgang is het aantal Coulombs Q bepaald:

"J 47l") 7l"Veo,-wt-- - "
Q = 0 3 dwt + 4 -J3V sinwt dwt (3.11)

7l" Zk 0 2Zk
6

De integraal is in tweeen gesplitst, omdat de stroom in de T-fase vanaf het moment
van de topwaarde tot het moment waarop de R-fase wordt onderbroken, door een
andere formule wordt besehreven dan het moment van onderbreken van de R-fase tot
aan het onderbreken van de T-fase. Zie hiervoor figuur 3.2 en bijlage 3.

Daar het sleehts om een ordegrootte berekening gaat, wordt uitgegaan van een
induetieve kortsluitimpedantie roLk.

" " 7l"
V 0 • ( 47l") J3V "4Q =-- SIn wt - - dwt +-- eoswt dwt

wL k 7l" 3 2wLk 0

6

Bij een stroom van 175 A geldt:
"

~= 175·..fi = 247,5 A
wL k
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Q = -247,{CO{wi - 4;)L.-+ 247,5[sinwlJ¥

6

= 247,5 {0,5 +~ =299 C

Bij 600 A geldt:
"

~= 600 . ..fi= 850 A
mLk

Q = 850.(0,5 + '7J = 1020 C

(3.13)

(3.14)

Ret oppervlak onder de kromme van figuur 3.18 is een maat voor het totale aantal
Pascal-liters dat is vrijgemaakt tijdens het voeren van de stroom. Om de oppervlakken
bij beide stroomsterktes goed te kunnen vergelijken, is de kromme van figuur 3.18
ook op lineaire assen uitgezet in figuur 3.19.
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Figuur 3.19: Hoeveelheid vrijgemaakt gas tijdens een
boogontlading als functie van de getransporteerde lading. De
assen zijn nu lineair.

Vergelijken we de oppervlakken onder de kromme van figuur 3.19 tot 300 C en tot
1000 C, dan vah op het oppervlak bij 1000 C nauwelijks groter is dan bij 300. Bij een
stroomtoename van 175 A naar 600 A neemt de hoeveelheid vrijgemaakt gas dus
nauwelijks toe. Blijkbaar is te toename in hoeveelheid vrijgemaakt gas zo gering dat
een herontsteking met bij een lagere druk gaat optreden.
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Nu gebleken is dat het verhogen van de af te schakelen stroom naar 600 A en het
verhogen van de sterpuntsspanning tot 17 kV geen verbetering oplevert ten aanzien
van de kritieke drukgrens van 5.10-3 millibar, lopen we tegen de grenzen van de
mogelijkheden van dit testcircuit aan. Ret verder verhogen van de stroom is niet
eenvoudig met de bestaande componenten. We moeten namelijk voor ogen houden
dat het de bedoeling was om het testcircuit klein en eenvoudig te houden. Zoals de
schakeling nu is kan hij nog in een relatief kleine kast op wielen worden ingebouwd
en is een 380 Volt aansluiting in een schakelstation genoeg om de zaak in bedrijf te
krijgen.
Zoals al eerder gezegd is gebleken dat het driefasen afschakelcircuit betere resultaten
geeft ten aanzien van vacuumdrukmetingen dan de proefspanningsmethode. Er is dus
wei degelijk vooruitgang geboekt.
Een van de nadelen van het nieuwe testcircuit is, dat het qua herontsteekstroom ver
van de werkelijkheid afstaat. In werkelijkheid zal namelijk bij een herontsteking de
kortsluitstroom weer gaan lopeno In dit huidige circuit gebeurt dat niet, daar er voor
de kortsluitstroom geen pad meer is. De twee niet herontstekende vacuumschakelaars
zijn geopend en kunnen dus geen stroom voeren. Als vervolgonderzoek is uitgezocht
of met een andere relatief eenvoudig circuit dit wei mogelijk zou zijn: het capacitief
afschakelcircuit.
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3.4 Capacitief afschakelcircuit

Dit capacitief circuit is gebasseerd op artikel [21]. Het is een direct synthetisch circuit
ten behoeve van proeven voor het onderbreken van capacitieve stromen. Hoewel met
verschillende componentwaarden een scala aan stromen en spanningen kan worden
gemaakt, is voor de duidelijkheid in eerste instantie uitgegaan van vaste
componentwaarden en een vaste laadspanning voor de condensatoren (15 kY). Aan
het eind van deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van mogelijke andere
configuraties.

3.4.1 Opbouw van het circuit

Het capacitief afschakelcircuit is opgebouwd om een nadeel van het driefasen
afschakelcircuit uit paragraaf 3.1 te verhelpen. Daarbij kon er namelijk bij een
herontsteking geen kortsluitstroom meer door de schakelaar gaan lopen, aangezien
daar geen pad meer voor aanwezig was. Met het circuit van figuur 3.20 is dat echter
weI mogelijk.

C1 _..,....-_

L1 L2

HS

C1 + C2 = 111 IlF, 15
kVDC

Lh = 90 mH
L 1 + L 2= 2,26 mH
LS = laadschakelaar
HS = hulpschakelaar
PO = proefobject

Figuur 3.20: Schema capacitief afschakelcircuit

Het circuit is eenvoudig opgezet: afgezien van de schakelaars is het slechts
opgebouwd uit drie spoelen en twee condensatoren. C1 en C2 bestaan in eerste
instantie beide uit twee 27,8 IlF condensatoren parallel. Opgeteld is dat dus 4 x 27,8 =

111 IlF.
Spoel Lh vormt samen met C1 en C2 een 50 Hz slingerkring, namelijk:

(3.15)
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Ret principe van het circuit is als voIgt:
• PO (VCB) wordt gesloten en RS staat open.
• Via gesloten LS worden condensatoren CI en C2 opgeladen tot 15 kV, waarna LS

wordt geopend.
• RS wordt nu gesloten waardoor door beide condensatortakken een 50 Hz stroom

gaat lopeno LI en L2 zijn in vergelijking met Lh zo klein dat ze weinig invloed
hebben op de frequentie.

• Tijdens de eerste halve periode van de stroom door PO wordt PO geopend
waardoor er een boog wordt getrokken.

• Bij de nuldoorgang van de stroom in de Crtak wordt deze stroom onderbroken.
C2 is dan omgepoold en staat op -15 kV (uitgaande van een verliesvrije situatie) en
behoudt die spanning.

• Omdat de capaciteit met de helft is afgenomen, slingert kring CI en Lh nu met een
verhoogde (-../2) frequentie door en komt CI weer op +15 kV te staan. De spanning
over de schakelaar is dan 30 kY.

De functie van LI en L2:

Wanneer de stroom door PO is onderbroken stijgt de spanning over PO met 70 Hz
naar 30 kY. Als de VCB tijdens de stijgende spanning herontsteekt en LI en L2

zouden niet aanwezig zijn, zou er in principe een oneindig hoge stroom door beide
condensatoren gaan lopeno De ene staat immers op -15 kV en de ander op
bijvoorbeeld +10kV. Om de stroom te begrenzen zijn de spoe1en LI en L2 geplaatst.
De grootte van deze spoe1en is bepaald aan de hand van de kortsluitimpedantie van
een 10 kV net. Uitgaande van een kortsluitvermogen van 150 MYA geldt:

( )

2
U 2 10.103

Iz I=~= =0660
k S 150.106 '

(3.16)

Aangezien de kortsluitimpedantie van een 10 kV voornamelijk uit reactantie bestaat,
geldt:

IZkI= mLk =:> L k = 0,66 = 2,12 mR
21C·50

(3.17)

Er waren twee spoe1en van 1,13 mH voorhanden. In eerste instantie is er voor
gekozen om in beide takken van het circuit een halve kortsluitimpendantie te plaatsen
(LI = L2 = 1,13 mH).

3.4.2 Simulatie zonder parasitaire weerstanden

De componenten in het circuit worden tot nu toe zuiver inductief en capacitief
verondersteld. De simulaties (uitgevoerd met Microcap IV) die nu volgen gaan daar
ook van uit.
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Figuur 3.21: Gesimuleerde schakelaarstroom (Isch) zander
parasitaire weerstanden,waarbij L1 en L2 symmetrisch zijn verdeeld
(L1 = L2 = 1,13 mH)

Figuur 3.21 toont de eerste halve periode van de 50 Hz stroom door de schakelaar.
De topwaarde van deze stroom zou volgens de theorie moeten liggen op:

lSCh =.!.. Uc(O)
2 I Lh

~ C 1 + C 2

=.!.. 15000 =265 A
2 28,3

(3.18)

De half-term in formule 3.4 antstaat vanwege het feit dat de totale oscillatiestroom
door Lh loopt en door beide condensatoren de helft. Dit geldt echter alleen als C1 en
C2 even groot zijn.

In figuur 3.22 staat de gesimuleerde spanning over de schakelaar waarbij L1 =L2.
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Figuur 3.22: Gesimuleerde spanning over de schakelaar, waarbij L1 = L2

Zolang de schakelaar dicht is of zolang er een boog staat tussen de contacten ,is de
schakelaarspanning nul of bijna nul (de boogspanning ~ 15 V). Zodra de stroom
wordt onderbroken (na 10 ms) komt er zoals verwacht een 70 Hz (--./2 . 50 Hz)
spanning over de contacten te staan met een gelijkspanningscomponent gelijk aan de
laadspanning van de condensatoren.

Vergelijken we de werking van dit capacitief afschakelcircuit met het driefasig
afschakelcircuit, dan zien we als overeenkomsten:
• De RMS waarde van de schakelaarstroom van het capacitieve circuit is 187 A. Die

van het driefasig circuit is 180 A.
• De spanning over de contacten heeft dezelfde hoogte en DC-component. De timing

van deze schakelaarspanning speelt echter geen rol meer, want die is automatisch
goed.

• Er is geen hulpschakelaar nodig.

Een groot verschil en voordeel van het capacltleve afschakelcircuit ligt in de
aanwezigheid van LI en L2. In eerste instantie zijn deze aanwezig om een eventuele
herontsteekstroom te begrenzen. Ze kunnen echter ook gebruikt worden om de
stroomsteilheid bij de nuldoorgang te be'invloeden.

3.4.3 Stroomsteilheidvariaties door L1 en ~

Naast de resonantiefrequentie van Lh en CI + C2 is ook de resonantiefrequentie van de
serieschakeling van C1, C2, LI en L2 in het circuit aanwezig. Deze laatste
resonantiefrequentie wordt niet aangestoten, zolang het circuit 'symrnetrisch' is
opgebouwd. In dit geval wordt met symrnetrisch bedoeld: CeLl = C2·L2• Wanneer de
kortsluitimpedantie in zijn geheel aan de kant van C2 wordt geplaatst zal de
schakelaarstroom er heel anders uitzien, zie figuur 3.23.
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Figuur 3.23: Gesimuleerde schakelaarstroom (Isch) zonder
parasitaire weerstanden,waarbij L1 =0 en Lz =2,26 mH

Op de 50 Hz streom zit nu een 637Hz component gesuperponeerd. Deze frequentie
is als voIgt af te leiden:

C1_-.--_

L1 L2

PO

Figuur 3.24: De twee mazen van het
capacitieve afschakelcircuit

De maasvergelijking voor de kring met C1luidt:

(3.19)

en voor de kring met Cz:

L d(i2 -i l ) L di2 -I-f' d -0
h + 2 + 12 t-

dt dt C2
(3.20)

-41-



Na Laplace transformatie voIgt:

Vit formule 3.21 voIgt:

1. L· L .
-1\+S \11+S hll
SCI

i 2 =--'--------
sLh

Substitutie in formule 3.22 geeft:

(3.21)

(3.22)

(3.23)

(3.25)

Om de oplossingen van formule 3.25 niet overbodig ingewikkeld te maken stellen we
dat:

C1 = C2

L 1 + L 2 = 2,26 mH

(3.26)
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L 1 =°rnH
C1 = 55,6 ~F

L h = 90 rnH

Substitutie van deze waarden levert:

S2 = -36427,9±35974,1 ~ _QJ2 =-1,004.105 (rad/s)2
452.10-3,

_QJ2 = -1,602 .105 (rad I S)2

f res = 50,4 Hz v f res = 637,0 Hz

v
(3.28)

De 50,4 Hz component was al eerder gevonden, met dien verstande dat met formule
3.15 50,6 Hz was berekend. L 1 en Lz blijken dus inderdaad maar een kleine invloed te
hebben op de 50 Hz component.
De 637Hz stroomcomponent verandert de stroomsteilheid rond de nuldoorgang. Bij
de simulatie met symmetrische L 1 en Lz (figuur 3.21) bedroeg de steilheid 75 Alms. In
figuur 3.23 is deze gelijk aan 140 Alms. Door dus slechts dezelfde componten op een
andere manier met elkaar te verbinden, kan een grotere stroomsteilheid worden
verkregen. Een kleinere stroomsteilheid kan echter ook. Het is namelijk mogelijk om
L 1 + Lz dusdanig te 'tunen' dat de tweede resonantiefrequentie precies een veelvoud is
van 50 Hz. Wanneer L1 + Lz gelijk wordt gemaakt aan 2,13 rnH is de frequentie
bijvoorbeeld precies 650 Hz. De daarmee corrsponderende gesimuleerde
schakelaarstroom staat in figuur 3.25. De gesimuleerde spanning is gelijk aan die van
figuur 3.22.

50 1 I
o -irl ------i-----.;..----.;..------:,..------i

~ 1 ! : J-50 +t---I-i----L--__.._-L .;..... .._
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.-- -- -,--_._---,----+-_._--:..._-_._---
~ fJ

+----I
V
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. .~-.-----.-1 ~----.._---: ..__.
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o
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Figuur 3.25: Gesimuleerde schakelaarstroom waarbij L1 =0 mH en
L2 = 2,13 mHo Stroomsteilheid is nu een stuk lager (35 Alms).
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3.4.4 Simulaties met parasitaire weerstanden

Nadat van de verschillende fysieke componenten waaruit het circuit is opgebouwd, de
ohmse weerstand was bepaald, zijn een aantal simulaties uitgevoerd waarbij deze
parasitaire invloeden zijn meegenomen. De diverse ohmse weerstanden zijn:

Lh : 1,85 Q

L 1 : 0,325 Q

L 2 : 0,325 Q

In figuur 3.26 staat de gesimuleerde stroom waarbij L1 en L2 weer symmetrisch zijn
verdeeld. Figuur 3.27 toont de spanning over de schakelaar in deze situatie.

50 .,...---..,.----,-------:-----:------,

J..-.-.--.---..-..t--.-.----+---------~- -..-------

__ -.L--------l--.---l-------+-.-··-···-·-·
~-100........
a
0.. -150

-~~~ [~--=====~=~=~
-300 1 : , 'I: I_ ~ I I , i

o 10 20 30 40 50
t [ms]

Figuur 3.26: Gesimuleerde schakelaarstroom, waarbij L1 = L2 =
1,13 mH; parasitaire weerstanden zijn meegerekend.
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Figuur 3.27: Gesimuleerde schakelaarspanning, waarbij L1 =L2 =
1,13 mH; parasitaire weerstanden zijn meegerekend.

Duidelijk is de invloed van de parasitaire weerstanden te zien: De topwaarde van de
streom door schakelaar PO ligt lager en de spanning over de schakelaar loopt niet
meer op tot 30 kYo De nieuwe topwaarde van de streom is als voIgt te berekenen:
Voor een RLC-kring geldt [9]:

i(t) =~e-alsin({i)dt)
{i)d L

waarbij:

a =~, (i)d =~L~ - a
2

(3.29)

(3.30)

Om het maximum van i(t) te berekenen stellen we de afgeleide van i(t) gelijk aan nul:

(3.31)

(i)

arctan-d
at max = ------.::.;'--

(i)d

(3.32)

~() V o -at • ( (i)d)It =--e .... SIn arctan-
{i)dL a

(3.33)
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R = 1,85 Q

L=90mH
C = C1 + C2 = III JlF

i(t) = 504 A

Dit is de topwaarde van de stroom door spoe1 Lh. De schakelaarstroom is daar de
helft van, dus:

isch (t) =252 A

We zien dat deze waarde in absolute zin overeenkomt met de waarde in figuur 3.26.

In figuur 3.28 staat de gesimuleerde schakelaarstroom bij asymmetrische verdeling
van L 1 en L2, waarbij de parasitaire weerstanden zijn meegerekend.
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Figuur 3.28: Gesimuleerde schakelaarstroom waarbij L1 = 0 mH en
L2 = 2,26 mHo Parasitaire weerstanden zijn meegerekend.

We zien dat een van de voordelen van het capacitieve afschakelcircuit (het eenvoudig
kunnen wijzigen van de stroomsteilheid bij de nuldoorgang) wordt teniet gedaan door
de parasitaire weerstand van spoe1en L 1 en L2_ De 637Hz component is na 10 ms al
bijna uitgedempt. De dempingscoeflicient C( is namelijk gelijk aan:

a = R = 2 x 0,325 =143 8
2L 2 x 2 26· 10-3

'

e-at = e-143.8xIO-1O"T = 0 24,
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Van de oorspronkelijke amplitude van de 637 Hz component is dus na 10 ms nog
maar een kwart over. Dit is te weinig om nog noemenswaardige invloed op de
stroomsteilheid uit te oefenen.

Tot slot is een simulatie gedraaid waarbij een herontsteking in het proefobject
optreedt, nadat deze de stroom heeft afgeschakeld. De simulatie is uitgevoerd door
parallel aan het proefobject een andere schakelaar te plaatsen en die enige tijd (5 ms)
na het afschakelen van de stroom in te schakelen. Het resultaat staat in figuur 3.29 en
3.30

3000 1 .. . .
2000 r---·----·-·- .----.-----:--------~

~ 1000 r-i - --·---:i':=--
o~. vVVJv
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Figuur 3.29: Gesimuleerde schakelaarstroom bij een
herontsteking. L1 = L2 = 1,13 mH
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Figuur 3.30: Gesimuleerde schakelaarspanning bij een
herontsteking. L1 = L2 = 1,13 mH

-47-



Hier is een van de verschillen met het driefasig afschakelcircuit goed zichtbaar. Bij een
herontsteking gaat nu namelijk een inrushstroom van enkele kA's lopen, terwijl dat bij
het driefasig afschakelcircuit met gebeurde. De frequentie van de afschakelstroom is
weer dezelfde (637 Hz) als was afgeleid met formules 3.19 tim 3.28.
Met behulp van formules 3.33, 3.32 en 3.30 kan de topwaarde van de stroom
berekend worden:

C = C1 in serie met C2 = 27,8 J-lF
L = Ll + L2 = 2,26 mH
R = 2 . 0,325 = 0,65 Q

Do = 21 kV (momentane waarde van spanning over schakelaar op het moment van
herontsteken.

Dit resulteert in een topwaarde van:

i(t) =2,2 kA

In werkelijkheid zal het proefobject de 637 Hz stroom bij een van de nuldoorgangen
afschakelen.

3.4.5 Metingen aan het capacitief afschakelcircuit

Spoel Lh bestaat uit een toroldale spoel van 90 mH en 1,85 Q. Spoelen L 1 en L2 zijn in
eerste instantie beide 1,13 mH en hebben een ohmse weerstand van 0,325 Q. De
gebruikte meetapparatuur staat in bijlage 4.

De timing van de VCB (PO) is zodanig ingesteld dat de contacten 2 milliseconden na
het sluiten van hulpschakelaar HS worden geopend. In figuur 3.31 is dit in een
diagram weergegeven.

in
HS uit

inPO I

uit I

-..' '+-
I I

2ms

o 1 2
t [5]

Figuur 3.31: Schakelcyclus van het capacitief afschakelcircuit

-48-



Figuur 3.32 toont de schakelaarstroom en -spanning tijdens een schakelactie waarbij
C1 en C2 tot 15 kV zijn opgeladen en L1 en L2 symmetrisch zijn verdeeld.
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Figuur 3.32: Schakelaarstroom en -spanning met Uc.o =15 kV en L1 =L2 =1,13
mHo De druk in de VCB bedraagt 10-8 mbar.

We zien dat de metingen van figuur 3.32 overeenkomen met de simulatie van figuur
3.26 en figuur 3.27. De topwaarde en frequentie van de stroom zijn gelijk en ook de
topwaarde en frequentie van de spanning komen nagenoeg overeen. Uiteraard treedt
er bij een druk van 10-8 mbar geen herontsteking op.

Net zoals bij het driefasig afschakelcircuit, is de bovenstaande proef diverse malen
herhaald bij steeds toenemende druk. Ret drukbereik van 10-8 tot 10-3 mbar is daarbij
in stappen ter grootte van een decade doorlopen en vanaf 10.3 mbar in stappen ter
grootte van een tiende decade.

Ret resultaat van deze proevenserie is gelijk aan dat van de proeven met de driefasig
afschakelcircuit. Bij een druk van 5.10-3 mbar en hoger treedt een herontsteking op,
waarbij een 637 Hz kortsluitstroom gaat lopen. Zie hiervoor figuur 3.33.
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Figuur 3.33: Gemeten schakelaarstroom en -spanning bij een herontsteking.

Pas na vijf nuidoorgangen onderbreekt de VCB de kortsluitstroom. Enerzijds wordt
dit veroorzaakt door de vee! hogere stroomsteilheid bij de 637 Hz stroom dan bij 50
Hz stroom. Anderzijds speeit de spanningssteilheid een roI. In figuur 3.34 is het
gedeelte van figuur 3.33 waar de herontsteekstroom loopt, uitvergroot. Bij elke
nuldoorgang zien we dat er kortstondig een wederkerende spanning (TRV) wordt
opgebouwd over de contacten. Deze spanningsstijgingen zijn bIijkbaar te steil, want
de spanning valt telkens weer terug naar nul en de stroom bIijft daarbij lopeno
Om de TRV minder steil te maken, kan men een condensator parallel aan de
schakelaar plaatsen. Wellicht wordt de stroom dan weI bij de eerste nuidoorgang
afgeschakeld.

30

15

~ 0
£
u
(/)

155'

30
0

2500

1250

~
N 0
g.

1250

2500
0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
t [msec.]

I I

I : I I t r

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
t[msec.]

Figuur 3.34: Uitvergroting van figuur 3.33
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Met de huidige dimensies van dit capacitief afschakelcircuit is gebleken, dat er geen
vooruitgang is geboekt ten aanzien van drukmeting. Ook hier wordt pas bij een druk
van 5°10-3 mbar de eerste herontsteking aangetroffen. Dit is ook wei te verklaren,
aangezien een herontsteking zowel in het driefasig als in het capacitief afschakelcircuit
wordt veroorzaakt door een 50 Hz spanning over de contacten. Aangezien deze
spanning voor beide circuits ongeveer gelijk is, ontstaat ook bij dezelfde druk een
herontsteking.
Voor het doen van stroomsteilheidsproeven is het capacitieve circuit zeker
interessant. Op een eenvoudige wijze kan de steilheid zowel verhoogd als verlaagd
worden, terwijl de amplitude en frequentie van de hoofdstroom gelijk blijft.
Voorwaarde is daarbij weI dat LI en L2 een goede kwalitietsfactor hebben Ook kan er
geexperimenteerd worden met verschillende configuraties voor CI en C2. De volgende
paragraafgeeft hier een aantal voorbeelden van.

3.4.6 Toekomstig onderzoek

Tijdens metingen is met geexperimenteerd met verschillende configuraties voor Cl, C2

en Lh. Er werd steeds gebruik gemaakt van vier 27,8 JlF condensatoren die twee om
twee waren verdeeId. Het volgende voorbeeld laat zien dat andere verdeling ook
interessant is:
Wanneer bijvoorbeeld de 4 x 27,8 IlF condensatoren die samen CI en C2 vormen niet
twee om twee, maar een om drie worden verdeeld (CI = 27,8 IlF en C2 = 83,4 JlF), is
de stroom die door PO loopt anderhalf maal zo groot, terwijl de frequentie nog steeds
50 Hz is. Tevens heeft de spanning over de contacten van PO na het afschakelen van
de stroom geen frequentie van 70 Hz, maar van 100 Hz. De capaciteit neemt immers
met een factor vier af wanneer PO onderbreekt, waardoor de frequentie verdubbelt.
Om de 637 Hz component in de stroom te vermijden moeten L I en L2 overigens weI
aangepast worden, want aIleen bij de voorwaarde CeLl = C20L2 wordt de 637 Hz
component niet aangestoten. Met andere woorden: LI = 1,7 mH en L2 = 0,56 mHo

Ook kunnen meerdere secties van vier condensatoren in serie of parallel worden
geschakeld. Stel dat er twee torens van vier condensatoreenheden van III IlF en acht
toro"idale spoeIen van 90 mH voor handen zijn. Tabel 3.2 geeft een overzicht van
diverse configuraties voor CI en C2 met bijbehorende waarden voor laadspanning en
stroom door de proefobject. Een punt van aandacht is hierbij het feit of de spoeIen een
hogere laadspanning dan 15 kV weI kunnen weerstaan.
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+= 111 lJF t= 90 mH

C1 Lh C2 Ulaad
1.\

frRVIpo
[kV] [A] [Hz]

..l
~

..l 15 525 70T T

Il ffU Il 15 1050 70IT IT

..l ffU III 15 1575 100T LIT
..IIIl • ..IIIl 15 2100 70TTTT TTTT

..l ..l

I ~ I 30 525 70
T T

Il Il

II ~ II 30 1050 70
IT IT

..l ..l

I ! I
I I 60 525 70
I I
T T

Tabel 3.2: Enkele voorbeelden van verschillende configuraties
voor C1, C2 en Lh, met bijbehorende laadspanning en stroom door
het proefobject (Ipo). De condensatoren en de spoel zijn steeds zo
op elkaar afgestemd dat er een 50 Hz stroom door het proefobject
ontstaat. Ook is de frequentie van de wederkerende spanning
aangegeven.

Met vier condensatoreenheden zijn er dus al diverse mogelijkheden ten aanzien van
spanning en stroom. Zes zou nog beter zijn. Men kan dan namelijk kiezen uit aIle zes
parallel, aIle zes in sene, een parallelschakeling van twee takken van 3 C's in sene of
een parallel schakeling van dne takken van 2 C's in serie. Het wordt aan de lezer
overgelaten om de daarbij behorende stromen en spanningen te bepalen.
Een nadeel van het capacitief circuit is dat er na het onderbreken van de stroom bij de
nuldoorgang, geen hoogfrequente TRV opkomt. Wil men een schakelaar
voomamelijk testen met een steile TRV, dan biedt het inductieve circuit uit de
volgende paragraaf uitkomst. Dit is tevens het laatste circuit dat zal worden
behandeld.
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3.5 Inductief afschakelcircuit

Het schema van dit directe synthetische testcircuit staat in figuur 3.35.

~
~

Ch _..---_

Lh

Rtrv PO

Figuur 3.35: Inductief afschakelcircuit

De schakeling toont grote gelijkenis met het injectiecircuit van de indirecte Weil
Dobke schakeling uit paragraaf 3.1. Nu wordt de hoofdstroom echter geleverd door
Ch, terwijl Ci in figuur 3.1 slechts de injectiestroom hoefde te leveren.
Ch en Lh worden zo op elkaar afgestemd dat er een 50 Hz oscillatiekring ontstaat.
Laten we als voorbeeld nemen de condensatoren en de spoel van het capacitief
afschakelcircuit. Ch wordt dan gevormd door de parallelschakeling van C1 en C2 uit
figuur 3.20 en Lhblijft dezelfde spoel als uit figuur 3.20.

Ch = 111 IlF
Lh = 90 mH

Bij gesloten proefobject PO zal na het sluiten van hulpschakelaar HS een 50 Hz
stroom gaan lopen door PO. De hoogte ervan is afhankelijk van de laadspanning van
Ch. Bij 15 kV is de topwaarde van Ih gelijk aan 525 A. Wordt PO tijdens de eerste
halve periode van de stroom opengetrokken, dan ontstaat er een boog die bij de
nuldoorgang zal blussen. Dan komt het TRV circuit met CTRv en RTRv in actie. Er
ontstaat een nieuwe resonante kring van Ch, Lh, CTRV en RTRv. Voor een
representatieve TRV is CTRv « Ch. In IEC 56 staan TRY's die verschillende
schakelaars moeten kunnen weerstaan. De frequentie en steilheid van de TRV zijn als
voIgt te berekenen:

~ C = CTRV X Ch ~ C
v C + C TRVTRV h
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De grootste steilheid van de TRV nadat de boog van Ih is geblust vindt plaats na een
kwart van de periodetijd van de TRV en is als voIgt af te leiden:

dUTRY U (-at . ( ) -at s( ))---=..:.:..:....= - LAAD e (iJTRySln (iJTRyt + ae co (iJTRyt
dt

t = T/4, dus

Met: CTRV = 2 nF
RTRv = 1000 Q

L h = 90 rnH
Ch = 111 IlF
ULAAD = 15 kV

levert dit : fTRV = 11,9 kHz
dUTRV/dt = 1 kV/IlS

Vanzelfsprekend kunnen met het inductief afschakelcircuit alle gewenste waarden
voor de TRV worden gerealiseerd. Daarbij bepaalt condensator CTRV voornamelijk de
frequentie van de TRV en weerstand RTRv de hoogte en de demping.

Uiteraard kan dit circuit net zoals het capacitief afschakelcircuit worden bedreven met
diverse configuraties voor Lh en Ch• Daarvoor blijft tabel 3.2 onveranderd, met dien
verstande dat Ch nu de parallelschakeling is van C1 en C2 uit tabel 3.2.
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4. Conclusies en aanbevelingen

De vijf ontworpen beproevingscircuits zijn allemaal uit componenten opgebouwd die
grotendeels in het Hogestromenlaboratorium van de Technische Universiteit
Eindhoven voorhanden zijn. Voor toekomstig onderzoek kunnen het Weil-Dobke
circuit, het inschakelcircuit en het inductieve afschakelcircuit dus relatief snel worden
opgebouwd.
Het driefasig afschakelcircuit en het capacitief afschakelcircuit zijn tijdens dit
afstudeerwerk opgebouwd en getest. Onderzocht is daarbij of deze circuits geschikt
zouden kunnen zijn voor drukmetingen aan vacuiimschakelaars 'in het veld'. Tot nog
toe is er namelijk geen goede methode om drukmetingen 'in het veld' te kunnen
uitvoeren.
Ten aanzien van drukmeting geven het driefasig en het capacitief afschakelcircuit
dezelfde resultaten. Met beide methoden is het nu mogelijk om schakelaars met een
inwendige druk hoger dan 5.10-3 mbar op te sporen. Daarbij verdient het driefasig
afschakelcircuit de voorkeur, daar er drie vacuiimbottles tegelijk mee kunnen worden
getest en omdat dit circuit compacter is dan het capacitieve circuit. Voor het
uitvoeren van een drukmetingsproef aan een schakelaar 'in het veld' met het driefasig
afschakelcircuit is slechts een driefasige 380 V bron nodig, die in de meeste
onderstations weI aanwezig is. De schakelaar moet echter weI eerst worden
uitgereden. On-line testen is dus nog niet mogelijk. De nieuwe meetmethode is
trouwens een vooruitgang ten opzichte van de veel toegepaste proefspannings
methode. Deze had namelijk een kritieke drukgrens van 3.10-2 mbar. Er dus bijna een
decade gewonnen.
Opschaling van het driefasig afschakelcircuit (meer stroom en spanning) leidden niet
tot een verandering van het kritieke drukpunt van 5.10.3 mbar.

Met het capacitief circuit is mogelijk om door een 'slimme' configuratie van spoelen
heel eenvoudig variaties in de stroomsteilheid bij de nuldoorgang aan te brengen.
Omdat de spoelen die in het opgebouwde circuit waren geplaatst een te lage Q hadden
kwamen die stroomsteilheidsvariaties niet goed uit de verf Met spoelen met een
hoger Q-waarde moet dat zeker wellukken.

Naast het opbouwen en testen van de twee circuits die hierboven zijn beschreven zijn
drie andere circuits slechts ontworpen en doorgerekend. Uitgangspunt daarbij was dat
de circuits opgebouwd moesten kunnen worden uit componenten die in het
Hogestromenlaboratorium van de Technische Universiteit Eindhoven voorhanden zijn.
Het Weil-Dobke circuit is geschikt voor 67 kAtop voor de hoofdstroom bij een
wederkerende spanning van maximaal 120 kYo Het inschakelcircuit werkt ook bij
deze stroomwaarde met een nominale spanning van maximaal 24 kV.

Het inductief afschakelcircuit vormt een goede aanvulling op het capacitieve circuit.
Met het inductieve circuit kan de wederkerende spanning zowel qua steilheid als qua
topwaarde heel precies ingesteld worden, terwijl dat bij het capacitief circuit niet
mogelijk was. De af te schakelen stroom van het capacitief en inductief circuit zijn
beduidend lager dan in het Weil-Dobke circuit, namelijk 0,5 tot 2 leA maximaal. Dit is
afhankelijk van de configuratie van de condensatoren in beide circuits.
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Voor toekomstig onderzoek zijn drie zaken van belang. Ten eerste dienen de huidige
componenten van het capacitief circuit opgeschaald te worden zodat er meer stroom
kan worden afgeschakeld.

Ten tweede dient het inductief circuit opgebouwd en getest te worden. Ook daarmee
zouden drukmetingen uitgeprobeerd kunnen worden. In ieder geval is de invloed van
een natuurgetrouwe TRV dan zeker vast te steIlen.

Tot slot nog het volgende: wanneer we de vijf verschiIIende beproevingscircuits met
elkaar vergelijken vaIt op dat ze voor een groot deel uit dezelfde componenten
bestaan. In elk circuit bevinden zich condensatoren en spoelen en vaak van dezelfde
grootte. Derhalve moet het mogelijk zijn om een 'multi-purpose testcircuit' te
ontwerpen waarmee verschiIlende proeven kunnen worden uitgevoerd. Slechts door
het omschakelen van een paar slim geplaatste schakelaars, kunnen de verschiIlende
circuits dan worden gebruikt.
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Bijlage 1: Meetapparatuur driefasige afschakelcircuit

10 kV Transformator : NWB, ZA4668, 100V1l0000V, 60 VA

USTP : Tektronix probe, P6015, 1000x

IR, Is, h : LEM Module (transfoshunt), LT 1000-S1

UR, Us, UT : 5000/50.0 spanningsdeler

Drukmeting : Varian, Dual Range Ionization Gauge, 971-1008

Oscilloscoop : Bakker, 2570-P Signa; Analyzer
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Bijlage 2: Vertragingstijden van de diverse schakelaars

Inschakelvertraging HAVAC
Uitschakelvertraging HAVAC

Inschakelvertraging gepompte schakelaar
Uitschakelvertraging gepompte schakelaar

: 69,8 ms ± 0,1 ms
: 36,8 ms ±0,2 ms

: 114 ± 3 ms
: 19,6 ±0,1 ms
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Bijlage 3

Berekening van de fasestromen bij het gelijktijdig scheiden van de schakelaars in een
drie fasen net:

Op t = 0 seconde wordt de stroom in de R-fase onderbroken:

Tot t = -0 geldt:

VI = V cosWl:

~

V ( 2tr)12 = - cos WI: --
Zk 3
~

V ( 4tr)13 =-cos mt-~
Zk .)

Vanaft=O, wanneer II is onderbroken, hebben we te maken met een tweefasen
sluiting. h en h zijn dan gelijk en tegengesteld gericht aan elkaar met als drijvende
spanning de gekoppelde spanning tussen V 2 en V 3 .

1\

12 = -1
3

= V 2 - V 3 = -.J3V sinmt
2Z k 2Z k
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Bijlage 4: Meetapparatuur capacitief afschakelcircuit

U IPO

lIFO

Drukmeting

Oscilloscoop

: Tektronix probe, P6015, 1000x

: LEM Module (transfoshunt), LT 1000-SI

: Varian, Dual Range Ionization Gauge, 971-1008

: Bakker, 2570-P Signa; Analyzer
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