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Gebruikte namen en symbolen

aanspreken -' de sensor spreekt aan betekent dat aan alle

ingestelde voorwaarden is voldaan en er

een uitschakelkommando gegeven wordt aan

de begrenzer.

aanspreekvoorwaarde - de voorwaarde, of combinatie van voorwaar

den, waaraan voldaan moet z.ijn voordat de

sensor aanspreekt. De aanspreekvoorwaarde

wordt aangeduid met de hoofdletter L, ge

volgd door eensymbolische uitdrukking voor

de geldende kombinatie.

begrenzer

detektie

sensor

spreiding

A

-'

- kortsluitstroombegrenzer. Samenstel van
l

onderdelen dat na tijdige ontvangst van

een uitschakelkommando van de sensor in

staat is de optredende kortsluitstroom tot

een vooraf bepaalde waarde te begrenzen.

overschrijding van een van de in de sensor

ingestelde waarden door de in het desbe

treffende deel van de sensor gemeten

grootheid.

- een relais dat de kortsluiting zeer snel

signaleert en het uitschakelkommando aan

de begrenzer geeft.

- het relatieve verschil tussen de hoogste

stroomwaarde die men in een bepaald net

wil toelaten (imax ) en de topwaarde van de

kleinste stroom die tot aanspreken van de

sensor leidt.

- oppervlakte van de geleider (==smeltdraad).

a - beschermingsfaktor.

- soortelijke warmte van hetgeleidermateriaal.
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- konstante van Meyer (zie appendix).

- diameter van de geleider.

- gemiddelde veldsterkte in de smeltdraad. Dit is

de spanning over de smeltdraad per lengte-eenheid

van die smeltdraad.

- kri tische gemiddelde veldsterkte .. Di t is de span

ning per lengte-eenheid van de smeltdraad waarbij

deze nog juist goed de stroom door de smeltdraad

onderbreekt.

hoogste waarde van de kritische veldsterkte. Dit

is de limietwaarde bij een naar oneindig gaande
I

dunne smeltdraad.

- netfrekwentie.

1\

- kortsluitstootfaktor of stootfaktor. f s == ~k~x

I"IMAX
- totale warmteflux per °c in radiale richting

naar de omgeving van de geleider.

- warmtestroomdichtheid in radiale richting ter

plaatse r = r
l

•

warmtestroomdichtheid in axiale richting.ter

plaatse x.

instelwaarde van de sensor, de z.g.n. drempel

stroom.

- momentane waarde van de kondensatorstroom.

momentane waarde van de stuurstroom (gate-kathode

stroom) door de thyristor.

- ook'wel ik(t); momentane waarde van de optreden

de kortsluitstroom.
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- momentane waarde van de optredende kortsluitstroom,

waarbij de sensor aanspreekt.

- topwaarde van de hoogst mogelijke kortsluitstroom

zonder begrenzing; dit is de stootkortsluitstroom.

beschermingsniveau. De maximale waarde van de kort

sluitstroom die men in een bepaald net wil toe

laten.

"prospective current", de bij afwezigheid van een

begrenzer te verwachten topwaarde van de optreden-

de kortsluitstroom (1k ~ I ~ Ik ).
-- . max.p max

momentane waarde van de stroom door de kommutatie

weerstand.

is - momentane waarde van de stroom door de smeltdraad.

~stat.begr. - topwaarde van de stationair begrensde circuit

stroom.

- momentane waarde van de hoofdstroom door de thyris

tor.

- momentane waarde van de steilheid van de stroom

door de smeltdraad.

momentane waarde van de optredende kortsluitstroom

dichtheid.

amplitude van de optredende stationaire kortsluit

stroom.

- amplitude van de hoogst mogelijke stationaire

kortsluitstroom.

- amplitude van de nominale stroom.
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- effektieve waarde van de nominale stroom.

- effektieve waarde van de minimum smeltstroom.

stroomdichtheid van de stroom in de geleider.

- effektieve waarde van (

- minimum smeltstroomdichtheid.

fs 0<::> • ef f • - effektieve waarde van

- kortsluitfaktor. kk

1

1 .mln

p

r~
s

Rs

....
I nDM

- lengte van de, smeltdraad.

- minimum lengte van de smeltdraad, waarbij deze

bij een gegeven circuit de smeltstroom nog juist

goed onderbreekt.

- afgegeven energie.

- toegevoerde energie.

- stationaire overbelastbaarheid.

- straal van de ronde geleider.

- relatieve weerstand van de smeltdraad; dit is de

weerstand per lengte-eenheid van de smeltdraad.

- kritische relatieve weerstand van de smeltdraad.
r~~ . ~.

s l .
~hn

- weerstand van de smeltdraad.

- waarde van de kommutatieweerstand.

reaktietijd van de begrenzer of, in het algemeen,

van de schakelaar.
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verdampingstijd. Dit is de tijd vanaf het begin

van de sluiting tot het begin van verdampen van

de smeltdraad.

- smelttijd. Dit is de tijd,vanaf het begin van de

sluiting (of overbelasting) tot het begin van

smelten van de ~meltdraad.

ternperatuursverhoging in de geleider.

- verdampingstemperatuur van de geleider.

- maximum temperatuur in de geleider.

- o~gevingstemperatuur.

- srnelttemperatuur van de geleider.

- momentane spanning over de klemmen I enK van de

---"begrenzer.

- rnomentane spanning over de smeltdraad.

kritische spanning; dit is de spanning over de

srneltdraad bij een gegeven lengte van die draad,

waarbij deze de stroom door de smeltdraad nog

juist goed onderbreekt.

- doorslagspanning van de vonkbrug.

~oordinaat in axiale richting.

- temperatuurscoefficient van de specifieke weer

stand bij vaste gelelder.

- temperatuurscoefficient van de specifieke weer

stand bij vloeibare ~eleider.

soortelijke massa van het geleidermateriaal.
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- warmtegeleidingscoefficient van het geleidermate

riaal.

- begrenzingsfaktor; ;=
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uitschakelen.

Het doel van.kortsluitstroombegrenzend uitschakelen is het begren

zen van de kortsluitstroom, die anders zou optreden en daarbij
de krachten teduceren, die anders zouden optreden.~i~n van de
belangrijkste eisen die aan de methode van schakelen moet worden

gesteld is zijn snelheid, waarmee de impedantie van het stroompad
wordt vermeerderd of de snelheid, waarmee een tegenspanning wordt
geproduceerd (die vergelijkbaar is met de bronspanning) die de
foutstroom begrenst [1] .
Zo'n apparaat moet extreem snel werken, daar foutstromen zeer snel

kunnen stijgen. Wanneer een foutstroom optreedt is een deel van
de energie opgeslagen in het magnetische veld van het systeem.
~et proces van stroombegrenzing doet deze vrijkomen, die moet wor
den gedissipeerd of opgeslagen zonder het ontstaan van een grote
overspanning.

De mate van stroombegrenzing; in het ideale geval zou het wenselijk

zijn de stroom te begrenzen tot een waarde, die gering is t.o.v.
de onb~grensde stroom.
Van bela.ng is oak de snelheid, waarmee het-apparaat opnieuw kan

worden ingesteld en of dit een automatische procedure is (b.v.
smeltpatronen verwisselen ~handwerk?).

De volgende methoden van stroombegrenzing worden in hoofdstuk 1.2.

in het kort behandeld als vergelijking voor de gebruikte methoden

in dit verslag of als korte toelichting vooraf.

a. Smeltpatroon.

b. Explosieschakelaar (Is-begrenzer).
c. Snelschakelaar.

d. Stroomnuldoorgang door injektie van een tegenstroom.
e. Kommutatie in passieve elementen.
f. Elementen, die permanent zijn opgenomen in het net, waarbij de

de weerstand bij een foutstroom plotseling toeneemt als
• I"
l,k »ThD", word t .

Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende principes
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1.2.

I .
van stroombegrenzing wordt verwezen naar het verslag van Kruit [2J .

I
Enkele! methoden van kortsluitstroombegrenzend schakelen.

a. De smeltpatroon.

Deze begrenst de kortsluitstroom slechts dan, wanneer de smelt

draad verdampt voordat de kortsluitstroom zijn eerste topwaarde

bereikt heeft (dit is bij 50 Hz na 5 msec bij symmetrische -, en

na max. 10 rnsec bij asymmetrische sluiting).

De smeltpatroon kan zijn opgebouwd uit een cilindrische draad

(meestal zilver) met een konstante doorsnede, die is ingespannen

in een koker van isolatiemateriaal (b.v. porcelein) met als vul

middel tussen koker en draad lucht of zand. De straal van de koker

is vele malen groter dan die van de smeltdraad. Op de hierboven

beschreven konstruktie zijn veel variaties mogelijk [3] .
I

Het voordeel van de smeltpatroon is, dat hij goedkoop en eenvoudig

is. Als nadelen gelden o.a. dat hij slechts als eenmalige onder

breker werkt.(verwisselen van de smeltpatroon na het optreden van

een kortsluiting) en zijn gedrag in het z.g. "overstroomgebied"
~ ,A

(ditis het gebied tussen 1,1 x I",,,,," en 2,5 a 6 x I nom ), waarbij

bij hoogspanningssmeltpatronen de smeltdraad weI smelt maar de

boog niet.wordt onderbroken.

b. De explosieschakelaar (I -begrenzer).s
Het schakelgedeelte van een explosieschakelaar is een smeltpatroon,

geschikt voor een kleine nominale stroom, die parallel geschakeld

is met een metalen buis met grote doorsnede. Over de metalen buis

vloeit het hoofdaandeel van de stroom. In het inwendige van deze

metalen buis is een springlading aangebracht, die in geval van

een storing zeer snel ontstoken wordt en de hoofdstroomleiding

laat exploderen. De hoofdstroom kommuteert op de smeltpatroon, die

de toenemende kortsluitstroom begrenst en tenslotte uitschakelt.

Met de explosieschakelaar kunnen ook kortsluitstromen, die niet

een hoog veelvoud van de nominale stroom bedragen effektief,

afhankelijk van de bedrijfsstroomsterkte, binnen tijden van 0,2

tot 0,5 msec~ na het uitschakelen, begrensd worden.

Nadelen: 1. Ieder aanspreken van de explosieschakelaar maakt

echter, evenals bij smeltpatronen, het uitwisselen

van de smeltpatroon en van de springlading nood

zakelijk.
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2. Voar de sturing ~an de ontsteking van de spring

lading is een snelle sensor vereist, wil van stroom

begrenzing sprake zijn.

c. De snelschakeJaar.

Bij schakelaars speelt naast de aandrijving van de bewegende

kontakten en de bekrachtiging ervan ook de lichtboog, die daarna

ontstaat, een uiterst belangrijke role Dezc boog moet in de meeste

gevallen een tegenspanning opbouwen, de energie afvoeren die in
.' .
het net aanwezig is en die wordt nageleverd mogelijk maken en

tenslotte, voor een definitieve onderbreking, doyen.
\

Wenst men nu de kortsluitstroom nog voor hij zlJn eerste topwaarde

heeft bereikt, te onderbreken, dan kan geen gebruik worden gemaakt

van de natuurlijke stroomnuldoorgang (bij wisselstroom), die

meestal weI doving van de bodg tot gevolg heeft. De snelle

schakelaar moet daarom een lichtboog-blusinstallatie bezitten,

waarmee de lichtboogspanning zeer snel op een waarde boven de

drijvende spanning wordt gebracht maar weI zodanig, dat deze

tegenspanning beneden het isolatieniveau van de--schakelinrichting

blijft. Het streven is, dat de spanningsopbouw van de lichtboog

minderdan I-msec.duurt.

De schakelvertraging van de mechanische schakelaandrijving dient

eveneens zo kort mogelijk gehouden te worden (minder dan 1 msec.).

Dit geeft grote materiaal-problemen t.g.v. de grote kracht, die

op de kontakten werken tijdens het openen.

B.v. om schakelkontakten met een massa van 1 kg in 1 msec over

een afstand van 5 em te verplaatsen bij een beginsnelheid nul is

een versnelling van lOS msec- 2 vereist ofweI een kracht op hets /
bewegende kontakt van 10 N. Men streeft er daarom naar de. Massa
~ ,~ -".. _. .__ , __ r_. ...-'_. ...,~.__ _ ~~__.... < ~_

van het bewegende kontakt zo klein mogelijk te maken. Deze Massa

is afhankelijk van de nominale stroom en van de kortsluitstroom,

die de schakelaar gedurende een zekere tijd moet kunnen voeren.

Slaagt men erin deze stroom te beperken, dan kan de Massa van

het bewegende kontakt kleiner worden gekozen.

Voor detektie van de foutstroom is een snelle sensor nodig,

die daarna het uitschakelmechanisme van de snelle schakelaar

stuurt.
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Opmerking: Onder andere door zijn lichte kontakten is de vakuum
scha~elaar als snelle schakelaar geschikt te maken.

d. stroomnuldoorgang door injektie van een tegenstroom.
Een van de kenmerken van een vakuumschakelaar is zijn lage brand
spanning (bij koperen kontakten is deze spanning 20 V).

Dit betekent, dat de vakuumschakelaar op zich niet geschikt is
om de kortsluitstroom te begrenzen, daar hiervoor een hoge boog

s~anning nodig is (zie punt c). Om toch met deze Bchakelaar (ge

steld, dat deze een voldoende snel uitschakelmechanisme heeft)

stroombegrenzend te schakelen kan o.a. gebruik worden gemaakt van

een voorgeladen kondensator, waarmee een tegenstroom in de scha
kelaar wordt geinjekteerd op het moment, dat de kontakten zich
scheiden. De schakelaar hoeft zelf dan geen tegenspanning op te
brengen.

In hoofdstuk 2 wordt een stroombegrenzer beschreven, die met het
principe van injektie van een tegenstroom werkt d.m.v. voorgeladen

kondensatoren. Als schakelaar is niet een vakuumschakelaar
gebruikt (deze zeer snelle vakuumschakelaar was nog niet aanwezig),

maar thyristoren, die anti-parallel geschakeld waren.
Als nadeel. van methode d geldt o.a. de benodigde kondensatoren.

Tevens is ook hier een zeer snel werkende sensor nodig, die de
vakuumschakelaar. (of thyristorschakeJ.ing; in het algemeen de
ultra-snelle schakelaar) stuurt.

e. Kommutatie in passieve elementen.

Om de taak van de schakelaar te verlichten kunnen een of meer

passieve elementen parallel worden aangebracht. Deze elementen
kunnen zowel voor de spanningsopbouw als ook voor de energieopname
dienen, terwijl zij tevens kunnen helpen om overspanningen te
voorkomen. Daarnaast kunnen zij ook een kunstmatige nuldoorgang

in de schakelaar bewerkstelligen.
De parallelweg kan gevormd worden door allerlei kombinaties van

kondensatoren, zelfindukties, weerstanden en hulpschakel
elementen [4J .

f. Elementen, die permanent Z1.Jn opgenomen in het net, waarbij de

weerstand plotseling toeneemt als ik»(om wordt.

Voorbeelden hiervan zijn de supergeleidende schakelaar [5J ' de
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smeltpatroon en de "permanent power fuse

Als alternatief kan in serie met de smeltpatroon een (snelle)

schakelaar worden geplaatst om het nadeel van het gedrag in het

overstroomgebied van de smeltpatroon te elimineren (zie punt a).

Parallel over de smeltpatroon kan dan nog een weerstand worden

gezet, die de stroom begrenst na het verdampen van de smeltdraad

en de energie in het systeem absorbeert. Tevens voorkomt deze

weerstand een hoge overspanning tijdens het verdampen van de

s,mel tdraad.

Het voordeel van deze laatste methode (zie fig. 1.2.1.) is, dat

de Emeltpatroon als zeer snelle schakelaar fungeert, terwijl de

(vakuum)schakelaar niet zo snel hoeft te zijn en slechts de be

grensde stroom hoeft af te schakelen. Een nadeel is, dat men de

fig. 1.2.1.

smeltdraad relatief vrlJ dik moet kiezen, omdat hij de nominale

stroom moet kunnen voeren. Dikkere draden vergen een langere

smelttijd. Dat geeft dus een minder effektieve stroombegrenzing.

Hierop wordt in de hoofdstukken 3 en 4 dieper ingegaan.
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m.b.v. thyristoren.

Het ontwerp oerust op een principe, dat voor gelijkspanning reeds

werd beschreven door o.a. Greenwood [6J en door Fransen [7J

nader is uitgewerkt voor wisselspanning. Door tijdgebrek en

moeilijkheden met een gedeelte van de stroombegrenzer kon slechts

e~n beperkt aantal metingen worden verricht [8]. Daarom wordt in

dit hoofdstuk dieper op dit onderwerp ingegaan.

De begrenzer vormt een deel van het systeem om kortsluitstroom-
, , , ,

begrenzend te schakelen. Dit systeem bevat bovendien een sensor;

dit is een relais, dat de kortsluiting zeer snel signaleert en het

uitschakelkommando aan de begrenzer geeft.(zie fig. 2.1.1.).
, , I

Het geheel is eenfasig uitgevoerd met als bron 220 V, 50 Hz.

L...

seN SOR

A

fig. 2.1.1.

Met de weerstand Rb kan de belastingsstroom worden ingesteld. In

normaal bedrijf vormt de begrenzer, die als een zeer snelle

schakelaar is op te vatten, een doorverbinding.

Met behulp van de kortsluiter [9J kan men op elk gewenst moment ~K

een sluiting maken, die niet langer dan twee halve perioden duurt.

(De kortsluiter is met thyristoren uitgevoerd, die kontinu een

stroom van 90 Aeff maar gedurende een halve peri ode (= 10 msec)

piekstromen tot' 2 kA mag voeren).

De sensor [lOJ detekteert deze sluiting door spanning te meten

over een shunt, Rshunt.
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Bier zal nogmaals in het kort de werking van de begrenzer worden

beschreven (zie fig 2.1.2 en 2.1.3.).

Bij normaal bedrijf geleiden de hoofdthyristoren T1 en T2 doordat

ze van de sturing een kontinue gate-kathode stroom ontvangen. De

bluskondensatoren C1 en C2 blijven konstant geladen en hebben de

polariteit zoals in fig 2.1.2 is aangegeven. Treedt nu een slui

ting op, dan detekteert de sensor deze en zal een uitschakel

kommando geven aan de sturing van de begrenzer (dit is in fig 2.1.3.

aangegeven als "trig in"). Deze wordt al of niet vertraagd

L.

+
C.

sooV
RcLi.ssr-' r - -- 1

I
, ,

"";"+
. •L _ J

&'k,
" vonkbr~

u

R3

fig. 2.1.2.

doorgegeven aan de gatesturing van T1 en T2 , waardoor de gate

stroom naar T1 en T2 nul wordt.

Ongeveer 10 flsec, nadat de gatesturing van T1 en T2 het uitschakel-
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kommando ontvangt krijgt ook de gatesturing van T
3

of T
4

een

kommando, afhankelijk van de richting van de stroom, die op dat

moment door de begrenzer loopt.

ne gatesturing van T
3

of T
4

, die het kommando ontving, geeft een

stuurpuls van ongeveer 100 psec (zie fig. 2.3.Sb .) aan zijn

kommutatiethyristor, die hierdoor ontsteekt. Hierdoor ontlaadt

~l (of C2 ) zich via T
3

(of T
4

) door T1 (of T2 ) totdat de som van

de ontlaadstroom en de hoofdstroom door de hoofdthyristor T1
(of T2 ) nul is, zodat deze dooft.

De hoofdstroom gaat nu volledig door de kondensator Cl (of C2 ),

totdat de spanning van Cl (of C2 ), die inmiddels van teken is

omgekeerd, zo hoog is (sao v), dat de "vonkbrug" doorslaat,(zie

fig. 2.2.3. c en 2.2.S. b ).

Nu kommuteert de stroom in de weerstand Rd " • Bij de eerstvol
lSS

gende natuurlijke nuldoorgang dooft de "vonkbrug". De "be-,, ,
grenzerschakelaar is geopend.

Na opheffen van de sluiting zal de begrenzer weer gaan geleiden

(sluiten van de "begrenzerschakelaar") als de sturing van Tl
en T2 wordt ingeschakeld (resetknop indrukken, zie fig. 2.1.3.).

2.2. Dimensionering van de komponenten.

a. Berekeni"ng van de bluskondensatoren Cl en C2 .:...

Stel dat de kortsluitstroom Lk loopt, zoals aangegeven in fig. 2.1.2

dit circuit kan dan worden vervangen door fig. 2.2.1.

~
Lrr=L, 53

-I- l:
C T 'I I

X -

fig. 2.2.1.

De kortslui ting ontstaat op to ; op ~, ontsteekt de thyristor T3 .

~ is vervangen door een ideale schakelaar 53 ' die op /:;, slui t.

Na het slui ten van S3 op C, ontlaadt de voorgeladen bluskondensator



.
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(, ,zich over de thyristor -r. ' die de kortslui tstroom i k voert.

Hierdoor onderbreekt deze stroom op het tijdstip ~2. Op dit

moment komt de kondensatorspanning ~ als negatieve sperspanning

over th~ristor ~ te staan. De kondensator voert nu de kortsluit

stroom Lk.

Word t de kleine zelfinduktie Lrr verwaarloosd, dan krijgen we het

vereenvoudigd circui t van fig. ,2.2.2. [llJ , dat geldt voor het

ti j dsin terval 1:(> < c< t, .

In dit interval geldt:

'"= U
lAJ L~

~
-.h.Yc,

:I -

~ I --;-f"
~ I ~ ,

...j"'lIl-----------.."t
~-Jr

fig. 2.2.2 .
.J' .

Wanneer we aannemen, dat de kortsluitstroom Lk gedurende tijds-

interval ~I- ~ konstant blijft, dan laadt de kondensator zich
c. h

lineair om na ~ (vergelijk hierbij de figuren 2.2.3 en 2.2.5 ).

Deze kondensatorspanning zou tot een ontoelaatbaar hoge waarde

stijgen, wanneer niet op l:'f de vonkbrug zou doorslaan (== slui ten

van S'f in fig. 2.2.1.), daar de spanning over de vonkbrug op tit
de doorslagwaarde liJ bereikte.

De thyristor -r; heeft na de stroomonderbreking (op t2 )', tot de

kondensatorspanning van teken omkeert (op ~ ), een negatieve

spanning (anode negatief t.o.v. de kathode).

Di t ti j d sinterval (fig. 2.2. 3 ~ ) Ld:: = t3 _1::2 moet groter zi jn dan

de hers tel tijd tt van de thyristor 1; , opdat deze zijn spereigen

schappen kan terugwinnen.

d...
Voor 1:2 .( l:: < -&3 geld t fig. 2.2.4. De thyristor lj is nu gedoofd,

maar de vonkbrug geleidt nog niet.
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o~------t----~:------tlf)-------=*::""-_--fl.""'f>-=----~:;:-------)Ioo-+-- t(mfJ
1

/\

-U
a.

fig. 2.2.3.

G
fig. 2.2.3.

l.
fig. 2.2.3.

fig.

I

I

I I

.... I::: ~I, A

I I

htCLiL t~fj .t.~. 3 c:.

o

O~----1----~lI---~tI------------j.----J-----~-"-I:(nt~
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1\

U.'D~ [we + 1(')

c:l
fig. 2.2.4.

Onder aanname van een konstante kondensatorstroom I~ in het

tijdsinterval I::l.- c3 met 1<:,. = ~k{t..t)geldt:

I C d. tLe.
c. = - 'de

1:.3

IL< {t,) = - ~, f I,. d.e + u<. (i.)

I:.z

- Ie. ( t:3 - t;l.) + Uc. (c-.)
e,

- 0

( 2.2. J.)

Hierbi j is Llc. (c).) de kondensa torspanning op /;2. • Ala de overname

van Lk ui t -r, naar 1; lineair word t aangenomen (begin van een

sinusvormig signaal), dan geldt (zie fig 2.2.4h )

. .
lTj= L.k LT3= L"

---JX~
e, 1:2. ----to' J::

b
fig. 2.2.4.

Bij voldoende grate C, en kleine i.k(~].)resp. S,+ l:, zal Uc. (tJ.) ~ U"O
zijn.

De aanname, dat de kortsluitstroom

val/;l tot ~ konstant blijftj dus

.
lk gedurende het tijdsinter-
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1. lk (t).) == ~kC(. I

waarbij ~k de aanspreekwaarde van de sensor is en
a. 1'\

2 • LLc:: Lc.z.) = lito = U

doet (2.2.1.) overgaan in:

(2.2 .. 2.)

Met behu1p van (2.2.2.) is bij een gegeven herste1tijd t~ van de

thyristor ~ (of lG ) de minima1e waarde van de b1uskondensator

C, (of C.t) te bepa1en. .
Tabe1 2.2.1. geeft de gemeten waarden en de berekende waarden

van At weer, waarbij de geta11en tussen de haakjes de waarden

zijn, wanneer voor ~k niet de ingeste1de aanspreekwaarde van de
Cl-, •

sensor word t genomen, maar de gemeten waarde van lk (C:l) (zie

fig. 2.3.5~ ).

(., = Cz == 10 f"F

Ln == f, t 111 )./

.
- (~k It.t)) !J t: 'j erYIe.t:en Ii:2.J ill::- but. ke.n cL 'L~ w5 k~I?'lk'l.

t-.().v.

(A) l).l6ee-) (JLJec. ) 13trneten waa.r- de

60 ( 1:1.) 2J $2- (I; 3) /6% (S"3%)
~o ( to?) 22 3'; (2 ~) S-S- % (32 "10)

120 ( /9/t) 16 26 ( 1. J) b2/o (3/ %)
15"0 ( IJ'O) I~ 20 ( 1"1-) 33% (,3 ~)

c, = Cz = 2. 0 ;if

L~ == ~, L; m J.I

I 1,3 (t /,)

-( z i.e. I ~Pj' :l.. 2. 5"!. )

1,0 i
Tabe1 2.2.1.

Ui tde tabe1 b1ijkt, dat de gemeten waarden van A l: a11emaa1 korter

zijn dan de berekende. De verge1ijking (2.2.2.) is dan ook een
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benadering, waarmee op eenvoudige wlJze ongeveer de grootte van

(. (resp.Ct ) is te bepalen. Om deze exakt te bepalen moet worden

verwezen naar het afstudeerwerk van Fransen U3] .
De aanname van een konstante kondensatorstroom in het tijdsinter

vall:, -1::3 benadert de werkelijkheid het best bij kleine At. Di t

tijdsinterval Lie moet groter blijven dan de hersteltijd c1t van

de thyristor Ti (of T2 ) om zeker te zijn, dat deze dooft.

Dus (2.2.3.)

Figuur 2.2.5 geeft de spanning over de begrenzer UZ - Jr = Uj,~rtrlze,.. (zie

fig. 2.1.2) weer bij asymmetrische sluiting (If-~K= 0). De belas

tingsstroom was hier nul voor C~ 1::.0 ) waarbij 1::0 het moment is,

waarop de sluiting begone

RJ.~5S === 5"JL

Ln == I;~ it rn f.I

.C,.::= C2 == 20}'- F

Figuur 2.2.5~ geeft het tijdsinterval van 500 psec weer, dat in

fig. 2.2.5~ is aangegeven. Ret tijdsinterval At is hier 60 psec.
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b
Tevens is :tn fig. 2.2.5. goed te zien dat de "~vonkbrug" bij

500 V. doorslaat.

b. Ret bepalen van de kommutatieweerstand Rd' •
lSS -

De weerstand Rd , moet voldoen aan [14]
lSS

(2.2.4.)

A

waarbij U = topwaarde van de netspanning = 2.2oV2 V.
UO = ontsteekspanning van de vonkbrug = soo v.
Lk = momentane waarde van de optredende kortslui tstroom,

Go

waarbij de sensor aanspreekt.

c. Ret bepalen van de zelfinduktie I, = L2 == Lo
De minimum waarde van L, (of Lz ) wordt bepaald door de maximaal

.toelaatbare (i~ ta.'lC .van de kommutatiethyristoren T3 of Tit .

(2.2.5.)

waarbij Ute> de spanning van de kondensatorC
I

(of C.2) is op /; <: to

(dit is 220'12 V). L, moet echter. ook niet veel groter dan (2.2.5.)
gekozen worden om met een zo klein mogelijke kapaciteit van de

bluskondensatoren C, en (2 te kunnen volstaan [15J.

2.3. Metingen.

1. Om een inzicht te krijgen in het verloop van de begrensde kort

slui tstroom als funk~ie van het moment van kortslui ten (4'-~K)

zowel bij onvertraagd als bij vertraagd werkende begrenzer zijn

de oscillogrammen fig. 2.3.1. tim 2.3.4. opgenomen.

2. Vervolgens is de tijdsvertraging gemeten tussen de sensorpuls

(dit is het uitschakelkommando voor de begrenzer) en de stuurpuls

van de kommutatiethyristor bij onvertraagd werkende begrenzer

(fig. 2.3.5.).



de nauwkeurigheid van de begrenzer bepaald in kom

de sensor bij aIleen stroomdetektie van de sensor

I
3. Hierna rerd

binatie/ met

L== U'-I ~ i, J
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bi~ verschillende stootfaktoren.

4. Bij meting 4 wordt het werkgebied van de begrenzer bepaald, waar

binnen hij betrouwbaar werkt.

Meting 1.

De begrensde kortsluitstroom als funktie van het moment van

kortsluiten (0/- ~K) zowel bij onvertraagd werkende begrenzer
d. d.

(fig. 2.3.1. tim 2.3.4. ) als bij vertraagd werkende begrenzer

(fig. 2.3.1~ tim 2.3.4~ ).
Met behulp van de kortsluiter is het moment van kortsluiten in

stelbaar (bIz. ) De tijdsvertraging tussen de sensor-uitgangs-
I

puIs, die de begrenzer als triggersignaal ontvangt en de stuur-

puIs naar de kommutatiethyristor (13 of Tit) is instelbaar tussen

0,1 en 1,0 msec. Bij de figuren 2.3.1~ tim 2.3.4: was de inge

stelde vertraging 1:-
6

= I,D W1Sec; (vergelijk de tijd tussen de sensor

puIs Usensor en de stuurpuls ~(jK van thyristor T3 of Tit ).
Bij het uitschakelen van de tijdvertraging (%-0) is de werkelijk

nog aanwe zige tij dvertraging tussen u.st.nsor en L
4

)( (thyristor T3
of TLj) g'ering j zie hiervoor meting 2.

Voor de fig. 2.3.1. tim 2.3.4. gelden de volgende gegevens:

",I t1om == ILl A
,.

L 1, ~ In"""", -
, Rc1is5 == ...i.E- JL C Col - 2. 0 ytF . LI1 = ,;, 1; m J.I •

3
, , - /

Voor t <. to .was de belastingsstroom nul. Bij asymmetrische sluiting

(lY-~/<.=0) was de topwaarde van de hoogst mogelijke kortsluit

stroom zonder begrenzing ILfl = 300 A (zie fig. 2.3.1 ~ )
De bovenste kromme in de figuren 2.3.1. tim 2.3.4. geeft de

netspanning ill weer, als deze niet door de kortsluiting wordt
PYOI1

beinvloed. Uit de tijdsvertraging tussen U
b

en Lk is de hoek

(If- ~J<.) te bepalen. De waarde van de bronsP~~~ing ( U= 22 0 Vl V )
'"en die van de sensorpuls (~th50r= 12 Y ) is ongecalibreerd geschre-

ven.



I. b
1"L~. 2.3. ,. (ts" = ',0 I'Me,)

o

0/- fK = 0

likl = ;1.P A

IZrl ::= 300 A

i

c
t. a.l.

---+ l: (ttt'l~c.I'Uv) 0

Eij ty-~K=T2 was lir l=23D A
(fig. 2.3.2~ )

k.{T3)
(zoo mAid:,,)
t_

1

:~""Z'6'~~~:0~~~~~~~~_~jt~J.~~_~~~~}iif

~~. 2.:3.21, (i:b=~om6ec) --..1:: (t'm:.ec/cl.iv)

-23D A

It'- ~j( ==- 120

IlkI = 11.0 I

Il:r I == 130)

c
.2.3.2..



'r- ~,,= 11''-1 ()

111(1== 2.,20 A

l'Lr/= 2!~A

c
2..3.3

~_ ¥" == IJO()

li,<1 == 22D A

Itrl = 3()() A

, . c.
h~ 2. 3.~
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Meting 2.

Het bepalen van de tijdsvertraging tussen de sensorpuls uscnsoJ- en

de stuurpuls van de kommutatiethyristor LCtI( (thyristor T3 ), bij.

"onvertraagd" werkende begrenzer.

Uit de oscillogrammen van fig. 2.3.5. bleek, dat de tijdsvertra

ging tussen de sensorpuls en het ontstaan van de stuurpuls van

thyri stor 1; (of T't ) 2li Jlsec. was (interval I - 2 in fig. 2.3. 5 ~ )

~n tussen de sensorpuls en het begin van het beinvloeden van de

kortsluitstroom 36 p.se.c. (interval I - 3). Deze tijden zijn

gemcten op de oscilloscoop met de tijdbasis in de stand: 10 fWec./cliv

(let weI; fig 2.3.5. heeft als tijdbasis ~o~eG/cUv). De reaktie

tijd tb (interval I - 4) is 74 }LSe.C. •

i. = It,A .
,,~tlI 7 J

Rd , = 5"JL.Ss

(, = [.2, = .20 fLF

L", = it) 'I trI H

lfI- lfK= 120

Voor I; c:::: '=0 is de

belastingsstroom nul.

f.'

lCoI{ (T3) r
(2::::AjJw) ..

::j~'C::~':"4_,_.~':;:':':£;Si,£Jit.W~~~~~~~,;,;,~",
.t t ,\

12 ~ 1 . ~ i: (so y.-~e(.,/d2v)
litj t, 3,5' J.

Zou de begrenzer onmiddelijk na het ontstaan van de sensorpuls

begrenzen (dus werkelijk onvertraagd werken) dan zou de begrens

de stroom ongeveer 7 A lager zijn ( 69 A i.p.v. 76 A; zie
b %fig. 2.3.5. ). De afwijking is dus l~ 10 o.

68
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Meting b.
De nau~keurigheid van de sensor tesamen met de begrenzer bij

alleen Istroomdetektie [16J L={ ILkl ~ L, ] bij verschillende
stootfaktoren.

Bij een bepaalde aanspreekdrempel II van de sensor werd de maxi

male waarde van de stroom op het moment van begrenzen bepaald

door varieren van de kortslui thoek (lfl- ~I<) bij een ingestelde

tijdsvertraging '=b = 0, 5" m~C. op de begrenzer.

Deze tijdsvertraging is gekozen om de nu volgende metingen te

kunnen vergelijken met die van Fransen [17J.
In de grafieken 2.3.6. is de spreiding als funktie van de be scher

mingsfaktor 5= ~(a.) ui tgezet. Hier wordt de relatieve afwijking

ten opzichte van het beschermingsniveau "spreiding" genoemd

en is gedefinieerd als:

(2.3.1.)

of .5== ~.-.L. t b (2.3.2.)
. r5 a.

met a. -beschermingsfaktor == ll'Y1Cl-X
of\.

IhOh'l

k=kortsluitfaktor ==

Is =stootfaktor
"I

KrnGl.x
t b =reaktietijd van de begrenzer.

De gemeten waarden door Fransen voor k = lS" bij ts =1,14 is ook in

de grafiek uitgezet. De afwijking t.o.v. de berekende waarde is

kleiner dan 17% absoluut.

De gemeten waarden van Fransen werden verkregen door alleen van

de sensor gebruik te maken en van een digitale voltmeter met

geheugen en een tijdvertrager van ~5'"msec. [lbJ.
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5{%)

l

L

t1
fig. 2.3.6.

j

L

b
fig. 2.3.6.

s(%)

!
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door de nominale stroom I noh1 zo klein
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Ret verschil tussen de gemeten en de berekende spreiding bij

gebruik van de sensor met de begrenzer is maximaal 35% absoluut

(ziegrafiek 2.3.6.) Deze afwijking t.o.v. de berekende waarde

is voor een deel te wijten aan de verwaarlozing van de eigen'

reaktietij d van de begrenzer. Deze ligt rond de 1- 5" jLSec. (meting
2) •

Wordt voor de berekende waarde. een reaktietijd tb=' o/9S'm~ec. aan

gehouden, dan is de afwijking in de spreiding ..( 18%. De gemeten

~aarden van de spreiding lagen boven de berekende (dus ongunsti

ger), terwijl Fransen's meerwaarden beneden de berekende waarden

lagen.

Meting 4.
Ret bepalen van het werkgebied van de begrenzer, waarbinnen deze

betrouwbaar werkt.

Ret stroombereik:

M.b~v. e~n stroomrichtingsdetek~~r (zie fig. 2.1.2. en 2.1.3.)

wordt de pulsvormer gestuurd; deze heeft een minimum ingangs

signaal nodig om te kunnen reageren.

Bij een te laag ingestelde nominale stroom en een lage aanspreek

drempel van de sensor zal op het moment, dat de sensor aan

spreekt, de stroom door de stroomrichtingsdetektor te klein zijn

en evenzo de spanning aan de ingang van de pulsvormer, die

daarmee evenredig is. Deze pulsvormer geeft dan geen puIs aan

de gate sturing van T3 (of T't ), zodat de begrenzer niet begrenst.

De gatesturing van 1j en T2 stopt weI na een tijd e1:> (afhankelijk

van de instelling van de vertrager in de begrenzer) na het aan

spreken van de sensor, maar de hoofd thyristor (Tj of T1. ), waar

door op dat moment de groeiende kortsluitstroom Lk loopt,

dooft niet t.g.v. het niet ontsteken van zijn kommutatiethyristor

( T3 resp. TLt ).
De ondergrens werd b~paald

te kiezen, dat juist geen

{ eli. }
]/'.I..rl ::; J.;J.O A J /.~ = ~,.20 J -d ~ 130 kA tee..c

rnax
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De maximaal toelaatbare nominale stroom (ihO,.,)noox bij normaal

bedrijf hangt af van de toegepaste hoofdthyristoren (BBG CSt!
10 hU 2. ); deze is I"'Dm « t:foA.
De maximaal toelaatbare piekstroom im~x hangt af van zowel de

hoofdthyristoren als de kommutatiethyristoren (BBG c.s rtf /0 hu 2.

resp. Philips BTW 23 $00 RM ). Hier bleken de hoofdthyristoren

- het minst te kunnen verdragen n.l. Lh1 a-x <: /2~o·A.

~e_t ~pannin~sberei!:

De spanning over de begrenzer bij het niet in geleiding zijn van

de hoofdthyristoren (" schakelaar open") ~_][ = ti.j,tgre
l1
zer moet

lager dan 500 V blijveri, daar anders de vonkbrug doorslaat

(fig. 2.1.2.)

Het frekwentiegebied:
- - - - - - - -- I

De frekwentie, waarbinnen de begrenzer werkt, ligt tussen de

20- a 30 Hz tot ongeveer 3 kHz. De ondergrens van het frekwentie

gebied wordt bepaald door de gebruikte stroomtransformator als

stroomrichtingsdetektor. Zou hiervoor in de plaats een stroom-

·shunt gekozen worden, dan ligtdit gebied "tussen 0 - 3 kHz.

De bovengrens van het frekwentiegebied wordt bepaald door de

reaktietijd van de begrenzer zelf, die 74 ~sec is. Er is juist

geen sprake rneer van begrenzen, als de reaktietijd van de

begrenzer >/ t periode van de kortsluitstroom, gesteld, dat de

sensor de stroorn onrniddelijkzou detekteren bij symrnetrische

sluiting; d.w.z.

iT = t peri ode :.7 74 }lsec

11 4 296 ~sec 0 f f = -' <: 3, 3 kH z .
T

Samenvatting:

Gegevens van de begrenzer:

Spanning over de begrenzer:

Nominale spanning:

Norninale stroorn: '"sA ~ I ~ Jo A
hOm
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Begrenzingsstroom:

Frekwentiebereik: :;'0 ~ ~ ~ 3 k~ ji!-

of 0 ~ f ~ 3 k 1-) ~

van een stroomshunt.

bij gebruik

Eigen reaktietijd begrenzer:

Opmerking:

De b1uskondensatoren in de begrenzer zijn 20 pF, zodat de

begrenzingsstroom L. max <. 2.00 A

(m.b.v. (2.2.3) ).

Bij een begrenzingsstroom van 1250 A moeten de b1uskondensatoren
i

worden vergroot tot tenminste 130 pF.

Tevens dient met de jUiste dissipatieweerstand Rdiss gewerkt

te worden (2.2.4.).
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3. Kortsluitstroombegrenzing d.m.v. een vakuumschakelaar in serie

met een parallelschakeling van een smeltdraad en een kommutatie

weerstand.

In fig. 3.1. is de schakeling weergegeven. Parallel over de smelt

draad is een kommutatieweerstand geschakeld, die de stroom over

neemt, zodra de smeltdraad verdampt.

In serie met de smeltdraad en de kommutatieweerstand is een

vakuumschakelaar geschakeld. Deze onderbreekt de begrensde stroom.

v..s

fig. 3.1.

In ongesto.ord bedrij f zal de smel tdraad, waarvan de weerstand

klein is t.o.v. de kommutatieweerstand, nagenoeg de gehele

nominale stroom moeten kunnen voeren.

In hoofdstuk 3.1. wordt deze minimum diameter van de (zilveren)

smeltdraad bepaald als funktie van de nominale stroom.

Om van stroombegrenzing te kunnen spreken moet de smeltdraad bij

een volledig asymmetrische sluiting binnen 10 msec verdampt zijn.

Bij symmetrische sluiting zelfs binnen 5 msec.

In hoofdstuk 3.2. is daarom de verdampingstijd als funktie van

de diameter bepaald bij een gegeven net en in een grafiek (3.2.4.)

In hoofdstuk 3.3. is het rekenmodel opgezet voor o.a. het bepalen

van de momentane kortsluitstroom als funktie van de tijd,vanaf

het moment, dat de kortsluiting optreedt tot aan het onder

breken van de begrensde kortsluitstroom.

Tevens wordt de maximale waarde van de momentane kortsluitstroom

bepaald, voordat begrenzing optreedt bij een gegeven net.



- 35 -

3.1. Het bepalen van de minimale diameter van de (zilveren) smelt

draad als funktie van de nominale stroom.

Een smeltdraad moet in staat zijn om de nominale stroom oneindig

lang te kunnen voeren, d.w.z. een zekere minimale diameter hebben.

Daarentegen zal men de diameter ook niet groter kiezen dan deze

minimale diameter, zodat bij een kortsluitstroom de draad zo

snel mogelijk verdampt.

Bij lagere stromen, speciaal bij de nominale stroom door de smelt-. .

draad, is het van belang de maximale temperatuur te weten, die

in (het midden van),de smeltdraad zal optreden.- Hie~uit kan dan

de minimale diameter van de smeltdraad worden bepaald.

Om nu de minimale draaddiameter te berekenen wordt gebruik ge

- maakt van het werk van Vermij [19, 20J • De door hem gebruikte

symbolen zijn zoveel mogelijk aangehouden.

/1u.r,
- -H(x)---4i

\ I

"

Ax

Warmtestroomdichtheden in een draadelement AX.

fig. 3.1.1.

Beschouw een elementje h:X: van een ronde, cilindrische geleider,

die uitgespannen is in een zeker medium. Deze geleider wordt

verhit door een elektrische stroom. Voor dit draadelementje 6X

kan de energiebalans worden opgesteld.

Hierbij wordt van de volgende veronderstellingen uitgegaan:

1. De warmteafgifte in axiale en radiale richting vindt uit

sluitend plaats ten gevolge van warmtegeleiding. Dus warmte

afgifte ten gevolge van straling en convectie worden verwaar

loosd.

2. De temperatuur in de draad in de richting van de radiale

coordinaat heeft een konstante waarde. Voor niet te dikke
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draden kan worden aangetoond, dat deze veronderstelling

gerechtvaardigd is.

Met deze twee veronderstellingen kan de volgende differentiaal

vergelijking worden afgeleid:

ITA.--
Jx!

2 (3.1.1. )

met: 1 =warmtegeleidingscoefficient v.h. geleidermateriaal [W'!'h-'
T ==temperatuursverhoging van de geleider [DC]
x =coordinaat in axiale richting [n]]
tj = straal van de ronde geleider [mJ

Ur(r,) ==warmtestroomdichtheid in radiale richting ter plaatse

r= r, [Wrn-~
., =stroomdichtheid [A rn-~
(0 - 'soortelijke weerstand v.h. geleidermateriaal bij ;.ooC I}2.m]
(!> =temperatuurscoefficient van de specifieke weerstand [oC-'j
Cv :=soortelijke warmte v".h. geleidermateriaal [] k~-' DC-J
Y ==soortelijke massa v.h. geleidermateriaal - ~lj ~-J

1:: ==tijd [sec.]

In stationaire toestand, dit is wanneer er evenwicht is tussen

geproduceerde en afgevoerde warmte, geldt:

(3.1.2.)

Hierbij is ingevoerd, dat N~ (~) recht evenredig met de tempe

ratuur zou toenemen:

2 G.T

Beschouw nu een lange geleider, die een maximum temperatuur ~m
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in het

alleen

I
I

midden van de geleider (op
I
roar radiale warmteafgifte

I

x=o fig. 3.1.2.) heeft,
.I

wordt beinvloed ( JT = 0

dX

die

op x= 0).

!
X=O

Temperatuurverdeling langs een ronde geleider.

fig. 3.1.2.

In het midden van de geleider is de temperatuur Tm , zodat

(3.1.2.) overgaat in:

of
2-r. fo

Hier vind t alleen radiale warmteafgifte plaats (~~ = 0, H(x)=- 0

zie fig. 3.1.1.), zodat deze warmteafgifte ~ in een elementje 11 X

ter plaatse x= 0 is:

De toegevaerde warmte t.g.v. de gedissipeerde elektrische

energie PT in het element j e /), Xis:

1

t·r· K
.

(3.1.6.)
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met I=r· A - stroom door elementje ~x rAJ
I" (IlX) = r~· weerstand van het elementje Ll/C. DtJ

en A == re. 'I%.' fA X. == oppervlak van het elementje DoX [t\'l.2J

In stationaire toest.and is FT -== FA dus

of

1 2-J.(. 'Tl:.r,. A.X.

zJ. (. r,

HI" (r,) .. z:rr. t",' Do X.

2.. JJr (r,)

(3.1.7.)

(3.1.8.)

met vergelijking (3.1.3.) voor T=~ op x=- 0 gaat (3.1.8.)

over in:

Voor de soortelij ke weer stand geld t dat fm = f?, (I + f' Tm ) (3.1.10. )

Invullen van vergelijking (3.1.10.) in (3.1.9.) levert voor de

stroomdichtheid in een lange geleider op:

(3.1.11.)

De minimum smeltstroomdichtheid } =~ is die stroomdichtheid,s I~ t>o

waarbij de heetste plaats van de geleider (dit is het midden van

de draad opx = 0 met temperatuur TWI) juist de smel ttemperatuur

Ts in stationaire toestand heeft bereikt. Dan geldt voor ~ :

Trn = ~.

De stroomdichtheid, die dan door de geleider loopt wordt bepaald

m. b . v. ( 3 . 1 . 11 .) met Tn, =~ :

(3.1.12.)
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(3.1.13.)

Voeren we nu in, dat J= p·l of
I Spa p

(3.1.14.)

en

dan gaat (3.1.13.) over in: T B- IJ m _ __----..,,.-
-,=-- B- I
If, pi

(3.1.16.)

Met (3.1.15.) en (3.1.12.) levert dit voor Bop:

J.

B- e· ~O-. (0
- 4 I

waarde.

3.1.3.)

Dus B is een konstante voor een gegeven materiaal. Dit betekent,

dat voor" lange geleiders de verhouding ~.= Tn, aIleen van p en
y IS

de materiaalparameters .~ en Ts afhangt.

Vermij vond voor zilverdraad een minimum smeltstroomdichtheid

It = 2 7-. lOt! Am-2 bij G = 6. I~t WtYI-?1 c.-'. (Deze experimenteel
ds~ J

bepaalde waarde van G geldt voor zilverdraden in fijn korrelig

kwartszand) .

Hierbij is verder

"~ = <J6D °c
lAC))

N.B. Wordt met wisselstroom gewerkt, dan is ~ de effektieve
Os_

Met behulp van de vergelijking (3.1.16.) kan 1n= ~(d.), dit is

de maximale temperatuur als funktie van de diameter van de draad

bij een gegeven nominale stroom I worden bepaald (grafiek
hom .ell
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In vergelijking (3.1.14.) dit is

de stationaire overbelastbaarheid. Samen met

en

met

(3.1.19. )

van de geleider em]
effektieve stroom door de geleider [AJ

cl.= 2. r; == diameter

I - no·minale
hQIt1.en - .

levert di t op voor _I :
r

I
i -

];~i-U .7[.. ct
'to Ih,ml e-Ift

(3.1.20.)

Met behulp van (3.1.20.) kan de stationaire overbelastbaarheid

als funktie van de diameter van de smeltdraad worden uitgezet,

(ISo...) = ltd); zie grafiek (3.1.3.). Di t is gedaan bij stroom

Ih"rt'I ell.
dichtheden V ,0 van IO~' 2. IOJ_. 2"J. log-en fr.IO! Am-:Z voor

4'_Uf J J 'I .,
zilveren, ronde smeltdraden. Deze waarden zijn gekozen aan de

hand van de gemeten waarden van fig. 3.1.8.

De waarde ·van ItlDlYle-n =;;' A is gekozen, omdat ook bij de hierna

volgende metingen en berekeningen (zoals de momentane kort

sluitstroom als funktie van de tijd; zie hoofdstuk 3.3.) is

uitgegaan van deze nominale belastingsstroom.

Juist voor een verbruiker met een relatief geringe belastings

stroom die aan een sterk net is gekoppeld (b.v. een 10 kV net

met een te verwachten symmetrische kortsluitstroom, die
'"onbegrensd I

K
= ~o kA is). is een kortslui tstroombegrenzende

schakeling van groot belang. Zijn aansluiting zou anders extreem

zwaar (t.o.v. de nominale stroom) moeten worden uitgevoerd om

de grote krachten tijdens kortsluiting te kunnen weerstaan.

Er werden metingen verricht om de stroomdichtheid te bepalen,

waarbij de smeltdraad jtiist (niet) doorsmelt (=:rs~~~. Hiertoe

werd de effektieve stroom gemeten als funktievan de smelttijd
3

voor smeltti jden, die lagen tussen I sec. en 0<> (> 10 sec).
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Gemeten is aan zilveren smeltdraden met diameters van:

0,20

0,35

0,45
Fig.

mm

mm bij lengtes van 5, 10, 20,en 40 em.

mm

3.1.4. geeft het meeteireuit weer.

U. Sl4uNT

160 A

.:I:

220/0 _ 21.0

22.-0 VIV

fig. 3.1.4.

De spanning Ul:"'i~~. dient om een tijdklok te starten op het moment

dat de stroom door_het meeteireuit gaat lopen.

De spanning over de smeltdraad, die sterk toeneemt op het moment

van verdampen (fig. 3.1.9. en 3.1.10.) wordt gebruikt als stop

signaal voor de klok. M.b.v. de autotransformator kan de seeun

daire stroom (max 150 Aeff kontinue) van transformator J[. gere

geld worden.

In de grafieken 3.1.5". tim 3.1.1. ZlJn de meetresultaten uitgezet,

gemeten met ronde zilveren smeltdraden in lueht en in zand.

Opmerking:

Bij korte smelttijden (d.w.z. tijden korter dan 1 sec) is de

stroom niet konstant te houden d.m.v. handbediening. Deze korte

smelttijden zijn weI in de grafieken door "gebieden"weergegeven

om een idee te kri jgen over het verdere verloop van_ Iel/== t{ t) .

In grafiek 3.1.8. is aan de hand van de meetresultaten de effee-
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I
tieve sltroomdiehtheid 1; als funktie van de lengte van de

tJs-. .ell
smeltd~aad uitgezet.

Een beeld van het verloop van de stroom door - en de spanning

over de smeltdraad geven de figuren 3.1.9. en 3.1.10. De gegevens

.
~s

zilveren

bij deze figuren zijn: ronde zilveren smeltdraad,

diameter 0,35 mm,

lengte 10 em.

De totale smelttijd t s vanaf het insehakelen van de stroom tot het

smelten van de draad is voor de zilverdraad

in lueht: t s t::::!. '';0 mst.e,

in zand: ts~ ~30m.sec.
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2.ro' Am-2 bij een minimum lengte van
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Konklusie:

1. Uit de grafieken 3.1.5. tim 3.1.7. is te zien, dat smeltdra

den in zand t.g.v. een betere warmteafgifte aan de omgeving

een minimum smel tstroom Isc:>o e-U kunnen voeren, die ongeveer

een faktor 2 hoger ligt dan (zilveren) smeltdraden, gespannen

in lueht. Dit geldt voor een lengte van de smeltdraad van

10 em of meer. De radiale warmteafvoer is bij deze lengte

(~ 10 em) dan ongeveer gelijk aan de axiale.

2. De minimum smeltstroom I5~~ft is onafhankelijk van de lengte

van de smeltdraad bij een lengte vanaf 10 em bij niet te

dikke draaddiameter. Bij kleinere lengtes gaat de warmteaf

gifte naar de ui teinden van de smel tdraad (= axiale warmte

afgifte), die is ingeklemd tussen messing blokken (fig. 3.1.2.)
een belangrijke rol meespelen. Hierdoor neemt de minimum,
smeltstroom toe. Dit is in de grafieken 3.1.5. tim 3.1.7. te

zien.

3. De minimum smeltstroomdiehtheid ~~ePI neemt af bij toe

~emende diameter van de smeltdraad. De koker, waarin de smelt

draden waren gespannen tijdens het meten, had een inwendige

straal van 25 mm en was gemaakt van pertinax met een dikte

van 5 mm.

De waarden van ~~ ~U

lueht tussen log en

10 em.

Voor smel tdraden in zand liggen de waarden tussen 2.10 3 - en

L/_ IDS A rn- Z , dus een faktor 2 hoger. Eveneens val t te konkl u-
" " G ~2deren, dat G geen materiaalkonstante is maar, omdat rV

Sol><=>

(vgl. ,3.1.12.), in de besehouwde experimenten sterk met de

draaddiameter varieerde.

De draaddiameter van de smeltdraden varieerde tussen 0,20 mm

en 0,45 mm.

4. Uit de figuren 3.1.9~ en 3.1.10~ is te zien, dat het verdam

pen van de smeltdraad zowel in zand als in lueht gepaard gaat

met een forse spanningspiek. Door parallel over de smeltdraad

een weerstand te zetten, zoals in 93.2 wordt gedaan, kan

deze overspanning in de hand worden gehouden.
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Opmerking:

De weerstandsverandering van de smeltdraad t.o.v. de totale

impedantie van het circuit is groote Voor een zilveren smelt

draad met een diameter van 0,35 mm en een lengte van 10 em

is de weerstand bi j 20 ()C rv 20 »'I Jl. , bi j 960°C (begin van

smel ten) I\) ~D mJL ; bij 1950 "c (begin van verdampen)!::::!... 30o m.Jl,

terwijl de impedantie van de rest van het circuit ongeveer

200 I'Yl JL was. De bronspanning was maximaal 20 Veff •

Hierdoor verandert zowel de spanning over - als de stroom

door de smeltdraad sterk vanaf het moment van inschakelen

van de stroom tot het begin van verdampen van de smeltdraad.

Uit fig. 3.1.9. en 3.1.10. zal dan ook niet eenvoudig de

energie te berekenen zijn, die nodig is om de smeltdraad te

doen verdampen. Dit was overigens ook niet de opzet van de

figuren 3.1.9. en 3.1.10.

5. Aan de hand van enige metingen d.ie zijn verricht aan smel t

draden van 0,60 mm diameter is voor een nominale stroom

van ~A ~ I~md' een zilveren smeltdraad met een diameter

van 0,65 mm gekozen ( Voor d = 0,60 mm; 1==.10 em was

Isc)o L/.I = ~o AJ. De stroomdichtheid }~e- ~n is dan IV '11- 10<5' A/n-l

(d==0,65 mm) bij een lengte van minimaal 10 em en bij ge

bruik van een koker, waarin de smeltdraad in zand wordt ge

spannen, met een binnendiameter van tenminste 50 mm.

De temperatuur T\'l'I in het midden van de draad (X = 0 I fig. 3.1.2.)

zal dan ongeveer 375°C bedragen, terwijl de stationaire

overbelastbaarheid (Iso<::» = ~/I'I is.
\ IhOI'rl .e,/t

3.2. Het bepalen van de verdampingstijd van de smeltdraad als funktie

van de diameter.

Wanneer tengevolge van een kortsluiting een stroom door de smelt

draad loopt (fig. 3.2.3.), die veel groter is dan de nominale

stroom, waarvoor de smeltdraad is ontworpen, zal deze zeer snel

tot verdampen opgewarmd worden volgens fig. 3.2.1 .•

De kortsluitstroom wordt bepaald door het uitwendige circuit.

Voor de weerstand van de smeltdraad geldt; L
R

s == " A
De vermeerdering van de weerstand van de smeltdraad veroorzaakt

een versnelde temperatuurstijging (fig. 3.2.2.) in de smelt-
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I
draad t9tdat het smeltpunt van de draad is bereikt. Tot het smelt-

punt geidt voor de soortelijke weerstand f van de smel tdraad:

p == >0.£ 1+ 13 . ( T- T ) J' .I I' l .I VD.S!; Dm~~VIn~

Daarna smelt de draad, terwijl de temperatuur konstant blijft

(fig. 3.2.2.). Gedurende de korte tijd, die hiermee gemoeid is [21J.

tJ.
fig. 3.2.1.

spelen gravitatie-krachten geen rol van betekenis en dus zal het

nu vloeibare materiaal op zijn plaats blijven en verder worden

verwarmd tot aan het kookpunt -r== TJ • Voor de soortelijke weer

stand geldt tot het kookpunt, gerekent vanaf het smeltpunt:

'1; = Cj60 "c

Tel == I~ 5"0 de.
- 3 .,C- I

~ == fVAf>1:: = 4'. 1'. I/')

_3 "C- I
" f3. ~ '2. 10

I. vloeL 1

~ 1j ----. T

fig. 3.2.2.

f., '-- +- -+- _

De draad zal niet onmiddelijk verdampen maar heeft enige tijd

nodig, waarin de latente verdampingswarmte door de stroom kan

worden geproduceerd. Enige ogenblikken, voordat het materiaal

kompleet is verdampt, zal de samenhang binnen de smeltdraad

Voor zilver geldt: ,

r = J bJ.. lOt! -fUn
0" ' ..,
J= 2" C.

J'
p J; 1 . 10 ...It m
Is

& _ I ~ t . IOd' .Jl. h1
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worden onderbroken en wordt er een boog gevormd. In deze situatie

stijgt de temperatuur snel, maar de stroom zal nu afnemen, wan

neer de smeltdraad succesvol werkt; zie b.v. fig. 4.4.3 ••

Wanneer de kortsluitstroom groot genoeg is, kan het verwarmings

proces van de smeltdraad als adiabatisch worden beschouwd, wan

neer de smeltdraad voldoende lang is en de verdampingstijd

kort (..( oJ I m sec. [22J).

In dit geval kan de tijd tot verdampen in goede benadering worden

berekend met de vergelijking van Meyer:

o

j~. d.l: (3.2.1.)

met lk = ~ . A en [VII = konstante van Meyer, een
k ,

materiaalkonstante.(zie appendix A).

Voor zilver is vanaf T'" 2 fie tot aan het verdampen

T
Oe c D 16'A·o~'j~v'''j_i( 0

J. == I~ 5'0 : /VI == lJ ~. /0 . ~ ec.. WI •

Vanaf het moment van kortsluiten tot het moment van verdampen

van de smeltdraad geldt het circuit van fig. 3.2.3.; hierin is

Rk de kommutatieweerstand. Nu wordt aangenomen, dat voor 1::7 0

er sprake is van volledige kortsluiting (~'klemmensluiting"),

dus Zk == 0 •

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

YYV v

fig. 3.2.3.

Als oplossing voor de momentane kortsluitstroom Lk krijgen we

dan (zie ook hoofdstuk 3.3.):
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waarbij to het moment is, waarop de sluiting begint en

....

(.05 (w t.() + t;'- ~) + U (.0$ (Wt" + If- ~k.)
\lo I

ep.

Is

R
I

== Rs . R/(.
R~ + RK

01... :lb = d... (~b + j w LI.. ) met (fig. 3.1.)

dan is met

Cos ~b is hier de arbeidsfaktor

van de belasting.

Tevens is, wanneer Zk = 0 ,

I. == RI + j LV L,

R - Rs · RJ(
I- Rs t-R~

en

hierbij verwaarlozen we de weerstandstoename van

de smel tdraad voor ~ < teL, wat voor Rs « 1\
acceptabel is.

Voor b..( t.o kan d.... varieren tussen C"e (nullast) en 1 (vollast),

zie fig. 3.1 .•

Ook wordt nu aangenomen, dat voor het moment van kortslui ten (l: ~ 1:0 )

de belastingsstroom reeds enige tijd nul is (~=oo), zodat de

smeltdraad zijn omgevingstemperatuur heeft aangenomen (stel dat

T . = 20°C en to=o). Dit geeft de langste tijd tot het moment
om..,enh~

van verdampen en dus voor kortsluitbegrenzing de ongunstigste

situatie. Vergelijking (3.2.2.) gaat dan over in:

_ t/r.,
e. (3.2.3.)

Opmerking:

R,) ~'.J L J en r l zijn mede' afhankelijk van r' die sterk
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verloopt voor l:: 7 1:;0 • Di t effekt moet van secundair belang zi jn

in de circuitvergelijking 3.2.3., daar anders de berekeningen te

gecompliceerd worden. Dat dit effekt inderdaad gering was bleek

uit de gemeten waarden van grafiek 3.2.4., die praktisch samen

vie1en met de berekende waarden voor symmetrische kortsluiting.

Substitueren van (3.2.3.) in (3.2.1.) geeft:

~ ==tijd, waarop het verdampen van de smeltdraad begint

en d V;: ,=diameter van de smel tdraad .

De vergelijkingen (3.2.4.) en (3.2.5.) geven het verband weer

tussen de verdampingstijd ~d en de diameter d van de smeltdraad.

Bet resu1taat (3.2.4.) is dus een impliciete transce~ente

funktie .(zie d~ opmerkingop de vorige pagina)!

Met behulp van de iteratiemethode is (3.2.4.) opgelost op een

rekenmachine (Compucorp 425 G) en uitgezet in grafiek 3.2.4.,

waarbij de volgende netgegevens werden ingevoerd:

"
~.:::: 1'1 kV (= CorwQ.(J.Y"Je y. J. lrA.se. $raYl"~~'j !) ;
!K= /4 kA ;
"
I noWj == 10 A

~s== ~LI (£.o~~/= 0/ 30) ,hieruit vinden we:

~() I-lit!
J
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103 rnl-l
~'-IJ T JL

Samenvatting :'

In grafiek 3.2.4. is zowel voor symmetrisehe (ty- ~== ± ~) - als

voor asymmetrisehe slui ting (lfI- ~ = 0) de verdampingstijd teL = p(d)
uitgezet voor lengtes van de smeltdraad voor 0,1 m; 0,9 m en 1,7 m.

Uit de berekeningen bleek, dat de invloed van de kommutatieweer

stand Rk op de verdampingstijd te verwaarlozen was. Dit kwam, door

dat Rk steeds veel groter .werd gekozen dan de weerstand van de

smel tdraad, namelijk' 'S JL of hoger.

Bij asymmetrisehe sluiting valt op, dat de verdampingstijd

sprongsgewijze toeneemt bij een diameter van 0,32 mm voor 1 =.10 em
•

van ongeveer 1 - naar 2,5 msee.

Bij symmetrisehe sluiting vinden we een sterke toename van de

verdampingsti j d vanaf een diameter van 2,1 rom (tel= If l'nsec). De

verklaring hiervoor is, dat bij asymmetrisehe sluiting de stroom

bij Ai 2 msee (bij de ingevoerde netgegevens; zie fig. 3.3.2.4.)

en bij symmetrisehe sluiting bij 10 msee van teken omkeert (on

afhankelijk van de netgegevens, met uitzondering van de netfre

kwentie).

De weerstand van de smeltdraad neemt vanaf

tot Tel. = I~ 5'0
0 G «(ct = 26'" 1.10-

3Jl.h1) toe met
zie fig. 3.2.2.).

Om een inzieht te krijgen in de gemaakte fout door de weerstand

Rs konstant te houden is, behalve voor een lengte van 10 em van

de smeltdraad (= Rs ) ,ook cd. = / (cL) uitgezet voor 1=90 em (=~.Rs)

en 1 = 170 em (= Fl' Rs ) •

Voor symmetrisehe sluiting waren de versehillen te gering om in

de grafiek uit te zetten; vanaf een diameter van 0,28 mm was de

absolute fout tussen Rs en 17 Rs ~ 10% (punt 1 in fig. 3.2.4.).

Bij asymmetrisehe sluiting bleek de sprong in de kromme wat te

versehuiven. De absolute fout tussen Rs en 17 Rs was <15% voor

d:> 0,46 mm (punt 3 in fig. 3.2.4.) en .( 10% voor d>0,72 mm

(punt 4 in fig. 3.2.4.).



voor symmetrische sluiting is

uit de later verrichte metingen

al toelaatbaar bij d= 0,20 mm
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Konklusie:

De invloed van de toename van Rs
te verwaarlozen voor d 4 0,3 mm;

(hoofdstuk 4.4.) bleek dit zelfs...
bij I K = /4 kA.

Bij asymmetrische sluiting is deze verwaarlozing toelaatbaar voor

d/-tO,5 mm.

Vpor d = 0,5 mmm} is Rs = 7,5 m.JL (1=-2./[,;) en Rs :=130 mJL C-~ I~ 5"0 DC) ,

1 =0,1

terwijl de netimpedantie Ilnl = I~ (zie de netgegevens van blz.53 ).

. of Rs (T= I 'jSOOc)

I~nl

= /3 %

3.3. Het analyseren van het onderbrekingsproces in het bi~zonder bij

"klemmensluiting".

In deze paragraaf zullen de formules worden afgeleid, die gebruikt

kunnen worden voor het berekenen van het onderbrekingsproces en

wel in het bijzonder, wanneer volle sluiting ("klemmensluiting")

optreedt.

Stel dat het moment van kortsluiting intreedt op de tijd 1::= 1:
0

(zie fig 3.2.3.). Dan geld t voor '= < /;;0 (zie fig. 3.1.) normaal

bedrijf, waarbij lb de belastingsimpedantie is bij nominale

belasting en d- een getal, dat varieert tussen 1 (volle belasting)

en ~ (geen belasting). Voor de belastingsstroom Lb geld t:

"
Lb -= ~ ws (w/:.+ 0/- ~)

1
101

met, zoals voorheen:
I

R - Rs ' RJ(
I-

Rs + RK

en ~h de hoek tussen stroom en spanning bij ongestoord bedrijf.

Nadat de sluiting is ingetreden kunnen de volgende vijf mogelijk-



- 57 -

heden zich voordoen (zie fig. 3.3.1.):

r.

Dp!:re.Je"t
S ll.l.':!-Lhlj
@ I G)

I I

to t~
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.s",e. l.i:J"'I4t.lcl ko h l:C<.k~.., \l.S.
v&"d.GlMpl: s"he.:dt"t

I ® I
I I
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.sl: .... o"" -
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I
I
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sLl.td; .....~ ktt",,,,,a. .. c:lc:> V.S. V. S. sc..ht..:cLel1 ve.r 01.",," rl:; 011 dey 10 re.k.11 ~

01 CD I CD I ® I @ I:m: I I I I I
~o Cit 1::, /;2, t

3
~t~d..

y

w: ~ sc..h",,~e.l 
kol7lh1Q.I1Jo v.s.

I CD
I

fig.

kon ~a.kl:eJ?

V. s. S c-he.i.kn
I
I
t l

3.3.1.

®

.ser"" "" -
011 derhye./~~"'~

I
I

Opmerking bij fig. ~.3.1.:

@ ; n geeft de gebruikte indices in de formu1es weer bij het

betreffende gebied. Deze indices ge1den niet voor de gebruikte
tijden.

De tijd ~R geeft de tijd aan, waarop een sne11e sensor, nadat

deze de sluiting heeft gekonstateerd, een uitschake1kommando

aan de vakuumschake1aar (V.S.) geeft. De reaktietijd t b van de

V. S. is: t h = l::l - I:R (geva11en][ c/IYI Y; in geval I: l:.b= 1:.,. - tit )

In geva1 van een (bijna) vo11edige korts1uiting za1 cR- ~ zeer
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klein zlJn (geval I), terwijl bij een overbelasting (geval y )

tit - 1::
0

groot is, namelijk een aantal milliseconden.

Geval I: ( ~ 3.3.1.)

Na de kortsluiting, die op

draad op ~, ; daarna openen

Op 1: 3 wordt de stroom door

Dit geval zal zich voordoen

(bijna) volledige sluiting.

len door rK = O.

1:= Co optreedt, verdampt de smel t-

de kontakten van de V.S. zich op ~~ .

de V.S. onderbroken.

bij een sterk net met daarachter een

Dit is in fig. 3.2.3.-voDr te stel-

Geval II:: (Grensgeval)

Na het optreden van de slui ting op I::: =to verdampt de smel tdraad

jUist op het moment t l , dat ook de kontakten van de V.S. zich

scheiden. Op t 1 wordt de stroom onderbroken •
•

Geval ]]I :

Na het optreden van de sluiting scheiden de kontakten van de V.S.

zich op 1:, • Op 1:2. verdampt de smel tdraad en op 1: 3 word t de

stroom onderbroken.

Geval TIl::'": (Grensgeval)

Na het optreden van de sluiting scheiden de kontakten van de V.S.

zich op t l ' terwijl op t~ de stroom wordt onderbroken juist op

het moment, dat de smeltdraad verdampt.

Geval Y :
Als geval ]]C, maar nu verdampt de smeltdraad niet.

N.B.: Wanneer de reaktietijd cb van de vakuumschakelaar groter

dan 10 msec is, zal in de gevallen Jr t/m-JL nooit sprake

van stroombegrenzing zijn.

Alleen in geval I (grote sluiting tot volledige kortslui

ting; ZK resp_ zeer klein tot ZK=O, fig 3.2.3.) kan dan

sprake zijn van stroombegrenzing, wanneer de smeltdraad

bij symmetrische sluiting binnen 5 msec -, en bij asymme

trische sluiting binnen 10 msec verdampt.

Stel, om het rekenwerk te vereenvoudigen, dat de sluiting zich

gedraagt als een weer stand (2~ = R, fig. 3.2.3.), waarbi j de
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grootte van R bepa1end is voor de mate van slui ting (R:= 0 ;

vo11edige sluiting of M'k1emmens1uiting"). Dan ge1dt voor a11e

geva11en I tim Y, dat gedurende het tijdsinterva1 ~o <f:.( E::, de

nog niet beinv10ede korts1uitstroom ~k v1oeit. In dit geva1 gaat

circuit 3.2.3. over in circuit 3.3.2.

RI1

R

fig. 3'.3.2.

Voor Lk ge1dt dan voor

1\

. U
Lk == - <'..Os f w/:; + Ill_If.)

I~" L 'f I

met

"C,::::.

~, ::::.

We zu11en nu a11een het eerste geva1 verder uitwerken omdat juist

hier de grnotste korts1uitstromen in het circuit optreden.

3.3.1. Geva1 I:

Hiervoor ge1dt, dat op I:=t, d~ sme1tdraad verdampt. De tijd t l
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kan worden bepaald aan de hand van formule 3.2.4. (hoofdstuk 3.2.)

d.m.v. de iteratie-methode.

Voor I:: '? /;1 gaat de weerstand van de smel tdraad over van Rs
(fig. 3.3.2.) in Rsz (hierover meer in f 3.3.2.) Voor het inter

val t, < I:: < 1::.2 geld t dan:

A

Lk = U GoS (w t + lfJ - ~'-)
\Zz\

(3 __ 3.1.1. )

met

met R.rr.=

Op l: = I::.~ komen de kontakten van de vakuumschakelaar los. Als

vervangingsschema voor de vakuumschakelaar voor t'7 tz word t

fig. 3.3.1.1. aangehouden, waarbij ILLvl== ZoV (boogspanning bij

gebruik van koperen kontakten).

De inwendige weerstand van de vakuumschakelaar op het moment,

dat de lichtboog tussen de lcontakten brandt, wordt gesteld op

Rv = 2 WlJl.· [23J.

fig. 3.3.1.1.

De polariteit van de boogspanning is tegengesteld aan de momen

tane polariteit van de bronspanning (zie fig. 3.3.1.2.).

Voor het interval t
2

<:!: < 1::
3

,geldt fig. 3.3.1.2 .. De stroom Lk
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.
kan gedach t worden als de som van de s tromen II (c ircui t 3. 3.1.2. )

en ~ (circuit 3.3.1.2.) volgens het superpositie beginsel.

Lt!

+

fig. 3.3.1.2.

R

---.'
1-,

a.
fig: 3.3.1.2.

Voor 1." vinden we:

+

I,
fig. 3.3.1.2.

. U ) k - (l:_ c2.)/rEf
LJ = IZitI c.o 5 (w t + if- If'f + 3 e

,

en voor ~ vinden we:

.(.. ==2.
s - (/; - I=,.;/r." )l' - e. .

Met t. L +; (superpositie) wordt voor het interval t
2

/' I:: /' t
3

:k= I "',2, ..... "

(3.3.1.2.)

met
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Op c= /::;3 onderbreekt de vakuumschakelaar de stroom Lk

t»c3 is Lk= 0

3.3.2. Ben rekenmodel voor het gedrag van de smeltdraad.

voor

Tot het moment t. = I:d. van verdampen wordt gerekend met de weer

stand Rs van de smel tdraad, die hij heeft voor I::~ bo (co is het
I

moment, waarop de sluiting optreedt enf is de soortelijke

weerstand van de smel tdraad op l: = l;,) •

Op het moment t=t.=tJ , dat de smeltdraad begint te verdampen

wordt aangenomen, dat de soortelijke weerstand springt van f
naar f"'f met ,* = ~ s: [0- 6Am [l/,]
am nu het verloop van f na het verdampen te berekenen wordt,

voor de eenvoud van de berekeningen aangenomen dat dit verloop

I1:a de sprong van f naar (';;If verder exponentieel is, waarbij een
" .. f"tlJdkonstante LS van de smeltdraad wordt ingevoerd.

De weerstand van de smel tdraad word t dan voor t ~ l:::cl.= 1::, :

1;.L
7I. c.e·

(3.3.2.1.)

In werkelijkheid is deze ~5 geen tijdkonstante, net zo min als

dat het rekenmodel onder aIle omstandigheden geldig is, want bij

dit model zou de smeltdraad elk toegevoerd vermogen kunnen onder

breken. In werkelijkheid zal de smeltdraad de stroom niet meer

ond~rbreken zodra de toegevoerde energie aan de smeltdraad gro

ter is dan de afgevoerde energie. De soortelijke weerstand van

de smeltdraad neemt dan niet meer toe; in dit geval geldt

(3.3.2.1.) dus niet.

am het werkelijke verloop van Rs= ttl::) te weten zou een energie-
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I
balansviergelijking moeten worden opgesteld [2SJ en

Voor het al of niet onderbreken van de smeltstroom
I

lengte!van de smeltdraad van groot belang te zijn.

in hoofdstuk 4.4. verder ingegaan.

opgelost.

blijkt de

Hierop wordt

Il::d
fig. 3.3.2.1.

'I Ir l:
D

If-

f

f

Aan de hand van metingen door Vermij aan smeltdraden verricht [26J

zou voor r s een waarde van 0,1 a 0,3 msec kunnen worden genomen.

Het verloop van de soortelijke weerstand als funktie van de tijd

Z?U, volgens het hierboven beschreven rekenmodel ~ls volgt uit

zien (fig. 3.3.2.1.).

f(Ar

In de hierna volgende grafieken is van dezelfde netgegevens uit

gegaan als in hoofdstuk 3.2., namelijk:

1\

li /It kV
1'1 kA

It> A
,>0 ~I ~

I, 't (to$ ~ = ~ 30) hieruit vinden we: Rn= 0,30 Jl..

Lt} == 3" 0 3 m J.I

RJ, -== 31;, T JL

Berekend is voor geval I (§ 3.~.1.) de momentane kortsluitstroom

i k als funktie van de tijd vanaf het moment t= /::.0 , dat de volle-

dige kortsluiting optreedt (R=o, fig. 3.3.2.), tot het onder

breken van de begrensde stroom. Tevens is vanaf het moment t(» de

spanning Us over de smeltdraad als funktie van de tijd berekend.

Aangenomen is hierbij, dat de belastingsstroom Lb voor b..( S,

nul is (d.. == 00, fig 3.1.). Deze si tuatie is het ongunstigst, daar
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de smeltdraad op het moment ~, dat de sluiting begint, moet

worden opgewarmd vanaf de omgevingstemperatuur lG (zie ~ 3.2.)

I' 70

De nominale belastingsstroom I no = .17 A de minimale smelt-
hol1'1~f'r v2.

draaddiam~~er moet dan 0,65 mm zijn (~ 3.1.). Voor de "tijd-

konstante van de smeltdraad is genomen "'(5 = ~ 3l'nsec. bij L= 10 - en 1.0 c.Wl.

Grafiek 3.3.2.2. geeft de momentane kortsluitstroom als funktie

van de tijd weer bij symmetrisehe slui ting (\Y- ~= ~) voor een

zilveren smeltdraad met een diameter van 0,65 mm. De kommutatie

weerstand Rk is ' J '-j.Jl of 101-..Jl (Rk ~ 00 ).

Grafiek 3.3.2.3. geeft de spanning over de smeltdraad (us) weer

als funktie van de tijd t.g.v. de momentane kortsluitstroom lk
van fig.3.3.2.2 •• Tevens is het verloop van de smeltdraadweer-

•
stand als funktie van de tijd getekend bij een "tijdkonstante"

t 5 = 0/:3 m sec.

In de grafieken 3.3.2.4. en 3.3.2.5. is resp. de momentane kort

sluitstroom ~k en de spanning Us over de smeltdraad weergegeven

voor asymmetrisehe slui ting (LY-'~I= 0) •

.'

Opmerking:

Uit metingen in hoofdstuk 4.4. bleek, dat smeltdraadlengtes van

10 - en 20 em te kort waren, om de smeltpatroon goed te doen

funktioneren bij een kommutatieweerstand van ~4 A . Voor deze

weerstand zou een minimum smeltdraadlengte van 480 em ! nodig

zijn.

Tevens bleek uit de grafieken van hoofdstuk 4.4. dat, om een

redelijke benadering voor het verloop van de weerstand Rs van de

smel tdraad na het moment van verdampen (I:: /' btl. = ~,) te kri jgen, . de

ingevoerde "tijdkonstante LS " een faktor 10 lager moest lig

gen dan aanvankelijk was aangenomen, n.l. 15 rv 0,/03 YYlse.c. i.p.v.

~I a ~3 ~se.~ • De afwijking tussen het werkelijke verloop van

Rs (grafieken 'to '-to 7- en 4'.4" 13. ) en het· benaderde verloop m.. b •v.

3.3.2.1. is met L S =OJ 03WlS e.c. het hoogst rond'l:-=E:d., waarin het reken-

model een sprong voorkomt. Bier is de afwijking een faktor 10.

In tabel 3.3.2.6. is de besehermingsfaktor berekend
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symmetrische - en asymmetrische

k is:
k == ~kmA.){ = ~.s. I k = 1,1t" '1.1. 0 00 ==' lto

.Inom f.,"1'1'\ to

I -69 -

bij verschi11ende 1engtes van de srne1tdraad
!

kommut~tieweerstanden Rk bij

sluiting. De korts1uitfaktor

en verschi11ende

N.B.
.
l. lOs de maxima1e waarde van de korts1uitstroom die in

t\'lt;l.X

het begrensde net optreedt.

k:::::=
".

lkmll.)(
,.
1YlDt'll

a. :::::::::

Bey-e.ke-VI J Gla.11c1.e- L= 10 '-In L= 2.oc..rn

ha..ncL Va. .. kj : RK= r, 't Jl. RK= loT Jl R~= 7/'1 Jl.. Rl<= ,ot JL

.5ljm" $ L~t~l1~

(h') 3. 3. :1.. 2.) a,= be Q...= 6s- cL= tf cL=- t!

Mljh1. Stui~~I1'j

Ui~ 3.3.2. Lt.) d..= 1-' Cl= 6r cl= S"~ cL-= SI

tabe1 3.3.2.6.

Konk1usies:

1. De kommutatieweerstand heeft nauwe1ijks inv10ed op de grootte

van de begrensde piekkorts1uitstroom ( im~x ). Hij bepaa1t

uiteraard we1 de grootte van de "vo1gstroom". dit is de

stroom die nog v10eit nadat de sme1tdraad is verdampt.

2. De kommutatieweerstand begrenst de piekspanning over de s~e1t

draad op het moment, dat de sme1tdraad verdampt. Daartoe moet

de kommutatieweer$tand induktiearm zijn. De piekspanning over

de sme1tdraad (en over de k6mmutatieweerstand) za1 dan max.

U, = i .R zi jn, wanneer de stroom ogenb1ikke1i jk gehee1 in
~ /'na.x K

de weerstand Rk zou kommuteren. In hoofdstuk 4.5. komt dit

tersprake.

3. Bij symmetrische sluiting is nauwe1ijks verschi1 te zien tus

sen de maximaa1 begrensde piekkorts1uitstroom ~~X bij va-
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rieren van de smeltdraadlengte (de tijd tot verdampen vanaf

t = t. o was nagenoeg gelijk voor L= /0 (..m en L== 20 an ; voor L= Soo C-n1

nam de ze 60 ;W ec- toe tot II 60 pse;!!) •

Bij asymmetrische sluiting (yJ-~= 0) is

piekkortslui t stroom ~I'ha.x voor L= 10 U'n :

L== 20 (.rn : (,l'I'\fvX ----- 'II I 1<A (1:.s = 0,31'1'\51:<-)

(l:::::: 5"00 l.h1 :
.

3,1't kA ("ts = 0 03 l1'>SU})L ---1''''1.. )( -----

ofweI de beschermingsfaktor a neemt af van 71 ( L= 10'-m) tot

59 (L=2 0 e--m) voor Rk =7,4 JL (zie tabel 3.3.2.6.).

'"
De kortslui tfaktor k== L:m,,-x = 1..10 ; in het onbegrensde asym-

(
I Ill>f'1' /'

metrische geval 4'-l(,=O) ,lS (,t'hlA...x=L..k...p'x of a=k :=280. Er is

dus sprake van een behoorlijke begrenzing.

~Deze tijden zijn berekend voor adiabatische verwarming, zie

bIz. 51.
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4. Ret ontwerpen van een hoogspanningssmeltpatroon voor kortsluit-

stroombegrenzing met kommutatieweerstand.
r
r,

In S4 .~l. zullen enige prine ipe s worden omsehreven van ho ogspan

ningssmel tpat'roon konstrukties, die in omloop zijn.

In ~ 4.2. is het meeteireui t besehreven, waarmee de metingen in

dit hoofdstuk zijn verrieht.

In §4. 3. zi jn de re suI taten weergegeven van smel tpatronen, die

i.p.v. zand een ander blusmiddel, poeder - of korrelvormig mate

riaal, als vulling hadden.

In ~ 4.4. is de kritisehe veldsterkte Es van ronde, zilveren

smeltdraden bepaald voor smeltdraden met een diameter tussen de

0,20 mm en 0,65 mm. Als vulmiddel werd zand gebruikt met een

korrel van 0,28 - 0,55 mm diameter.

In ~ 4.5. is de minimum smelt~raadlengte berekend bij een gegeven

diameter van de smeltdraad en vergeleken met gemeten waarden.

Deze minimum lengte is o.a. afhankelijk van de kommutatieweer

stand Rk . Eveneens zijn de grenzen, waarbinnen de kommutatie

weerstand moet liggen, bepaald.

N.B.: De diameter van de smeltdraad wordt bepaald door de nomina

Ie stroom. Zie hiervoor hoofdstuk 3.1 .•

4.1. De konstruktie van H.H. smeltpatronen.

Bij toepassing van een smeltpatroon voor beveiliging tegen aIle

overstromen geeft het uitsehakelen van kleine overstromen (1,1 a
3. I., oYt1 tt/) t.g.v. overbelasting moeilijkheden [27J. Geringe

overstromen hebben lange tijd nodig, om de smeltgeleider tot de

smelttemperatuur op te warmen, daar de warmtestroom voldoende

tijd heeft, om weg te vloeien. Daar de hoogste temperatuur in het

midden van de smeltdraad optreedt, ontstaat daar het eerst een

onderbrekingsplaats. Hierdoor wordt een korte liehtboog tussen

het smeltende geleidermateriaal gevormd, wiens spanning niet

hoog genoeg is om te blussen.

Afhankelijk van de grootte van de stroom wordt bij verder verdam

pen van het vloeibare geleidermateriaal alsnog een voldoende

hoge boogspanning bereikt, zodat de liehtboog dooft of de in de

liehtboog in warmte omgezette energie leidt tot vernieling van
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de smeltpatroon, voordat de stroom wordt onderbroken.

Om geringe overstromen af te schakelen kunnen de volgende

maatregelen worden genomen:

1. De smeltgeleider bestaat uit zoveel mogelijk parallele deel

geleiders.

2. Bet aanbrengen van verzwakkingen in de deelgeleiders, die

. zodanig moeten zijn, dat ook bij geringe overstromen deze

verzwakkingen met gering tijdsverschil doorsmelten.

Ad 1: [23 ]
Wanneer verschillende smeltdraden parallel worden geschakeld,

ontstaan aan de afzonderlijke deelgeleiders achtereenvolgens

onderbrekingsplaatsen. Na het doorsmelten van een draad neemt de
•

stroom in de overgebleven draden immers toe. Na het doorsmelten

van de laatste deelgeleider ontstaat een lichtboog, waarvan de

lengte groeit, totdat de voor het blussen noodzakelijke lengte

wordt bereikt. Daarna volgt op een andere deelgeleider met de

kortste onderbrekingsplaats een overslag t.g.v. de hoge boog

spanning en eenzelfde cyclus herhaalt zich. Dit, van het aantal

der deelgeleiders afhankelijke proces herhaalt zich zolang tot

de lichtboog tenslotte geblust is.

T.g.v. de verhoudingsgewijs lange lichtboogtijd vormt zich om de

lichtboog een smeltrups.

Is de lichtboogtijd te lang, dan wordt de smeltrups oververhit.

De zandkorrels rondom de verdampte smeltdraad verliezen daardoor

hun isolatievermogen en de smeltrups neemt een "hoge"elektri

sche geleidbaarheid aan. De onderbreking van de stroomkring

(lichtb~ogblussing) is niet meer mogelijk en de smeltpatroon

.explodeert, smelt of verbrandt. Om dit te voorkomen worden (pa

rallele) smeltdradengebruikt met plaatselijk aangebrachte

vernauwingen.

Ad 2:

Bet uitschakelproces bij parallel geschakelde smeltdraden met

aangebrachte vernauwingen verloopt ongeveer als volgt:
. , ,

T.g.v. onvermijdelijke diameter-toloranties smelt een verzwakking

van een deelgeleider bij een geringe overstroom het eerst door.
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De ande~en volgen met steeds kortere tussentijden. De stroom wordt

I

hierdo~r gedwongen zich op steeds mj.nder deelgeleiders te verde-

len, zodat de stroomdichtheid in de deelgeleiderdoorsnede steeds

groter wordt. Door de laatst doorsmeltende deelgeleider vloeit

de gehele overstroom, waardoor vele verzwakkingen in die laatste

deelgeleider praktisch gelijktijdig doorsmelten. Bierdoor ont

staat een verhoudingsgewijs hoge boogspanning, die tot overslag

leidt in de eerder gesmolten deelgeleider, die de kortste onder

brekingsplaats had.

De stroom kommuteert volledig in deze deelgeleider. Deze smelt

vervolgens op veel verzwakkingen door, waardoor weer een hoge

boogspanning ontstaat, die tot overslag zal leiden in de eerder

gesmolten deelgeleider met de op een na kortste onderbrekings

plaats. Dit proces gaat door totdat uiteindelijk aIle smelt

geleider-onderbrekingsplaatsen zo spanningsvast zijn geworden,
I

dat geen verdere overslag meer mogelijk is. De smeltpatroon

heeft de overstroom geblust. De betekenis van de vele verzwak-.

kingen in het blusproces zal nader worden toegelicht op bIz. 94 -

Bet uitschakelproces bij kortsluitstromen:

Ret plotseling afbreken van een kortsluitstroom veroorzaakt een

hoge overspanning, wanneer de smeltpatroon een gladde smeltdraad

met een "konstante doorsnede bevat [29J. De ontstane overspanning

is evenredig met de lengte van de gelijktijdig verdampende smelt

draden. am deze (gevaarlijke) overspanning te vermijden wordt

eveneens gebruik gemaakt van gemodificeerde draad~(fig. 4.1.1.)

fig. 4-.1.1.

De nauwste plaatsen van de parallele draden smelten gelijktijdig

door [10]. Tengevolge van de nu ontstane talrijke lichtbogen

springt de spanning over de smeltpatroon meteen op een verhou-
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dingsgewijs hoge waarde, die eehter meestal lager is als de drij

vende spanning. Nu branden meer of minder de niet verzwakte deel

stukken van de smeltdraden of smeltbanden af, totdat de lieht

boogspanning boven de drijvende spanning komt; de liehtboog dooft

dan.

Inplaats van gemodifieeerde draad of - band kan men ook gebruik

maken van een stervormig liehaam, waaromheen smeltdraad of - band

wordt gewikkeld.(fig. 4.1.2.). Tussen de ribbels van de ster vor-

fig. 4.1.2.

men zieh dan de afzonderlijke liehtbogen [31J.
Omdat bij de metingen, die verrieht zijn, steeds parallel aan de

smeltpatroon een kommutatieweerstand was gesehakeld (zie fig

4.2.1.), waarin de stroom vanuit de smeltdraad kon kommuteren

is gekozen voor een eilindrisehe draad zonder inkepingen. De

overspanning op het moment, dat de (laatste) smeltdraad verdampt

wordt begrensd door de grootte van de kommutatieweerstand.

4.2. Het meeteireuit.

De metingen, die in dit hoofdstuk zijn gedaan, zijn verrieht met

het meeteireuit van fig. 4.2.1 .. Met behulp van een serie-reso

nantiekring, die gevormd word t door een kondensator C, = //0 jA-F

en een spoel ~= ,o~H en die is afgestemd op 50 Hz, wordt de

vereiste hoogspanning geleverd. Deze seriekring, ook wel

"kondensatorbatterij" genoemd, wordt m.b.v. een laadapparaat
/\

opgeladen tot de gewenste topspanning II (maximaal 15 kV). De

energieinhoud per kondensatorbatterij is maximaal 12,4 kJ; de

eerste (symmetriseh~) top van de stroom is 550 A als de batterij

tot 15 kV was opgeladen.
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(B6~) (Bf,c)

_---0"lo-__-cRL="=AP=}-~_r_--e~ ~S,.,..-+-o
"'" I II

I I
I I

ShL ... \l'l') Sbu"'l'l'

J.!SI J.I S2

L_

LA A'O

APPA KAA

......-c I
I

-I

AS,

fig. 4.2.1.

Verklaring van de in fig. 4.2.1. gebruikte afkortingen:

HS 1: Luchtdrukschakelaar (BBG, type DB 10 k 400)

/;; - I,J + , l'Ylsec. )'1"'- 7 -

HS 2: Luchtdrukschakelaar (BBG, type DB 10 k 400)

tiN == S"J ± I msec, ~

HS 3: Vacuumschakelaar (Hazemeyer)

ZI/Z2 vormt een spanningsdeler van 400 : 1 [)2].

Vsd == spanning aan de laagspanningszijde van

deler.

Rshunt = shuntweerstand = 1,60 mJl. ( Ll?1A.X = /.2. k A

SI == scheider.

AS1 == aardscheider.

hI:, == J~/.5"" ± I WI se.c.

tb = I~1 ± 0) 2. mse.c.

de spannings-

) .
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Door hi kondensatorbatterijen parallel te schakelen wordt de
Ii

eerste Itop van de stroom n X >'5"0 A als de n
J

batteri j en tot
I I

15 kV worden opgeladen.

Met het getekende systeem van de serie-resonantiekring ZlJn aIleen

symmetrische"kortsluitingen te simuleren, doordat op het moment

van sluiting de spanning steeds zijn maximale waarde heeft. De

stroom door het circuit zal een resonerend karakter houden, zo

lang de impedantie van het circuit kleiner is dan de kritische

impedantie Z == ~VF' ,waarin n ,het aantal parallel geschakelde
c.. 11 C I

I r

resonantiekringen is, L
I

= zelfinduktie van ~~n resonantiekring

== jO t'n H en C
J

== capaci tei t van ~~n resonantiekring = /10 .rtF.

Wordt de circuitimpedantie groter dan ?~ , b.v. wanneer de smelt

draad verdampt, de smeltstroom wordt onderbroken en de kommutatie-
I

weerstand Rk hoog is, dan is het verdere verloop van de stroom

aperiodisch [33J.

INSGf{AJ(EL

~ 5Po£L
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,

DELA~
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4
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In fig. 4.2.2. is het stuurcircuit voor de schakelaars HSl , HS 2
en HS

3
weergegeven en de sturing van de oscilloscoop.

Een volledige meetcyclus loopt als voIgt:

Allereerst wordt de vakuumschakelaar gesloten. Vervolgens wordt

aan de pulsgenerator een startsignaal gegeven d.m.v. een op de

pulsgenerator aanwezige drukknop.

De pulsgenerator geeft nu een puIs af op het tijdstip \:; = I::f' aan

de sturing van de luchtdrukschakelaar HS l , die ongeveer 48 msec

na 1::1' inkomt.

Luchtdrukschakelaar HS 2 ontvangt SO msec na t p een stuurpuls en

komt ongeveer SO + Sl == 101 msec na t" in. Op di t moment is het

circuit ingeschakeld, ofweI het begin van de kortsluiting

1::= 1:0 ~ t p + /01 ",se.e-.

N.B."voordat de vakuumschakelaar wordt gesloten is allereerst

de kondensatorbatterij opgeladen tot de gewenste spanning.

De vakuumschakelaar ontvangt een stuurpuls SO + Sl = 101 msec na

tpt dus ongeveer op het moment, dat de kortsluiting begint. In

plaats van de vertragingsunit van Sl msec, die een uitschakel

kommando aan de vakuumschakelaar geeft, zou een sensor kunnen

worden gebruikt [34J, die zijn meetgegevens van de stroomshunt

R h t betrekt.s un
Op ongeveer 1St msec na ontvangst van dit uitschakelkommando

gaan de kontakten van de vakuumschakelaar scheiden. Bij de eerst

volgende stroomnuldoorgang zal de vakuumschakelaar de stroom

onderbreken. De stroom zal dus een periode, al of niet begrensd,

lopeno Dit al of niet begrensd zijn van de stroom is afhankelijk

van het al of niet onderbreken van de stroom door de smeltdraad,

nadat deze verdampt is.

De uitschakelspoelen van de luchtdrukschakelaars HS I en HS 2 ont

vangen SO + S7 = 107 msec na tp , ofweI ongeveer 6 msec na het

begin van de sluiting, een uitschakelkommando. De kontakten

van HS 2 zullen nu ongeveer 2S~ msec en die van HS I ongeveer

26~ msec na het begin van de sluiting gaan scheiden.

Mocht de vakuumschakelaar de stroom niet onderbreken, dan doen

de luchtdrukschakelaars dit weI.

De reden, dat twee luchtdrukschakelaars i.p.v. een (aIleen HS 2 )
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in het ~ircuit aanwezig zijn is de korte tijd tussen het in - en

uitsch,kelen van de schakelaar HS 2 , Bij grote stromen blijkt HS 2
soms nfet uit te schakelen. Om deze reden wordt dan ook aan HSl
50 msec eerder het in-kommando gegeven dan aan BS2 •

De oscilloscoop wordt 100 msec na het startsignaal ~r getriggert

ofwel ongeveer 1 msec voor het Dptreden van de kortsluiting.

Na het beeindigen van de meetcyclus wordt de kondensatorbatterij

.verder ontladen via Rontlaad na het sluiten van de aardscheider

AS1 •

4.3. Bet vulmateriaal in een smeltpatroon.

Om een smeltpatroon met een hoog afschakelvermogen te krijgen

is het vulmateriaal, dat de ontstane lichtboog na het verdampen

van de smeltdraad moet doyen, van groot belang.

In 1903 werden reeds smeltpatronen met zand gevuld. Voor het ge

bruik van zand ging men waarschijnlijk uit van de gedachte, dat

als zand goed is te gebruiken als blusmiddel bij branden, dit

ook wel goed zal zijn om lichtbogen te blussen C35J.

Zand blijkt een goede isolator te zijn bij zowel lage - als hoge

temperatuur, zoals uit tabel 4.3.1. is te zien. Gezocht is nu

naar een vulmiddel, dat beter zou voldoen dan zand. Dit heeft

zin, omdat de huidige smeltpatronen (die alle gevuld zijn met

zand) alle moeten voldoen aan de eis, dat niet te hoge overspan

ningen worden veroorzaakt. Toepassing van een kommutatieweer

stand maakt deze eis overbodig, zodat wellicht ook een ander

vulmateriaal in aanmerking komt. De volgende eisen moeten aan

dit vervangende vulmiddel worden gesteld:

1, Het moet een goede isolator zijn"die bestand is tegen hoge

temperaturen.

2. Ret moet redelijk tot goed warmtegeleidend zijn.
, , , ,

3. Bet moet poeder- of korrelvormig zijn.

4. De kostprijs van dit vulmiddel moet redelijk zijn.

Ad 1:

Er moet rekening worden gehouden met het feit, dat wanneer de
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I
nominale bedrijfsstroom door de smeltdraad vloeit, dus bij onge-

..
stoord ~edrijf, deze smeltdraad zeer warm wordt, namelijk 400 a

600 °c '[36J. Het vulmateriaal moet deze hoge temperatuur lange

tijd kunnen verdragen. Door deze eis vall en de kunststoffen zoals

P.V.C., polystyreen en zelfs teflon, welke laatste als warmte

bestendig wordt besehouwd (max 300 °C) af.

Om deze reden is alleen gemeten aan keramisehe, poedervormige

of korrelvormige materialen of grondstoffen daarvoor.

Ad 2:

Hoe beter warmtegeleidend het vulmateriaal is, deste dunner kan

de smeltdraad worden gekozen bij een gegeven nominale stroom (zie

hoofdstuk 3.1.). Hierdoor is een betere stroombegrenzing te

krijgen, doordat de dunnere smeltdraad sneller verdampt (hoofd

stuk 3.2., grafiek 3.2.4.).
De omgeving van de smeltdraad heeft geen invloed op de snelheid

van verdampen van de smeltdraad bij verdampingstijden, die klei

ner zijn dan 100 msee, omdat de axiale en radiale warmteafgifte

naar de omgeving verwaarloosbaar is t.o.v. de ontwikkelde warmte

door de toegevoerde elektrisehe energie B7J.

Ad 3:
am het gevaar van explosie van de smeltpatroon te voorkomen, wan

neer de kortsluitstroom niet door de smeltdraad wordt onderbro

ken, nadat deze is verdampt, is steeds met een half open, eilin

drisehe smeltpatroon gewerkt. Deze patroon werd van bovenaf

gevuld met het vulmateriaal (fig. 4.3.1.).

r = 25 mm.

1 = variabel tussen a 

en 41 em.

fig. 4.3.1.

Korrelig of poedervormig vulmateriaal is genomen omdat bij het

niet onderbreken van de kortsluitstroom dit vulmateriaal hoogstens

uit de smeltpatroon wordt gebl~zen door de exploderende smelt-
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draad. Bij toepassing van een vloeistof als vulmiddel zou men

kunnen denken aan een bluskamer van een schakelaar, gevuld met

b.v. olie waarin de smeltdraad wordt aangebracht.

Er zijn door Vermij weI metingen verricht aan smeltdraden met

een vaste stof als omgevingsmateriaal ~8J. Hiertoe werd in dit

materiaal een nauw kanaal geboord, waarin de smeltdraad werd

gestoken.

Ad 4:

Het grote voordeel van zand is o.a. zijn zeer lage kostprijs. Als

voorbeeld hiertoe het volgende:

In 1968 was de prijs van een smeltpatroon van 11 kV voor een

nominale stroom van 60 A 1115,- (LEL - patroon). De prijs van

het zand in deze patroon is ongeveer 11,- of 1%.

Enige elektrische eigenschappen van de gemeten stoffen, voor

zover deze bekend zijn (tabel 4.3.1.).

5 rtU. ~ ti.e.ke. cLoo r'Jll.."js wee.... - (j em~clde.lde. \Jt\.YWl!::€- - 5meLt-

« S I:.c;u, cl [ Jl.m) doorslt\~ve..lJ- ~ele.~cL - l:-eh1 ren;,.-
."."

20°C 500"(,
D fteykce b5 saJ.l~ b~yheid l:l.l LLV
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(kV/m m) (Wm- J J<-') ( °C)
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/0 "

t:" lot! I~ tio/0 /0
I
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2

03 ) vOOY" A~ 03

MtI.'l1eS~L~1'l1 oX {de 3 6. 10'2 13> 3060
,/

M,O

tabel 4.3.1.
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Gemeten is aan een smeltpatroon met een smeltdraaddiameter van

0,20 mm en een kommutatieweerstand van 7,8 Jl . Gezoeht is naar

een vulmateriaal, dat beter voldeed dan zand (=fijn zilverzand).

Hiertoe is eerst de kritiseh lengte van de smeltdraad bepaald in

zand, waarbij deze nog juist onderbreekt zonder dat een smelt

rups ontstaat (fig. 4.3.3.).

Deze lengte is:

~=23 em voor Rk == 71t Jl.

liL = /4 kV
Korrelgrootte van het zand is 0,28 - 0,55 mm.

Deze lengte van de zilveren smeltdraad werd nu steeds aangehou

den, terwijl de volgende vulmaterialen werden gebruikt:

1. zeer fijn zilverzand (0,18 - 0,23 mm korrel).
I

2. kwartsmeel ( SL 0t. ).

3. silieagel type BZ 23.

4. natriumsilieaat.

5. talk (3 M~ 0 . ~ Si, 0:L' /12 0).
6. magnesiumoxide (M~O ).
7. alurili-niumoxide (AL

2
03 ) •

8. marme.rgruis ((4(°3 ) korrelgrootte 10 - 20 mm.

9. idem korrelgrootte ~ 3 mm.

10·~<natriumehloride.(Na.CL) (keukenzout, jodium vrij).

11. aluminiumehloride ( ALCL
3

. t H2 0 ).
12 .. tinehlor ide ( Sn ell' 1. J.I;t 0).
13. aluminiumfluoride (AlF

3
• 3J!2.0).

14. ealeiumfluoride (Cet, ~ ).

In fig. 4.3.2. zijn de 3 mogelijke situatie

bij smeltpatronen kunnen voordoen.

,
s getekend, die zieh

d. . b
I. Fig. 4.3.2. en 4.3.2.

In deze situatie heeft de smeltpatroon niet onderbroken. Na het

verdampen van de smeltdraad ontstond een geleidende smeltrups.

t.g.v. de lang brandende liehtboog. Deze doofde rond de nuldoor

gang van de stroom, maar herontstak weer bij toenemende stroom

(thermisehe herontsteking). Er was nauwelijks sprake van stroom

begrenzing (zie tabel 4.3.2.)
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a. c.
]I. :Fig. 4.3.2. en 4.3.2.

De smeltpatroon heeft onderbroken na de eerste halve periode.

Doordat de lichtboog voldoende lang brandde, namelijk enige

milliseconden, vormde zich weI een smeltrups, die dunner was dan

in geval I. Deze lichtboog doofde rond de nuldoorgang van de

stroom en herontstak niet, doordat de kleinere smeltrupsdiameter

voldoende tijd had gekregen af te koelen. Ook hier is nauwelijks

sprake van stroombegrenzing.

> ' J
lIT. Fig. 4.3.2.

e..
en 4.3.2.

De ~meltpatroon heeft goed onderbroken; de lichtboog werd zo snel

gedoofd, dat zich geen smeltrups vormde. Hier is werkelijk spra-

ke van stroombegrenzing. De keuze van de kommutatieweerstand Rk
bepaal t de waarde van II en l.t. Voor een zo goed mogelijke stroom

begrenzing zal Rk zodanig ge~ozen worden, dat l.1.( iaanspreek (= LmJ
(zie hoofdstuk 4.5.).
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Konklusies:

Uit de foto's van fig. 4.3.3. en uit tabel 4.3.2. blijkt:

a. Dat zand met een korrel van 0,10 a 0,50 mm als vulmiddel het

best voldoet wat betreft het snel doyen van een liehtboog.

b. Dat kwartsmeel, silieagel, talk, natriumehloride, aluminium

chloride, aluminiumfluoride.en ealeiumfluoride nog kans zien

de liehtboog in de buurt van de eerste stroomnuldoorgang

voorgoed te doyen. Er treedt dus geen thermisehe herontste

king Ope

e. Dat de overige materialen ongesehikt zijn als vulmiddel voor

smeltpatronen.

Om deze reden is bij de volgende metingen steeds met fijn zilver

zand (korrelgrootte 0,28 - 0,55 mm) als vulmiddel gewerkt.
I

4.4. Het gedrag van de zilveren smeltdraad in zand bij grote kort

sluitstromen.

, , , ,
De smeltdraad wordt als snelle sehakelaar gebruikt, die

(eenmalig) sehakelt bij het optreden van een kortsluitstroom.

Zodra de liehtboog, die ontstaat wanneer de smeltdraad verdampt,

gedoofd is, wordt de stroom gedwongen volledig via de kommutatie

weerstand te vloeien (zie fig. 4.2.1.).

Van belang is het gedrag van de smeltdraad vanaf het moment, dat

de kortsluiting optreedt tot het moment dat de verdamping volle

dig is.

Gemeten is aan ronde zilveren smeltdraden met een diameter van

0,20 -, 0,35 -, 0,45 -,en 0,65 mm. In het kritiseh gebied tussen

al of niet onderbreken werd, wanneer de smeltdraad nog goed on

derbrak, de lengte steeds met 1 em verminderd bij een bepaalde

kommutatieweerstand, totdat hij niet meer in staat was de smelt

stroom te onderbreken. In dit gebied van 1 em lag' dan het kri

tisehe punt tussen wel en niet onderbreken. De kritisehe veld-
* H

sterkte Es = ~ kon nu bepaald worden, waarbij Lrn~l\ de minimum
LtvI ,'1

lengte was, waarbij de smeltdraad de smeltstroom nog goed onder

brake In dit geval yond geen vorming van de smeltrups plaats

(fig. 4.3.1. en fig. 4.3.2.)."
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De gemaakte meetfout in de lengte van de smeltdraad ligt nu tus

sen + 0,1 em en __ 1 em. De instelfout in de lengte was namelijk

± 0,1 em, dus Lm~ kan hooguit 0,1 em meer zijn, maar, in het

limiet-geval kan de lengte 1 em korter worden gekozen, waarbij

nog juist de smeltstroom goed wordt onderbroken.

De gemaakte afleesfout was de afleesfout op de oseilloseoop in

de geme ten spanning Lis •

De uiterste grenzen van de eombinatie van aflees- en meetfout

is in tabel 4.4.1~ weergegeven. De opgegeven waarden onder

tabel 4.4.1~ is symmetriseh genomen t.o.v. boven- en ondergrens
b

van de aflees- en meetfout van tabel 4.4.1 ..

a.+b
De tabellen 4.4.1. geven de meetresultaten weer. Hierin is

tevens gegeven bij een bepaalde diameter de effeetieve eireuit-
I

stroom: .J!>.... .eP~ , waarbi j de smel tdraad jui st niet smelt (~ 3.1. )

en de eireui tstroom lk= Lk waarbij de smel tdraad juist na
i I::J.= 5"1>1 sec.

5 msee verdampt bij symmetrisehe sluiting.

Eveneens is in deze tabellen gegeven de momentane kortsluitstroom

Lk . L op het moment dat de smel tdraad verdampt bij de
'= = tJ /I1~X

betreffende topwaarde van de onbegrensde stroom bij symmetrisehe,..
slui ting III •

. to ..... 0.,;<

De laadspanning van de kondensatoren was steeds 14 kV.

dlo.mebe.Y' d (mm)
0/20 0; ~ ~ 0/ 't 5" ~ tr.- ~Z'} ".,..1,"

(f ( mm2
) D

1
() 'I ~IZ 0... :J.,t> .0/4'2 C} 16 fllYi"-Hel

I (A) 13 .23 30 ~6 4-x 13 = 5"2
St;>O ~n

.
5"60(..k (A) Ilj 0 'j7S" " S"o 7~()

tel. = 5"msec.

atabel 4.4.1.

Uit de metingen bleek, dat, ongeaeht de stroomsteilheid, bij

een gegeven diameter de veldsterkte (== spanning per lengte

eenheid van de smeltdraad) fs==~ bepalend was voor het al of
L •

niet goed onderbreken van de stroom ls door de smeltdraad rond

het moment, dat de stroom door de smeltdraad in de buurt van het



stroom ls neemt

(zie de foto's
I
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nulpunt komt. In de buurt van dit nulpunt van de
I

de span~ing over de smeltdraad sprongsgewijs toe
I

van fig. 4.4.3.; 4.4.4.; 4.4.10. tim 4.4.12.).

Was de spanningsval Us over de smeltdraad nu groter dan de kri

tische spanni'ng LL;= fs* .L , dan onderbrak de smel tdraad niet

en was er geen sprake van stroombegrenzing. In het geval, dat

Us < u~ was onderbrak de smeltdraad weI.

Bet proces vanaf het begin van verdampen zou als voIgt te beschrij

ven zijn:

Op het moment, dat de draad ergens begint te verdampen, ontstaat

er op die plaats een lichtboogje, waarover meteen een spannings

val ter grootte van de anode- en kathodeval staat (fig. 4.4.1.).

Ub = b"()~ ~f'e:tV1h in~

ul = eu.~L5rWll''1;I''l~

uK. = Ko.l:ho ck v<l.l

LLA= a.l1o Jeva..l
~ I

~-
CU1oJ.i~e.bte.J

fig. 4.4.1.

Deze lichtboog groeit in lengte t.g.v. het toenemend verdampen

van de uiteinden van de smeltdraad, waartussen de lichtboog brandt.

Bij een grote stroomdichtheid zal op meerdere plaatsen tegelijk

de smel tdraad beginnen te verdampen [39J. Di t heeft tot gevolg

dat de weerstand van de smeltdraad sprongsgewijs toeneemt, daar

zilverdamp, zolang het niet geioniseerd is, een slechte geleider

is.

-Parallel aan de smeltdraad is een kommutatieweerstand Rk gescha

keld (fig. 4.4.5. en 4.2.1.). Het circuit is induktief. Hoewel

~ groot is, doordat de spanning Us over de smeltdraad sprongs-

g~WijS toeneemt (t.g.v. de sprongsgewijze toename van Rs ) en Ji
hlerdoor de spanning U

L
over de spoel evenzo moet afnemen (U

L
=Ld? )

is in dit zeer korte tijdsbestek, waarin het verdampen van de

smeltdraad plaatsvindt, de smeltstroom lS bij benadering toch

konstant te beschouwen, zoals ~it de fig. 4.4.3 en 4.4.4. is te

zien. (vervolg op blz.93)
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a£l.l'\lo:o.L kYL h.se-he.
. di.tA-..., ete.Y' k,,1'n m LA. fA-tie. krihsc-h e a.!Lus- e-'" me.ei:-LMf-

ko nJeI1sut:or vJ hAHeY"5eIJ 5 me Ll; clYPooc.<.cl. wetrSCt4. ... d. veLA steyHe. tour LI'I £*".5

bt<.tl:t.Y"~el1 2" (JL) J{Mm) RK (JL) E/ (kYltt-') 0 ... de ...., re",s b"ve/'l,rt...~

22- ~ 'ttl °/2 0 1'1, tf ;7 ~2 - -
OJ 3 f: ~i; 7 J: 6 - -
0/ It s- ~i; ;7 ~l - -.
~ 1,5'" ~, 7 'f,tf - -

o i.0 • 1; d,Y t?.Ael1 ,,'I '7 I~ 1 - -, "
part:\.lleL

2cf ~, 5" ~~o 1'1, J' 7 'J 2 - -
~3C 7" 0

7 ~! - -

~~b 1/ ~ "77J t! - -
I

() 6~ 3, I / S; I - -
/

, o i.o • t elVA-de,., ~J ~ 7 '2/T - -
:} /

f""YI"",Lld

h
tabel 4.4.1.

"*Uit de tabel blijkt, dat fs voor d= ~.z01't11t1, 1 draad, en cL= o/~omltl ,

4 draden parallel, van dezelfde gro~tte orde zijn.

cLL.a.meee .... zi.Lver-e.1'1 s .... e.L/;eLy lI\,.o..cl [n1W1)

&lAhb""L
,..

0.120 D/ L; t:' ~ 6~
{'i dv""de""

I 0,3'5 0;lo; par.",UeL

kl'YlAX i. I l:GL lmp-x
I cd. ~~t\.X I f:&L Llh A.X I Cd ltt'lA.X

I f:J
bA~ct:r5el') (A) mo.x I

( A)
I I I I ()V~)( A) I (JL~e,-) I LJtsec) ( A) l jt.sec) [ A) ( y..5€c.) [ A)

3)0 I 2300 I
I T I

I 5'00 - - - - - - - -

~oo I I 3000

I I j
2. /000 IfoO ,'0 - I

- - - - -

I I I I
3 1500 630 1000 - - - I - - - - -

I I I I
Joo ,800 1'1 So t. g. tJo

l.j 20DO 1°° /2 ~o 1f50 I Zl o0 -- -
II I

b 3/00 J2.0 I
650 I~OO 1/j00 ~/OO I 2000 2~00 I 3ijpo Itoo

I
'l(}0

I
3 6(}o I :;. 6(}O Z/~O 11'00

~
'I boo ,,S'"tJ I $"$"0 Itoo /100 2~00 I IS-oo I

I
I

35'tJ 15"0 :Z,OO I 1100 fL;00 I IJOQ 2~00 I j 5'0
I'; 71 tJo 12. S-o 1300 I

I
22 1/. "dO I';~(J I 300 2too I 5"10 3~oQ I !,3o 5"J.tJo I ]3~(J 2~t>() I 10D

}600 I
I t!o

I
II~P

I boo23 1';_ 5"QO :11'0 2. too : 500 31°0 I
5" f;oo 3;1.00

I I I
c.

tabel 4.4.1.



De gemeten kritische veldsterktes ~~ zijn:

J.== If

kVm- J (± 13%)oJ 1.0 1'tlh1 ~= IS" 2 + 20
J ,

cL- °1 35" 1'tlh1
. £*- J0

1
J 4-

~'f kVI'>1- J (± /3'%). s -

J== ~4S"h1m £If_ ,,8 + oj kVrn-J ( ± t%)$ - 1

cL- o 66'rram £*'_ {, I +
~~

kYm-1 ( t 13 tJlo)I $ -

Gl= • >, """" }
'i' d....fA.J: '" j7fA.y,.,lle { . ~* /~ 2 +

~ 'I I,Vh1 - 1 (± Jo tJlo )

•- : - . :: :-=_. _ : :-r..rl-.· ~ .--:-~,:~.

. . _. - - .
~- .._-~~ - _. _.--- .

• • "'j' , .

;.::;' .:: :::':':::c, .;. ....n.c. :.~ .' '"

.......':.:......••. : .~::.:: .:.;~~.·; .•.·.·.r :: ; ::';;"::1:': ;:~'.,:::.
. . . .. r .

·i] I: :' ''';.::.:~,.:::. :.: ..~::
.............. ~ ..

'" :.:::: :. -'. :

: .. j: : ; . '.'; ;:::.. "

I-·l . ~ __ .
-I f_~ --- •• ~ ~

+---

',.;

., .

: : ..:;.

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

"'i'

Bij de berekeningen in § 4.5. is steeds voor d= 0./20 mm en

cL= ~.z.Otl1m , bij 4 draden parallel, de kri tische veldsterkte

£;.~=. /l7/~ }t.Vm- J gebruikt.

j~~rH;:;i:'Tr~~ ~:; [m~ :;;
~

I
#:il'ltr'l: [:;\;2-1;:':"; ; , :.. ~: l ;!' '. '.. .., i ';" i I:!11 .ll_\! . fit.

•, .::., ..• ~ ; i " :,. .,.,' • 1, " ... .: .

to i':;:;: i, Ii;,,:':' :H:1 :, ;' ii.; "i'

-~{>I::::::".
:1:. E:: i:::,;.' ;.,.

C'1 ; r;' .
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Ll
S

: :z. kV/ eli-v

L-S : 2 c; J.; A/ d;o/

Rg :=: !-:z. JL

~ /; (:J.m~/d'v)

~i~. 'to J.;. 3 q.

I

L •
RK·

R~==

Us: 2. kl) Id,v

is: )/.,A/d~v

RK== ~ 3 JL

fig. 4.4.3.

Laadspanning van de kondensatoren
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31 e-m

der kondensatoren == /'-/

l

L = 31 vl'l'1

Laadspanning
1\

1 -.2 kA
/(m""x -

.
~s :

U.s ~ 2..-k v/ J~v

~J. A/ d.~v

RK = !Jz JLr :"""ir·'''''~.'''~::-:j;",,~=:~=,;=~=:]~=;~:\=~=:;;r,:::::'''''"'lr;'"'-=''=")'~r""~ll
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.,

/~~,

/r':~ ,
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'~~/ ~--.

h ~:

/. . /Y' ~; i ~s f 1; •.,,-,,~t,
~.~/ ~' ..~~.~~", ..4~:·· ... ,,·']
:L .."';;':'(,i.;iL",.<::,;:'~~~~"-'~;~
I
~. ' . 'I/·i,:~,.:'! P:.>..... '.'~
r,·:ji . i't/j1 4t
~ 1'1 " 0j f ~, :J.l

L'· 1/ ";'~i
: ,i,! ',_'. d '. " .~!,', 't;f"'\ ,j, ;/ 'c••,. . ,

"i,,,,,,, ....,.,,",,,,,< .•A·"""d~:A'··l~~:" " ... •..,",.;~l
;~:'\:.J~L:'J~;~~'~!~~~~_i~::l~~~=~:'Jl~~~LJ£~;~1J
i ~ :':l kV/J:;;---, f- ----=-,. t{-;~~'~;;ld~,,)

l=cl
~.2. AIcl~v

RK = ~6 JL

Blijft nu na het

spanning over de

L1.= u: =I,,~.~;'n dan

moment t =tet,waarin de smeltdraad verdampt, de

smeltdraad lager dan de maximale boogspanning

dooft de lich~boog en wel sneller, naarmate
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I
deze sPranning Us verder beneden de kri tische spanning u; ligt.

Is lRI<' FK (fig. 4.4.5.) op l:: = tJ. lager dan ut ' dan zal de licht

boog niet zijn maximale lengte bereiken maar doven, wanneer

, waarin L~ de totale lengte

van de lichtzuil of deellichtzuilen is, n het aantal lichtbogen

en ~AK de anode- + kathodeval per lichtboog. Voor zilver in lucht,

1, atm., is UA+UI<~ 12V [40J (zie fig. 4.4·.1.) Door vermindering

van de lengte van de smeltdraad bij gelijkblijvend circuit zal

het aantal deellichtbogenzolang afnemen totdat

Bier is de anode- + kathodeva,l UAJ( ~/2V te verwaarlozen t.o.v.

ut ' die bij een topspanning van 14 kV van de bron vele honderden

volts bedraagt.

N.R. De helling van de zuilspanning in fig 4.4.1. zal afnemen

wanneer de lichtboog blijft branden (heet worden van het

zand door de ontwikkelde warmte in de lichtboog; ;vorming

van de smeltrups; betere stroomgeleiding enz. totdat een

evenwicht is bereikt).

Volgens Stenzel [41J is de spanningsvastheid per lichtboog

trajekt enige microseconden na het blussen van de licht

boog in zand onafhankelijk van de stroomsterkte en de lengte

van het lichtboogkanaal ongeveer 300 V. Bierom is het zin

vol om veel verzwakkingen aan te brengen per smeltdraadge

leider om een zo hoog mogelijke spanningsvastheid te krij

gen per deelgeleider (gemodificeerde smeltdraad).

De kritische veldsterkte is afhankelijk van de diameter van de
b

smeltdraad, zoals uit de metingen was gevonden (zie tabel 4.4.1. ).

Bij toenemende diameter van de smeltdraad (fig. 4.4.6.b ), dus

bij vermeerdering van de omtrek van de smeltdraad bleek deze

*kritische veldsterkte ~s af te nemen. Doordat bij toenemende

diameter het ontstane lichtboogkanaal bij het verdampen van de

smeltdraad ook een grotere omtrek zal hebben, zal de koelende
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werking van het zand (fig. 4.4.6.) minder effektief zijn. Bier

door zal de helling van de zuilspanning, en hiermee ook ~* ,
op het moment dat de liehtboog ontstaat, lager zijn.

--------
tt(I'.I/~

ct..-
fig. 4.4.6.

Uit de gevonden meetresultaten (tabel 4.4.1~ ) bleek de kritisehe

veldsterkte ~* te kunnen worden benaderd door een'r exponentiele

afname bij toenemende diameter van de smeltdraad (fig. 4.4.2.).

Om een beter inzieht te krijgen in het kritisehe gebied van de

smeltdraad is in grafiek 4.4.7. de relatieve weerstand r:~-- Rs
(, -- L

en in grafiek 4.4.8. de veldsterkte £,S =---.!:!:.L. als funktie van de
i L

tijd uitgezet. Deze grafieken zijn afgeleid uit oseillogrammen
. . A

voor een smeltdraad met een diameter van 0,20 mm bij I
k

== zkA
(4 batterijen; (c.t:k ) == 6S"okA/see- ) en een kommutatiewe;;~tand

Gtl: I'\1I'\X'

Rk van ongeveer J; s-)1.. •

Er trad geen onderbreking van de smeltstroom Ls op bij deze kom

mutatiew~erstand en stroom.Ik voor een smel tdraadlengte L= :l.5'c.m
d e to.. I mi\)(. C. e J

(fig. 4.4.3.' ) en voor L= 3~5U?1 (fig~ 4.4.4 . ., ). Er

vormde zieh een smeltrups, die explodeerde.

Bij een lengte L=-3/c,m (fig. 4.4.4~e"lj,) en L=qoc.m (fig. 4.4.3:"'C.)

had volledige onderbreking plaats van de smeltstroom ~ .

Grafiek 4.4.9. geeft de dynami sehe U.s - L
S

karakteri stiek weer,.
voor I.. == 2 kA • Bet verloop van de helling, nadat L.L,S van teken

"-Itt1')(

omkeert bij l$=L;S'oA is uit de figuren 4.4.3. en 4.4.4. niet

nauwkeurig te bepalen (grote afleesfout). WeI duidelijk is uit

deze figuren 4.4.3. en 4.4.4. te zien, of de qmeltstroom is weI

of niet nul wordt.

Eveneens is bij grote kortsluitstromen gemeten bij een smeltdraad

diameter van 0,20 mm; 0,65 mm en 4 parallele draden van 0,20 mm.

De figuren 4.4.10. tim 4.4.12. geven de resultaten weer. De
A

amplitude van de hoogst mogelijke stationaire kortsluitstroom I k,.,., 0')(



I

- 96 -

(symmetrische s1uiting !) was hier 14,5 kA (zie ook tabe1 4.4.1.).

Is de circuitlmpedantie groter dan de kritische impedantie van

de kondensatorbatterijen, die hier Zu--='~~Jt was, dan za1 het ver

loop van de circuitstroom lk en de spanning lis aperiodisch zijn

[42J. Dit is bij deze metingen (ik =IL/,~J<A) steeds het geva1
"", ...x •

rond het moment, dat de momentane sme1tstroom ls sterk afneemt.

De kommutatieweerstand is steeds groter tot vee1 groter dan de

kritische impedantie (IJ~Jl). Aan de hand van de figuren 4.4.10.

tim 4.4.12. is de grafiek ~= I{~ (4.4.13.) en de dynamische

us - ~ karakteristiek (4.4.14.) uitgezet.
I I I
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Samenvatting:

1. Uit de grafiek (4.4.8.) f's=fle) is te zien, dat zolang zich

geen smeltrups vormt, dus bij een snelle doving van de licht

boog (fig. 4.4. 3 ~J e. en fig. 4.4.4.1:>.1 J. ), de ,veldsterkte als funk

tie v.d. tijd blijft toenemen zolang L voor r~~ bli~ft toenemen.
~K .

2. Ret aanvankelijk.steile verloop van deze grfiek (4.4.8.) gaat

in het kritische gebied (al of niet onderbreken) over in een

vlakker verloop bij ~!::!.. IS'kV.,,-' ( cI..= 0,l:/'o M/YI). Zodra deze over

gang .hoger lag dan ~ IS' kV~_1 werd de stroom L9 door de smelt

draad in het geheel niet onderbroken. Het kritische tijdstip

'== teL is met pijlen in grafiek (4.4.8.) aangegeven. Dit is

het tijdstip, dat de stroomsteilheid ~~ door de smeltdraad

-(bijna) nul wordt n& eerst sterk negatief te zijn geweest.

Wordt,~~ weer neg~tief (o~ blijft ~ij dit) dan onderbreekt de
JLs ( .de smeltdraad. Wordt daarentegen ~~ weer positief ls ~eemt

weer toe), dan vindt geen onderbreking plaats, (fig. 4.4.4.
h

t:l1d).
I .

3. Ui t het relatieve weerstandsverloop van de smel tdTaad ~:,(= nl:.)
(grafiek 4.4.7.) is eveneens een karakteristiek verschil te

zien tussen het wel of niet onderbreken van de smeltstroom.

Ook is in deze grafiek te zien, dat wanneer de smeltdraad niet

onderbreekt door te klein gekozen lengte van de smeltdraad,

de maximaal bereikbare waarde van ~* afneemt, naarmate de

lengte van de smeltdraad afneemt. Vergelijk hiertoe de krommes

voor l = 30 s"GYn en L= .zs'cm.
/

.
4. Op het moment, dat de stroom l~ door de smel tdraad afneemt,

neemt de stroom i£K in ~e kommutatieweerstand Rk sterk toe.

Di t punt is in de LL~- Ls karakteristieken terug te vinden. Op

dat moment keert de helling-van de kromme van teken om (1-" It.'-t·' ,,, '.'t.l~

5. Ui t de tabel 4.4.1. is het verloo}) £s*= t(d) empiri sch bepaald

en uitgezet in grafiek 4.4.2. Dit verloop is in het onderzochte

gebied te benaderen door een exponentiele kromme:

( 0rm2Y k~11 ':l ~

wel!;"ht v"UQet

me.t: [;* s -

Fe; ==
.J-

-J =

k.- ~hhLe, vt.lcl~.teykie (kVn,-r

I,)b I~Vrn-'

~s"J. 10 3 tn_I

,L:a.me{;er $n-te(t-J"'41.a.d (m)
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Konklusie:

Bet al of niet onderbreken van de stroom ~s door de smeltdraad

nangt samen met de spanning L~ over de smeltdraad rond het moment

t = td.' dat de smel tstroomsteilheid ,Us in de buurt van het nul-
• dl:::

punt van Ls (bijna) nul wordt.

In het kritisehe gebied tussen juist weI onderbreken van de smelt

stroom ts of juist geen onderbreking door vermindering van de

lengte van de smeltdraad is Us gelijk aan de kri tisehe spanning u.t
wanneer nog juist wordt onderbroken en L= L_" de lengte van de* " ...."
smel tdraad. De kri tisehe veldsterkte [= ~ is afhankeliJ"k van

o S L
"'<...

voor

de diameter van de (koude) smeltdraad (grafiek 4.4.2.) en is te

benaderen door de vergelijking:

Onder de kritisehe veldsterkte wordt verstaan de kritisehe

spanning Lt;-per lengte-eenheid van de smeltdraad, waarbij de

smeltdraad nog juist de smeltstroom onderbreekt.

Opmerking:

In hoofdstuk 3 is een rekenmodel ingevoerd voor het weerstands

verloop van de smeltdraad als funktie van de tijd vanaf het

moment van verdampen van de smeltdraad, namelijk

(3.3.2.1.)

waarin ~ het moment is, waarop de smeltdraad begint te verdam

pen en r* de soorteli jke weerstand op 1:= cd.
met: f~= 3,,1f:"%_6 Jlh1

-c. ="tijdkonstante" van de smeltdraad.s

liit de grafieken 4.4.. 7. en 4.4~13. blijkt dat bij de gegeven

waarde van r*, de waarde van "[,Sf::::!. ~03 h1~ec. zou zlJn ofweI een

faktor 10 lager dan in hoofdstuk 3 is aangenomen. Voor de gra

fieken . Lk = Jtt) (fig. 3.3.2.2. en 3.3.2.4.) bleek dit invloed .te

hebben op de berekende momentane waarde van de eireuitstroom Lk
na het moment van verdampen. De in deze grafieken gekozen leng

ten van de smeltdraad van 10 - en 20 em bleken veel te kort te

zijn om onderbreking van de stroom door de smeltdraad te garan-
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deren. In hoofdstuk 3 is voor het weerstandsverloop van de smelt

draad een model volgens fig., 3.3.2.1. gekozen. Omdat voor ~$ na

~~td aIleen een funktie van de tijd en niet van de stroom is ge

kozen zal altijd onderbreking volgen (zie opmerking onder fig.
3.3.2.1.)
De minimum 1engte voor deze smel tdraad (J=o)'S' h1m) bij de kommuta

tieweerstand van 7,4.IL ~as 4,8 m, (bepaa1d d.m.v. itereren; zie

J4.5.). In de grafieken 3.3.2.2. tim 3.3.2.4. is ook bij een

l,engte van 5 m van de smel tdraad ill. = /( l:.) en Us = /(1:;) ui tgezet bi j

Rk== 7,".,Jl.. ,en L5 == 0" 03 1'1'I se.c.. De faseverschui ving t. o. v. de korte
lengtes komt door de kleiner gekozen smeltdraadtijdkonstante.

4.5. Bet bepalen van de minimale smeltdraadlengte bij een gegeven

diameter van de smeltdraad, netspanning en optredende hoogst

mogelijke (onbegrensde) symme,trische kortslui tstroom Ik... ,..x_.

Zoals in hoofdstuk 4.4. is gebleken wordt de smeltstroom L
S

goed onderbroken, wanneer bij een gegeven lengte 1 en diameter d

van de smel tdraad de spanning over de smel tdraad L.L.s kleiner is

dan de kri tische spanning u'*=. [.~. L. rond het moment' l:: = C I ,
~ ~ ~.~ OL

dat de smel tstroomsteilheid d,i.~ in de buurt van het nulpunt
• 0.1:: l:. t... cl.

van LS ( bi j n a ) nul w0 r d t (z i e fig. 4. 4 . 4- • ) •

Eveneens geldt: Ll.s== l. RK (4.5.1.)
RJ(

samen met Us ~
£ If. l

t>t • ., -
u'f (4.5.2.)

~ . .s

. . .
llc - l.1tl ,,-x (,5 + t.

RK (4.5.3. ) ,
c:=tol

waarbij L (= momentane kortslui tstroom Lk, op het moment
~AX ~=.J

dat de smeltdraad verdampt) niet afhankelijk is van de grootte

van Rk , zolang Rkmaar groot is t.o.v. koude smeltdraadweerstand

en , waarbij de kritische

relatieve weerstand van de smeltdraad is op c=~ levert dit op:

I~m;"x - isl. Rj( _ Ii",A."I J?"
Eft Elf
~ S
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Hierbij is de term ~ verwaarloosd, ofwel rt word t vanaf t =- cJ
~~

op oneindig gesteld. ~ In werkelijkheid is ys"t- op l::- =- t-cL al wel

hoog, maar nog niet ~ (zie grafieken 4.4.7. en 4.4.13.). Door

het weglaten van deze term wordt een zekere veiligheidsmarge, die

overigens gering is, ingebouwd.

Voor het ontwerpen van een betrouwbaar werkende smeltpatroon is

het niet gewenst. om deze minimu,m lengte van de smel tdraad Lm,n

aan te houden.

Vanaf het moment van kortsluiten geldt de vergelijking (3.2.2.):

I. ' - f. /c.,
+ 1<, e... (3.2.2.)

Wanneer de belastingsstroom voor het moment van de kortsluiting

~b= 0 word t verondersteld, wat de grootste ti jd tot verdampen

van de smeltdraad oplevert en dus de grootste waarde voor L
max

gaat (3.2.2.) over in:

Met behulp van vergelijking (3.2.3.), die in (3.2.1.) wordt

ingevuld, n.l. (3.2.1.)

waarin A* n.~ eL
2 == totale oppervlak van de smel tdraden

h ==aantal parallele smeltdraden met gelijke diameter

d ~ diameter van de smeltdraden afzonderlijk

wordt de vergelijking (3.2.4.) gevonden. Hieruit is m.b.v. de

iteratie-methode de verdampingstijd tJ te bepalen voor een

willekeurig moment (~_ ~) van de kortslui ting. .

Deze gevonden tijd I:J invulleri in (3.2.3.) geeft Ll'I'lo.x ; dit is

de waarde van de momentane kortslui ts'troom ~k op het moment I:J,
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Aan de hand van grafiek (3.2.4.) kan de verdampingstijd bij een

gegeven diameter van de smeltdraad worden bepaald. Dit geldt

voor een net, zoals omschreven op bIz. b3 voor zowel symmetri

sche - als asymmetrische sluiting.

Wanneer echter de tijd vanaf het moment t = 0 (= begin van kort

sluiten) tot het verdampen van de draad (t=tJ) kleiner is dan

:I. ~, ofweI l::d, ~ ~ b ~sec.., dan kan zowel voor symmetrische - als

asymmetrische sluiting het geheel sterk worden vereenvoudigd

I. ~mmetrische slui ting ( \jJ- ~I = ~ ):

Vergelijking (3.2.3.) gaat dan over in:

Nu is

sing is:

met

waarvan de oplos-

De sinusterm in (4.5.5.) kan als een reeks geschreven worden, die
~ . evoor W I.:J ~ ~ ofweI L < o/s na de 2 term kan worden afgebroken.

Hierbij is de fout door verwaarlozing van de 3e term'5%. De .

overige termen spelen een te verwaarlozen role

De begrenzingsfaktor J is als voIgt gedefinieerd:

Vergelijking (4.5.5.) gaat dan over in:

of

o

V0<:7 r

~. (4.5.6.)
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Nu is

Invullen van vergelijking (4.5.7.) in (4.5.4.) geeft:

(4.5.8.)

met
~~.~,-... /- ..-;--

~ n::,.l
A=n'T°cJ- . Vergelijking (4.5.8.) kan oak weer ontbonden

met G?=
C ~.z

3. /'II' w./S.,

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

C I *1 J'"
3 JVl' w. A

kml\.X
of oak:

]I. Asymmetrische sluiting (Y'- ~I=o):

Vergelijking (3.2.3.) gaat nu over in:

A.

J
k

•
. t>1A.X

(
_t./[.I)

£...o.swl: - e

Al s we verder aannemen dat Rn + J<s .(<. w in of 1.,» teL ' gaat (4.5.9.)

over in:
"

l.k. = Jkl'>1l\.)(· (UJs we - J)

tel

en eM· Ji'= J{j.~.> (u, we c-')rdk
o

cd.

52 j(J-ZWSW/::' +U>/wb\.d.f:.
"mA.X )

o

met als oplossing:

2 ,. 2-

.eM' A* = J
'" kme>l.X

+ (4.5.10.)
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De sinustermen van (4.5.10.) kunnen weer als reeksen worden ge

schreven, die nu voor ud:J.{ CJ.Jl!: ofwel tel < :2A'rnja 'na de 3
e

term

worden afgebroken. Ook hier is dan de forit door verwaarlozing

van de 4 e term~5%. Vergelijking (4.5.10.),gaat dan over in:

5"

{
w~ tJ..

2.0
of (4.5.11.)

Invullen van vergelijking (4.5.11.) in (4.5.9.) voor ~== bJ
levert op:

Substitueren van vergelijking (4.5.12.) in (4.5.4.) geeft de

minimum smeltdraadlengte bij asymmetrische sluiting:

- I

J
(4.5.13.)

Samenvatting:

Wanneer We I <. 0 '"].5' bij asymmetrische - en Wtl <. 0 ~ bij symme-
cl-"..)/ ~-..;: ./

trische sluiting geldt voor de minimum smeltdraadlengte bij:

symmetrische sluiting (yJ- r,= ~ ):

1C 1)2
3 {/VI' LV. (h. !i . et

" 2-JII. tn,,-X

(4.5.8:)

en voor asymmetrische slui ting (4-'- V, = 0 ~ 1:, // /:;1 )

met:

J
k

. {
"" <'1.)( L

U>5
:1.().CI'I/' W. (h. f. J2.Y

"'2.

J}GmAX

(4.5.13.)
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~-¥ == kri tische veldsterkte van de smel tdraad [Vm-~ met dia

meterd [m] (zie §4.4.),

RK =kommutatieweerstand ~J

J = diameter van de smel tdraad [m]

( /6 z. tC/'II = konstante van Meyer 7,9·10 A jec. rn- I ; zie appendix)

n -:- aantal smel tdraden van gelijke diameter d, die parallel

zijn geschakeld.

Met de formules (4.5.8~) en (4.5.13.) is nu weI de minimum smelt

draadlengte te berekenen bij symmetrische - resp. asymmetrische

sluiting, maar in de praktijk zal men willen weten bij welk moment

van de sluiting ( o/-~, ) de hoogste aanspreekstroom ~vn~x optreedt.

Deze is uiteindelijk bepalend voor de minimum lengte van de smelt

draad, daar de hoogste waarde van L~AX de grootste minimum

lengte van de smeltdraad oplevert.
I

Voldoet de smeltdraad hieraan, dan zal hij de smeltstroom zeker

onderbreken bij elk ander moment (~-~ ) van de sluiting. Daarom

,
"-

word t ~ = ~tnpJ( = t llY- ~) bepaald ," Voor een gegeven J en cos ~I
/ J k....,A)(

1' ..... AX
~

is dan de hoogste waarde van t ...... ~x ofweI 5=~ te berekenen,

() J"...."x. E::Uit de vergelijking 3.2.3. , die geldt voor o~t;-~~J.' waarln ==0

het moment is, waarop de sluiting plaats vindt en hJ het moment

waarop de smel tdraad verdampt, voIgt voor /;; = -teL) zie fig. 4.5,1.:

7==
L"" ",x

G05 (w tel. + lY- ~ ) - tJ /r-/ If, ) (4.5.14.)
'"

- e ["Os LlJl- J

J
kp,,,-x

Rio(

LrJ

Rs
'"
u,l.OS (w t of ljl) ~b

fig. 4.5.1.



J=
- 111 -

I~I VI-en (,o!>z r
I L,., V,- UJ!:>2ft,wordt -c: -

I R, wwslf,

Let wel; de £.oS If, is hier die van de kombinatie van het net met

de parallel schakeling van de smeltdraad en de kommuta

tieweerstand.

De vergeli jking (4.5.14.) j = J(41- tp,) is voor verschillend:

amplituden van de onbegrensde stationaire kortsluitstroom J
k ..... A.X

berekend m.b.v. een rekenmachine (Compucorp 425 G). Hiertoe

moest voor het bepalen van de verdampingstijd td bij willekeu

rige (lJl-~,) gebruik. worden gemaakt van de vergelijking (3.2.4.) •

.
In grafiek (4.5.2.) is f=~= ![!¥-o/,) uitgezet bij verschillen-

A I JIi..... "x
del voor smeltdraaddiameters van 0,20 - en 0,65 mm bij

"'m"-X

ct>slf,:=~?o • I}1 grafiek (4.5.3.) is )= J(o/-!R) uitgezet bij ver-

schillende Jk~A~ voor een smeltdraaddiameter van 0,40 mm en een

CDsfl=~1 ; 0,3 en 0)5" (stootfaktor A resp. 1,74; 1,40 en 1,20).

. A

De tabellen 4.5.1. en 4.5.2. geven bij een gegeven JkrnA~ de tijd

td tot verdampen weer van de smeltdraad vanaf het moment van slui

ting (1::=0) bij symmet~ische sluiting (If'-lfJ=""It ) berekend met
2-

de vergelijking (3.2.4.) d.m.v. de iteratie-methode.

J\

sme.l~cl""A~J J~t>\.W>e.te.y-
JkWtP--X

~:lo""YV1 ~ 6s- MWI

(kA) /:;01. (yuec.) td. LY'- $e.c)

o ,8 It "1 170 -
/

~'t
:J.6oo -

~ 0 13 fro -

~~ - '1:;00

L; ~30 ;'b!:"o

fP /10 S'So

'lot? - I:l.o

.... Smt l ~c;lV''''I\"l
Jkm ...x

d~/i'..l')'l. :=: ~% rnlo1

(kA) tJ l~f,ec)

D/ T '$'3 ;70

~() 3bSo

~ls- 23~o

lj 13 fro

10 730

lot) Ifr~

- -
f. ~. I.
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N.B. Bij symmetrische sluiting heeft ~oS~1 geen invloed op de

verdampingstijd tJ door afwezigheid van de gelijkstroom

komponent.

Konklusie:

Uit de grafieken (4.5.2.) en (4.5.3.) is te zien, dat voor een

stroombegrenzingsfaktor } = ~t)1 ....x ~ 0/1- de symmetrische kortslui

ting de hoogste waarde van r~~ geeft. De symmetrische sluiting

i,s dan bepalend voor het berekenen van de minimum lengte l~~

van de smel tdraad. Deze waarde vap J zou ook te bepalen zijn

ui t fig. 4.5.4. Bi j een gegeven JkM~)(' kan It~lI.)( I_x bepaald wor

den bij een bepaalde (lY-~) n.l.
~ I: .'
J.~'j"'" .l ~S';j/l1

f,;.l" = j i: .Jt o£wel orr A, = 0rf A, + orr· Aj met
() 0

~ ~tijd·tot verdampen van de smeltdraad vanaf het moment van
~~101

kortsluiten bij symmetrische sluiting (4'-~I=~)

~ =ide~, maar nu bij een willekeurig moment (~-~) van kort
'lS\?"",

sluiten.

"
Door varieren van J kan deklol N(

die voor symmet~ische sluiting

waarde v·an ~ = ~ "" .
/ Jk x

A

waarde van J k.W1 AX'

i·I~IM"'xll>1o\.)( oplevert

worden gevonden

en hieruit de

-I

-~

Cc> $ If) = 0 I
.J I /

fig. 4.5.4.

()rr AI =

orr A.z. =

°fr Al, = 1111/11



De waarde van

Vanaf J= <:>", ~

( a \
of 4.5.8 .j,

J £ 0;"1-
kunnen we

die geldt
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treedt op als

gebruik maken

voor wcJ ~ %

s ~'" w tJ ~ "JT 0 f t-c1. ~ 1.J S- /'YI sec,.

van de vergelijking (4.5.8.)
( t-c.l ~ ~6 ms~c..)

(4.5.8.)

ot 'G(
6

met

)

2-
II Ja

~ = 3. w eM (;.~ ,C (4 • 5 •8 .)

ktt\~x

Ret bepalen van de boven- en ondergrens van de kommutatieweer

stand.

a. Bij een gegeven diameter van de smeltdraad en gegeven netgroot-
~ A I

heden U en Jk.W>A)( is de aanspreekstro om L\'>'11\.)( te berekenen met

(4.5.7.) (voor j.co",S"") bij symmetrische sluiting, die voor 3 ~°.lt

de hoogste waardert>1N([mAX oplev~rt. De spanning over de smel t

draad op di t morn en t word t dan lis = LM"x. R)( als Rs = 00 vanaf t. ~ 1:,1

wordt verondersteld, wat in vergelijking (4.5.~-.) is gedaan.

Wordt nu de kommutatieweerstand Rk vergro....ot., zodat de begrensde

stroom in stationaire toestand LL L - ~ lager wordt, dan
. st'IlI.'0j,e," IZt5 1

zal Us toenemen (zie fig. 4.5.5.) op het moment ~J van verdampen

van de smel tdraad. De stroom It\'l''-X word t namelijk niet beinvloed

door de grootte van Rk , zolang deze groot is t.o.v. de koude

waarde van de smeltdraadweerstand.

Als bovengrens voor Rk wordt nu die waarde gekozen, waarbij
~ A

(u \ = 2. LL (in het algemeen; ILL) = All, met A..=toegestane
\: ~Y>1lA.X . l 5 .......x 0

overspanningsfaktor) ofwel:

(4.1.15. )

L"

.
fig. 4.5.5.



==begrenzingsfaktor, levert (4.1.15.) op:
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met

IZ,I=

(4.5.16.) Algemeen:

met Ao = toegestane overspanningsfaktor •

.
b. De ondergrens van Rk wordt bepaald door o.a. de grootte van L~~ •

Voor een goede begrenzing zal door juiste keuze van Rk de sta-

tionair begrensde stroom LL L L I ~ i. zi jn, waarbi j i x= ~,. =
s,,~"'. "~~ ...e"sA...... 1'1'\""")( ~ I<.t=~.1

de momentane kortsluitstroom ILk op het moment van verdampen van

de smeltdraad, ofwel~(zie fig. 4.5.5.):

.( 4.5.1 7 . )

met C05~ = ~ (n. b., dus niet c.os!f/ l ); [2'nl= RII2. + (wLny". IZnI
of Rn= IZl1lco.slf en wLn = IZt1IS~~=.llnIV,-U'/~1

gaat (4.5.17;) over in:

1\

U

of

.
t ~ __ .t.m...xme I" geeft dit als ondergrens voor Rk :

JIc.......x.

(4.5.19.)

Samenvattend geldt, dat de grenzen van de kommutatieweerstand Rk
worden bepaald door:
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(4.5.20.)

onder aanname van (4.5.15.) en (4.5.17.).

In grafiek (4.5.6.) is m.b.v. de vergelijking (4.5.8.) en de

aanname~ dat I<.s= 0 voor I:: < l:cl. en- R~=.:>O voor I:: ~ l:-d. de minimum

smeltdraadlengte uitgezet als funktie van de kommutatieweerstand

L~~= I (RK) 1Rs = 0 t <: t:cl

lJs =...c> t.. ~ beL
bij:

"
1 e Een gegeven netspanning Il = IL/ kV
2e Een diameter van de smeltdraad d= °./10 mm ; voor deze diameter

geldt dat de minimum smeitstroom I
S00

l-U= /3A (zie §3.1.).
3e Een c.o!>(P=~ van 0,1; 0,3 'en 0,5.

1 1%,,1
4e Een hoo&st mogelijke stationaire kortsluitstroom (onbegrensd)

5,. ==~ varierend tussen 0,4 kA en 56 kA. Dit is de stroom
,..",,4VC I i!'1'l1 .

bij afwezigheid van de smel tpatroon (\Z~= 0 ).

* Wanneer de smel tdraadweerstand 1<,$= 0 word t gesteld voor l:. < t.tl

wordt

en

De grenzen voor de kommutatieweerstand Rk worden dan:

2. IZnl

)
::f Nu kan zeer eenvoudig m.b.v. (4.5.8.) de grafiek 4.5.6. worden

berekend en uitgezet. In deze grafiek geeft de schuin getrok-
'"ken lijn de grenswaarde aan voor J,. , waarbeneden het ver-

,..mAX .....

schil tussen IZnl en 1%:"11 <: 2% is; di t is bij J k ~ I kA •
thl'\.X

"In werkelijkheid zal, zeker bij grote Jk~~~ d.w.z. bij lage

netimpedanties IZI'lI de aanname Rs= 0 voor t <: cd. niet toelaat

baar zijn, omdat juist in deze. gevallen met vrij lange smelt

draden moet worden gewerkt zodat 1?,1 >- l:en ] doordat





I
R ::;::= R i+ J<S.}K , "'>/ RnI 11; I< + R /'

I S j(.

I

Dit be~ekent, dat bij een

tie 12)'11 en c.o5£f d.m.v.

moet worden bepaald. Dit

kommutatieweerstand R
k

.

- ........ 7 --

I'

gegeven netspanning U en netimpedan-

itereren de minimum smeltdraadlengte

geldt eveneens voor de grenzen van de

Konklusie ui t graf iek 4.5.6., onder aanname van Rs= 0 voor b <: tel. :
a. Hoe kleiner ~=~ , des te groter is de richtingscoefficient

(
I J~~ -

van lll1il1 ~K) en des te kleiner het gebied, waarbinnen de

waarde van de kommutatieweerstand kan worden gekozen.

Bijvoorbeeld voor J= O,,:lOI'l1It1 en (,os~= 0/' is bij

j:;:;, c... tl : RKmLI1 = 33 Jl .I Rx,..,,,,'lI=' Z .JL

f=~072. ~ RK",II1= Ii;JL .I RKm"-X= 1!.Jt

b. De ondergrens van de kommutatieweerstand wordt o.a. bepaald,
door de ~~s~ van het net (vgl. 4.5.20.). Deze invloed van

(.(1$ If neemt, voor Rs = 0 bi j t..( cJ , af naarmate de begren

zingsfaktor j lager is.

Meetresultaten:

Tabel 4.5.3. geeft de gemeten - en berekende waarden van Lll1il1
A A

weer voor JkrMA-X = 2 kA en'Jktt1J\.,X = T' 2 kA,) waarbi j het meetc ircui t

zoals in- § 4.2, is omschreven, is toegepast. Zowe1 bi j de geme

ten - als bij de berekende waarden van lM.1'l is de weerstand van

de smel tdraad, die koud was op het moment van de slui ting (1:= 0),

verwaarloosd.

" h1 \!'\. sM(.lt ,,[VAA-C( (eYl~ te
J~ := 2. kA

,-ttv'<!: t-e... (".... ) bt ..tkev.,,1 [0")mAX

J.= ~ "" l'>1m 3~ t ~~ 'II
Rtt..::; /t Jl..

I
-~ - - - -- - - ,-- - - -
J..= ~ ~S" m'n 36 ~! f?

RJI.= ~~ JL I

~ - ...".,...,. -. -.. - - I- - - -
J= ~L;S" m~ ;.6 2tl I
~K= I; ~ .fl.

.

"
WI,,,,- s- e.lt .:;/v-..,lL(..,~t-l. .

Jk. r"I~)(= p:l kA ~~~el:e .. {'-J l,eve lul-1&/ (,~

J= 'j~()mm

2.~ ,
,

21t
RI( = ~/Q .J1.

I-- - .- - - - - r- - ---
J= 6j ~'" t>1~

:l~ ~~ ~
~\l(= V;.JI.

r-- - - - -- - - - -- - -
J= ~~£"""tt1

30 3~,

RK= '; 3 ..JL
I-- - -- r- - - f- - - -
cl= (> 65" rnm

3~tf/ 35
RI<= 0/6,; Jl.

r- - f- - - t- - - -
cl= ~.2.o f?111'1

f JI"Ii.JCI1 r"",ad 2lt 2'1; ()

RI{= /,1 JL
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voor J=~2omm

I
Deze aarname is hier verantwoord, daar:"

le de lrngte van de smeltdraad steeds kort was,

2e de ibpedantie van de kondensatorbatterij hoog was t.o.v. de

weerstand van de smeltdraad.
A-

Bij Jk ". _u_ = :z kA is ]Z:b ~I:I =12 1= 6 g.JL ; de hoogste waarde
m~ I~~I A" '"

van de smel tdraadweerstand op I:: = 0 was R, = 0 16 Jl namelijk
;> It\AX "

l= 30",6 Ul1 ofwel

1 L 2.R. + (w h) , waarbij

~~5".Jl. en R!>,.,(II.)(=~12-n...

c ircui timpedantie 2, == 2.
J

10.Jl..

"
Bij JklOlAX = r~'-kA is Irl1~HI =ll.,1 =
( cL= ~'-o 111m; L=.2'1 (hi); di t geeft een

zodat voor deze metingen geldt:
A

J -
kMA.X -

A-

Il

Bij de berekende minimale

*staande waarden voor Es

maakt (zie tabel 4.4.1 c .).

sme~tdraadlengte LItI~ is van de onder

en vergelijking (4.5.8.) gebruik ge-

Voor I ' ,a= ~2o~m, een draad en

cL= cpo »lm, 4 draden parallel

Bij de gemeten waarden van l~L~ werd deze minimum lengte tot op

" deen centimeter nauwkeurig bepaald m.u.v. de meetwaarde =~lo~mJ

R
K

- ~ bJ1. (Jk.D1AX .tkA) die tot op een milimeter nauwkeurig werd be

paald.

Konklusie:
A-

Voor J.. = 02.0 »'1m en d= ~ b5''''m bi j Jkl>1A.X=}J 1 kA viel de berekende

waarde voor LrnL~ te laag uit t.o.v. de gemeten waarde. Dit zou

het gevolg kunnen zijn van de onnauwkeurigheid in het bepalen

van de waarde van de kommutatieweerstand. Verder lagen de waar

den goed in de buurt van de gemeten waarden.
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Samenvatting:

. L '-X
Wanneer de begrenzingsfaktor ~ = -J"'~ Z (}:l is, geld t da t deJ ll. ...AJl I T
minimum lengte van de smeltdraad bepaald wordt door de sym-

metrische slui ting (41- ~I == -:-). Bi j een begrenzingsfaktor J .c:::: ~ ~

kan dan aan de hand van vergelijking (4.5.8.) L~~h berekend

worden: .sLn (4.5.8.)

e2 • De grenzen voor de kommutatieweerstand Rk zijn:

(4.5.20.)

met

1:2.,/= R: + (w LnY
"

],. == U {Air ~s = 0 Vo~1I' t.d}
...nl"-X /2'nl /

c.()!>~. I?n

I~~l

De ondergrens van Rk wordt bepaald door

zie fig. 4.5.5.,. de bovengrens door R" ~

==begrenzingsfaktor

/\

LL
(4.~ .17.) IIf.> I ~ ~K)
.z.JJ- (4.5.15.).

L~AX

3e • De diameter van de smeltdraad wordt bepaald door de nominale

stroom; zie hiervoor hoofdstuk 3.1.
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APPENDIX

Het bepalen van de konstante van Meyer voor zilver [4 3 J.

Een draad met een lengte 1 wordt opgewarmd door een stroom L(C) ;

1 e Vanaf de begintemperatuur To tot aan de smelttemperatuur -rs ,
waarbij het zilver bij T = Ts zich nog juist in volledig vaste

toestand bevind (zie fig. 3.2.1.).
2 e Voor T= Ts gaat het zilver van volledig vaste - naar volledig

vloeibare toestand over.

3e Vanaf de temperatuur T = T5 tot aan de verdampingstemperatuur

T_ Tal.

Ad 1:

De temperatuurverhoging met de tijd wordt gegeven door de verge

lijking:

~2,. /"'. d..t = m. cy dT (A.l)

waarbij .1"'. = Ro · ( 1+ (3T) =momentane weerstand van de draad [JLJ
, c.v = soortelijke warmte [J. kf'. °C-

I
]

m ==- y L. A = massa van de draad [k5.]
'( :::;:::::- soortelijke massa [k~. 171- 3J

[ 0/ JT =temperatuursverhoging van de draad v

Ro == weerstand van de draad bi j T= ~ = begintempera

tuur Ln.]
fo -== soortelijke weerstand van de draad bij T To [JLI'il]
f ==temperatuurscoefficient van de specifieke

weerstand [oC-I]

i ::=.--stroomdichtheid [A 1Y1-
2 J

Bet verhogen van de draad in temperatuur vanaf To tot Ts duurt

een tijd bs •
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I

J
t.s

of: ,: trl. Cv . clT Ji'd<!R. (I +I'T)
"fa 0

l:.S /;5

m.<:.y . In [1+ f(T, - T,)] = Ji~ .I; lJpdt
Ro' f

0
0

met Ro = ~
(D'T

en m. Cy L. A. y. Cy f. 0. Cv

~o' f fro' ~ f' (0

(A.2 )

o

De vergelijking (A.3) gaat dan over in:

t5

jfd"= ~_; -L.{/+['_ (-r;-'r.)]

Hierin is CS~ een materiaalkonstante.

Ad 2:

Na het bereiken van de smelttemperatuur zal de draad beginnen te

smelten.· In het algemeen zal het binnenste gedeel te van de draad

doorsnede warmer zijn dan het buitenste deel (fig. A.I.).

De vloeibare zone breidt zich uit, totdat de buitenste laag is

bereikt, wanneer de totale smeltwarmte van de draad door de

stroom is geleverd. Ret smelten van het gehele volume van de

draad gebeurt in een eindige tijd. In ieder tijdselement Jb
wordt een element eLv vloeibaar.en wanneer Gh de latente warmte

per volume-eenheid voorstelt is de energiebalans:

CRL• eLy == i.2. r. dl:: (A. 5)

®=
VlOe.~b""a.Y"; SDort. weeysL ~

()rrtyv1""k A2.

\to-,Sf:: S(}or/;. we(..('st. (.

"rrel'vl",k AI
fig. A.I.

Bij de smelttemperatuur is de

weerstand van het gesmolten

materiaal veel hoger dan dat

van het vaste materiaal. De

weerstand van de draad is samen

gesteld uit twee paden volgens

figuur A.I., namelijk door het binnenste vloeibare metaal met op-
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pervlak Az en soortelijke weerstand ~ en dat door het buiten

ste, nag vaste metaal met waardes AI en ~. De weerstand van

de draad met lengte 1 in smeltende toestand is:

1 __, +_1
r Yj Yi

of r (A.6)

Is V het totale volume van de draad en V het vloeibare' ge

deelte, dan geldt:

v= L. A .J
V-y= L.A, .

Invullen in vergelijking (A.6) geeft:

~
r == A

I - I{J - .f:-)V, fz

(A.7)

Deze gevonden waarde van r invullen in de energiebalans van

(A.5) geeft:

-fi)
0-

• 1. eLI::r

Q . l. A. ely
L V

of:

(f. L
·2 A IL . --. cle-

1- ~'(I-

(A.8) •

Integreren tussen de grenzen v = 0 . en y = V geeft:

v .

QL ([[I - Y(I - 4-)~ c{v-
ff)l V r.~ V

o

,
2



waarin

- .t1..'t --

2

_1_ + _I_

f. (2.

zodat vergelijking (A.8) als oplossing heeft:
,

bs

Jf ,It
QL C)

- Sm

(m
fs

(A.g)

Ad 3:
Vanaf volledig vloeibare toestand tot aan verdampen neemt de

soortelijke weerstand weer lineair toe vanaf de waarde ~ met:

(A.10)

Hierin is T2 de temperatuurstijging boven het smel tpunt,

of T 1; +~
Invullen van de vergelijking (A.10) in vergelijking (A.l) geeft:

A
L

l:cl

otT = Jf l. ole ,

ts

(A.ll)

welke een soortgelijke oplossing heeft als vergelijking (A.4),

namelijk:

tel

to {I + f. (Tot - T,)J j t dx

ts

De totale grootte van de stroom-tijd integraal vanaf de tempe

ratuur T== ~ tot aan de verdampingstemperatuur lrJ wordt

gevormd door de vergelijkingen (A.4), (A.g) en (A.ll):

}

C -C +C +Cd-M - sm Srn -

(A.12)
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Voor zilver is:

y J0) f: . 10
3

k~W1-3

Cv 2'-10 J }<'<j_1 "C-'

~ bit·
_tf

.fUn (7;, =- 20"C)to 10

(m I~ Z . 10-J Jl.m
_J

It /~6 . 10 JLWl

Is ~bo°C.

TJ
0

'9 So c.

f->==- fVfJ..j/: = 4) 4'2. -3 0c.-,
/0

_3 ...C-'
~== ~vloel.=- 0) TI. /0

Q- II) 3 ~ • lOti J m-.3
L -

Dit ingevuld in de vergelijking (A.12), waarbij l:== 1/C wordt

genomen, geeft voor eM de we;arde:

C
SM

d, i" tn- 4' su.S, TO 10

) /6 2
C 'I 0 Z 10 A /'YJ-~ sec.
s~

Cd == d :t.

~/'t . /0 A /'YJ - i; se.e.-

+
CM = f, It . 16 .2. 'f

/0 A tn- Sec.

/6 t
trI- "of afgerond: C,..,= 1· j 10 A s e.c..
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Het flowdiagram van het programma ik= t{E:) voor een vakuumschake

laar in serie met een parallelschakeling van een smeltdraad en

een kommutatieweerstand.

Op de pagina's B.2 tim B.9 is het flowdiagram weergegeven van

het programma Lk = f (l:) , waarmee in hoofdstuk 3.3. is gewerkt.

Di t programma is geldig voor het Ie geval (f 3.3.1. ). De smel t

draad, met hieraan parallel een kommutatieweerstand, is in serie

geschakeld met een vakuumschakelaar.(fig. 3.3.2.)

Gewerkt is met een Compuciorp 425 G Scientist rekenmachine. Deze

machine heeft 256 data-geheugenregisters en kan maximaal 2047
programmastappen verwerken.

In het hierna volgende flowdiagram voor een smeltdraad in serie

met de vakuumschakelaar ~ijn bijna aIle data- geheugenregisters,
van 01 tim '66 gebruikt. Tevens lS van een subroutine gebruik

gemaakt.
i

Het programma maakt 1855 stappen en is vastgelegd op 4 magneet-

kaarten. Elke magneetkaart heeft 2 sporen en elk spoor kan max.

256 programmastappen bevatten.

Voor het aanduiden van een adresplaats in het programma kan van

symboli~che adressering gebruik worden gemaakt G+J . Dit sym

bolisch adres kan zijn een van de 95 mogelijke symbolen. Veel

van dezesymbolen kunnen direkt worden aangeslagen na eerst de

toets "Indirect Symbol" te hebben aangeslagen, b.v. het sym

bool "1C" of "V" of ' '3,". Di t symbolisch adres is steeds

op deze Manier in het flowdiagram weergegeven.



Flowdiagram lk = N1:.)

B~2

srneltdraad in serie met de vakuurnschakelaar.
,

+
!11t~ T , Jl., KE4£t.5

, , I'VE P. $i.AAN

nl/ t1/ f* IN or
'i£$c T , e" (J IZ IV T

, :
Pi:;J/tt ENTA'~ fWfJt= ~ {tJlJ£ :l..

; t,
: ; i ,

L= lett1U sMelt
i

J. 1.,£ H;LS !
,

~

()'l'[; 1<. $ L /1 17 JII , AV/lItJ I JI/ 0 J
i : PR IIVI: en

:
t

(,0 Je" I : :
i :

'" J~ ol~""efevU IN 01 ,
H~ llf d...ItAd

~"" PI? /IV,
[,

11\; o~: I ,
,

I PRINT, eH
" tXnl>lim

y.J (lJl.,

t ... yK JNT
;

£:1. -= tlJ(/ k""n >j-~ t~t
~ WI e lfclvNL ,,{

R. ~ ,t.} , IN 1.6n : , ;

f'i:/Nl
,

Pf{ INfeH e",
:

, 1
t

8£RE )t.£!V

Lit ~
;

P'I i, t
p~' INI

,
.ef!J ~~ ::: ~ , .L-

f
. ;.() 1<: d;'

IN PvO
w IN ()~ eh PI< IN!

€II"J . Pf{/N( t
REC(ELI

IY- f, t.N 01, OvEf..SLAAN

.e.... p,e IIVI , t
RJ<. IN 10

ltl( IN It
1\

(.! de 3 ~

~~ PRINT pof.lwr £NTf{!j

y'
f£f>EJt.EN

R\l IN 1:3 . ~> • f{K.
ecll1 PRINJ R1 =

f\~ . + ~K.

IN .tl, ;

j



6£ 1\13 /1..[:/1/

R
J

.-: Rh + R:r.
IN .03

IN "
.en Pi!. /lVI

/;1.-:;;- y(,,,khd-~A

VA.-bwh1 ~tllItlt.

IN l,t

l.11 PI? INI

I3E';: E /I.E N

{;, =- LI1

~,

I tV /3

/I J\

11£.= )L
I~,J

IN l/.j
.e 11 P~ IIVT'

IN I5*'

P~/NI

;., P£~bLS

(JVIeI?~LAA).1

- B.3 -

•.
k091-1 Sh1-U t-e-

VA 11 fVIeljt-V'

IIIJ /6
e., p~ INT

.[-plo t'","f.::e- Ll

1/'/ 3 f·
Ll:= Jti, - ~~~) I

td -= Vlv c[.,.h1 p£'I1;>
l-~tl

IN 31 e", 33

, f2. c ct EL

IJ 1/~ 11. St AMv'
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/I

I t'l ~ '::: n ./- I IN .?61

r--'-'l",,-_~~ --=:-.:J=...:A~< n _ 30 ? 0

NEE

8£1<£ KEN

BEf',£I(S!V

i [1+ lOH{r- W}~.[ 1- e- ~Wt,J
IN 31

f,£Jil3.i-£N

e--'tJ/CI[6tn{wt:d+IjJ_~)_ / G(/~{wtd+t/-~)~
. Wl.,

IN 3:)

t

13£ f?£ )<£ JIJ

{ 5;/1 ( t.;J- ~) - -h to:. ( i(- ~) - ~~~. Y"~' 3~
, Wl.-J

i I'oj 1.;0

I REf>ET '-/1 I
f

A~V:~L {:i led + f;, s;_ z(wl,j+ '1'- r,) -I- '" '1 :

~ ~ )'1 I ' () ~/+ vt'~ 3tf '/. Y"ej .ya ; -;;W "'7~ V- I

IN L; I

,
I

I



IN 33

cd (33)' liV 31

_i B • 5 -

JA
;( 1/

// e

Co de II =

PI? JIVT fer (13)= t

IN 33

t.L{3<.): = leI b~)
IN 32,

1/ 1/ :

1/ ,x.

JA
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JA

ik rn. b.v. 1~"~11.1t
(3.~2) IN So

BE R~ KEf\!

l-/:r ::: i.J(' J{r
IN J. 5'

f)' 1/ 8el<.£ KE IV
1/ ,

",.L.II /""Y'Iuletk
(3. 3•.2)

IN S'fJ

8£lltJf.E/V

U
t

;;
,

IZr~k'
IN ;.£"

=>-J...;,A~-tI-~ I:,t ~=- tll~-)+I::b (It) 1--3--..~--I
1/ r/l . IN If~

-(ode "I1~

Pi-INI f~ {~~}NEE

eodt /II .
J

JlR IIVT

iN IN'
P;:'INI

Pp')IVF
~I? ,/'off

Pf.INT

f (IS' )
i It- l ~())

Uj tiS)

/;(I~') ~~ t(16) + ~t"r{l'l)

IN 1;-



:
I I 6 1/
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