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1. INLEIDING.

In de onderzochte schakelaar bevinden de bluskamers zich al op

een rustdruk(1,5ata). Vandaar de naam C.P. (£hambre sous Pression)

schakelaar.

Het grote voordeel van zoln schakelaar is dat de schakelaar zeer

weinig geluid maakt t.o.v. schakelaars waar de koellucht direct

of via een demper in de omgeving expandeert hetgeen gepaard gaat

met een hevige knal.

De onderzochte schakelaar wordt gemaakt door de B.V. Coq in

Utrecht. Tijdens metingen bij de Kema in Arnhem bleek dat de

boogspanning (boogstroom ca. 50 kA) van de schakelaar na

1 ms plotseling sterk daalde,enige tijd erg laag was en zich

dan weer herstelde. Dit verschijnsel herhaalde zich meerdere

malen tijdens een halve periode (50 Hz).De schakelaar bleef

steeds onderbreken in de omgeving van de eerste nuldoorgang •.

Naar aanleiding hiervan en naar aanleiding van een publicatie

van Sidler [1] werd hier een onderzoek opgezet om de schakelaar

nader te' onderzoeken.

Hiervoor werd door de B.V. Coq een schakelaar beschikbaar gesteld.
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2. DE SCHAKELAAR.

Zoals uit fig. 2.1. blijkt, bevindt de bluskamer zich in een

drukketel en is door de schakeldruk omgeven.

1. Druklucht voor isolatie

en boogblussing

2. Isolatoren voor druk-

scheiding

3. Ketel

4. Bluskamer

5. Afvoerkanaal voor de

schakelgassen

6. Uitlaatklep

1. Aandrijving

Fig. 2.1.

De bluskamers bevinden zich op een rustdruk van ca. 7 ata.

De voornaamste reden hiervan is dat de lucht tevens dienst doet

als isolatiemedium.

Fig. 2.2. is een detailtekening van de bluskemers. De schakelaar

is in geopende toestand getekend.
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Fig. 2.2.

1
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1. Deksels van deionisatiekamers

2. Kelen

3. Afbrandvingers

4. Contactvingers

5. Hoofdcontact

6. Afschermkap

7. Dichtingsring

8. Koppelmontuur

9. Aandrijfstangan

10. Koellichalllen

11. Afbrandelektroden

12. Beweegbaar hoofdcontact

Nadat een openingscommando gegeven is, gaat het hoofdcontact,

dat tevens dienst doet als drukscheider, bewegen. Zodra het

metallisch contact tussen beweegbaar hoofdcontact en afbrand

vingers verbroken wordt, onstaat de boog tussen afbrandvingers

en hoofdcontact.

Als het hoofdcontact opent, begint meteen de luchtstroming opgang

te komen[2]. Door de luchtstroming en de elektrodynamische

krachten wordt de boog naar de afbrandelektroden gedreven, hier

gecentreerd en in ue omgeving van een nuldoorgang geblust.

Dit verplaatsen van de boog van afbrandvingers-hoofdcontact naar

afbrandelektroden via de keelwanden wordt commutatie genoemd [1].
Bij de ons ter beschikking gestelde schakelaar is de mogelijkheid

geschapen de boog met behulp van een draadje rechtstreeks tussen

de afbrandelektroden te laten ontstaan.
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3. DE SCHLIERBNOPST~LLING.

Om een indruk te krijgen van het gedrag van de stroming in de

kelen werden Schlierenopnamen gemaakt.

In de boogkamer is vlak onder de nauwste doorsnede in het hart

een gat aangebracht van 10mru breedte en 5mm hoogte. In Mogelijke

Schlierenopstelling [3J geeft fig. 3.1.

L

Fig. 3.1.

L lichtbron

L
1

lens f_12cm

S spleet met diafragma

L2 lens f=20cm

B boogkamer

L3 lens f=40cm

M optisch mes

R registratie apparatuur

De lichtbron is een bollevonkenbrug die getriggerd kan worden.

Met behulp van L
1

, L
2

en S wordt een evenw~jdige lichtbundel

door de boogkamer geworpen. Daarna voIgt de lens L
3

in het

brandpunt waarvan een mes staat. Dan voIgt d~ registratie

apparo. tuur,: in ons geval een Hi tachi high-speed streak

camera.
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Als in de boogkamer een drukverandering optreedt, heeft dit een

dichtheidsverandering tot gevolg, immers p=~RT

waarin p druk (N/m2)

e dichtheid (kg/m3)

R universele gasconstante (Ws/kgK)

T temperatuur (K)

Indien de te~peratuur T constant is geldt Ap=.A~RT.

De dichtheidsverandering ~ p ui t zich in een verandering van de

brekingsindex volgens

n - 1=3/2£1k
A n=3/2k.A~

waarin n= brekingsindex

k= constante van Gladstone-Dale.

De drukverandering uit zich in een verandering van de ingestelde

achtergrond helderheid (door de werking van het mes).

Door het kleine gat in de keel en de grote lichtintensiteit

van de elektrische ontlading was het niet mogelijk opnamen

te maken met stromen.

Fig. }.2. tim fig.3.4. z~Jn drie opnamen op de vermelde tijd

atippen na opening van de schakelaar (1mm komt overeen met ~s).

Uit deze opnamen zien we duidelijk het turbulente karakter van

de stroming.
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4. DE PROBFOPSTELLING.

De stroombron bestaat uit een aantal paralel geschakelde LC

kringen (fig. 4.1.). Voor het verkrijgen van andere freQuenties

kan de waarde van de spoel L veranderd worden.

C C C

·C=27,8FF
L:91,4 mE

Fig. 4.1. Een condensatorbatterij voor 50Hz.

De stroom die een condens~torbatterij kan leveren voIgt uit de

betrekking:

1/2LI2:1/2Cv2

Voor 50Hz geldt dat, als we de condensatorbatterij opladen tot
. A

15kV, !=520A en voor 100Hz bij dezelfde laadspanning I:1040A.

De opbouw van de schakeling is in fig. 4.2. schematisch weergegeven,

terwijl fig. 4.3. een fotoopname van de opstelling toont.
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osoi11. oscil

Fig. 4.2.

T

Di

S

A

H

L

C

De

z

driefasen transformator 380/10.000V

dioClen

scheider

aardschake1aar

hu1pschake1aar BBC type DB 10k400

trillingskring

spanningsde1er (1:200)

sme1 tveiligheid
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S stroomshunts (12,jOmD//11,35mfi i.v.m. de hoge stroomsterkte)

R laadweerstand (10kn)

P Coq schakelaar

NaQat de hulpschakelaar in de stand "IN" gekomen is, wordt de

lichtboog in de Coq schakelaar ontstoken (commutatie of met behulp

van een" zilver draadje ¢ 0,5mm)

Fig. 4.3.

De schakelcommando's voor de hulpschakelaar en de Coq schakelaar

worden door middel van delay units gegeven. De inschakeltijd van

de hulpschakelaars is 49,5ms en de uitschakeltijd 27,5mB.

Indien het inschakel commando voor de hulpschakelaar op t=O

gegeven wordt, ziet het schakeldiagram er als voIgt uit:

1 2 3 5 1

20 3

46

t(ms)

Fig. 4.4. Het schakeldiagram
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11 t=O in.schakelcommando hulpschakelaar

21 t=8,5ms uitschakelcommando Coq schakelaar

31 t=48ms triggering oscillosco~p

41 t ..49ms Coq schakelaar komt uit

5: t=49,5ms hulpschakelaar komt in: lichtboog wordt ontstoken

61 t ..50ms uitschakelcommando hulpschakelaar

11 t ..77ms uitschakelmoment hulpschakelaar

Ongeveer 25ms na het inschakelen van de stroom door de hulpschakelaar

gaan de contacten van deze laatste weer open, zodat de boog niet

te lang zou kunnen bestaan als de Coq schakelaar niet blust.

Hoewel de stroom door de condensatorbatterij geleverd in de tijd

afneemt, zouden de contacten van de Coq schakelaar te snel af

branden. De restlading van de condensatorbatterij kan wegvloeien

wanneer de aardschakelaar gesloten wordt. De spanningsdeler en

de stroomshunt maken de registratie van de spanning over resp.

de stroom door de ontlading mogelijk.

De boogspanning en de boogstroom worden geregistreerd met behulp

van een tweekanaals Tektronix oscilloscoop type 555 waarop een

Polaroid camera gemonteerd was.

De druk die de kelen omgeeft en de druk in de kelen, voordat

geschakeld wordt, is geregistreerd met behulp van de metaalmanometers

die zich op de schakelaar bevinden. Voor het filmen van de boog

is gebruik gemaakt van een Hitaohi ultra-high speed streak-

camera.

Aangezien het belangrijk is de plaats van de lichtboog te bepalen,

werd de boog van twee kanten gefotografeerd. Dit werd gedaan met

een camera onder een hoek van 720 (de vensters waren onder deze

hoek aangebracht in de ketel).

Fig. 4.5. geeft de optische opstelling schematisch weer, terwijl

fig. 4.). een fotoopname van de opstelling toont.
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s

Fig. 4.5. De optische opstelling

centrum kelen

vensters in de ketal waardoor gefotografeerd wordt

spiegals

deelkubus

streakcamera
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Met behulp van de spiegels en de deelkubus wo~den 4e beelden

vanuit V1 en V2 naast elkaar op de film afgebeeld.
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5. EXPERlMENTEN.

De bij de figuren in dit hoofdstuk vermelde drukken zijn steeds

de drukken in ketel (Ph) en bluskamers (PI) voordat geschakeld

wordt.

Zoals in hoofdstuk 2 gebleken is, kan de boog op ~nee manieren

ingeleid worden nml. door commutatie en door een smeltdraadje.

Ub=1kV/div.

, =47kA

Tijdbasis 1ms/div.

Ph=21ata

PI =7,5ata

~~,..__ I

Fig. 5.1.

Fig. 5.1. toont hat verloop van bocgstroom en boogspanning als

de boog ingeleid wordt door commutatie.

Fig. 5.2.

U

I

Ub=1kV/div.,.
I =47kA

Tijdbasis 1ms/div.

Ph=21a ta

PI =7, 5ata

Fig. 5.2. toont het verloop van boogstroom en boogspanning als de

boog ingeleid wordt met een smeltdraadje.
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Fig. 5.). en 5.4. tonen nu Lij een lagere stroomsterkte nogmaals

het verloop van boogstroom en boogspanning als de boog ingeleid

wordt door commutatie resp. met een smeltdraadje.

Ub-1kV/div.

'1 = 27kA

Tijdbasis 1ms/div.

Ph=21ata

Pl =7, 5ata.

I

Fig. 5.3.

Ub=1kV/div.
1\

I =27kA

Tijdbasis lms/div.

U Ph=21ata

?1=7,5ata

I

Fig. 5.4.
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Deze en vele andere opnames hebben aangetoond dat er na 1,5ms

(de duur van de commutatie) geen essentieel verschil is in het

verloop van de boogspanning. Uit fig. 5~1. en fig. 5.2. zien

we ook gedurende de tweede helft van de 100Hz periode geen

duidelijke verschillen. Aangezien de commutatie een extra ver

schijnsel is en nadat de boog eenmaal tussen de afbrandelektroden

staat de commutatie geen rol meer speelt is de boog hoofdzakelijk

met behulp van een smeltdraadje ontstoken.

Tijdens de verdere experimenten is de boog steeds gefilmd met de

optische opstelling aangegeven in hoofdstuk 4.

De boog is gefilmd 100m boven de keel met de afbrandvingers.

De onderste straal op de oscillogrammen geeft de registratie van het

licht van de ontlading aan, dat met behulp van een fotocel achter

de draaiende sluiter van de streakcamera geregistreerd wordt en

dus een indicatie is veor de gefilmde tijd.

Fig. 5.5. toont het oscillogram voor een tOVNaarde van de

boogstroom van 14,5kA.

U
b

_1kV/diV.

"I =14,5kA

Tijdbasis 1ms/div.

Phc21ata

PI=7,5ata

Fig. 5.6. toont een gedeelte van de streakopname.

Fig. 5.7. en fig. 5~8. tonen de plaats van de boog in de keel

uit de streakopname geconstrueerd op de tijdstippen t
1

en t
2

•

Ook de rest van de streakopname behorende bij fig. 5.5. toonde

een weliswaar een als functie van de tijd niet in het midden

staande boog, maar de ontlading bleef steeds binnen de nauwste

diameter van de kelen.



.--

hartl1jn kelen

----I...... t

\() ('Ls
I I

Fig. 5.6.
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Fig.5. T.
I

W
I

2r2 II. .'I I

V W ~

2r1~nauwste keeidiameter(4cm)

2r2=buitenste keeldiameter(7cm)
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Bij een hogere stroomsterkte vertoonde de boogspanning een ander

verloop. Fig. 5.9. toont het oscillogram voor een topwaarde van de

boogstroom van 51kA.

~.... ,...

11-__ U

I

" • ~. ~ ,~j~, 'J~i1 ~.,~r..\d,_...·...u_.mlIIlI':

~ t 5

Fig. 5.9.

Ub=1kV/div.

"I =51kA

Tijdbasis 1ms/div.

Ph=21ata.

Pl=1,5ata.

Opvallend is de scherpe daling in de boogspanning op het tijdstip

t
2

• Deze daling is steeds bij dezelfde waarde van de stroom opgetre

den.

Fig. 5.10. toont de bijbehorende streakopname rond het tijdstip t 2 •

Fig. 5.11. tim 5.14. tonen de geconstrueerde plaats van de boog

uit de streakopname op de in fig. 5.10. aangeduide<tijdstippen.



hartlijn kelen
I

l\).....

1 \OfS
I I

Fig. 5.10.
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Uit hat fait dat de boogspanning op het tijdstip t
2

van 1000V

plotseling daalt tot 150V en uit de geconstrueerde plaats van de

boog(zie fig. 5.11. tim fig. 5.14.) rond het tijdstip t
2

kunnen

wa concluderen dat de boog de keelwanden raakt en dantussen de

kelen gaat staan. De verandering van de booglengte is nml. van

190mm(afstand afbrandelektroden) naar 29mm(afstand kelen).

De lengteverhouding is vrijwel gelijk aan de spanningsverhou

ding(van 1000 naar 150V).

Fig. 5.15. toont de streakopname rond het tijdstip t
5

(Zie fig. 5.9.).

Fig. 5.16 en 5.17. geven de uit de streakopname van fig. 5.15.

geconstrueerde plaats van de boog in de kelen. Zoals hieruit

blijkt bevindt de boog zich weer binnen de nauwst~ diameter van

de kelen.

Bij een groot aantal van de gemaakte opnamen was de druk.Ph

steeds 21ata en de druk Pl steeds 7,)ata. Om de invloed van

de drukverhouding(Ph:Pl) na te gaan zijn ook opname gemaakt

bij andere drukverhoudingen.

Fig. 5.18. tim fig. 5.20. tonen de oscillogrammen bij gelijke

stromen bij andere drukverhoudingen.

Fig. 5.21. en 5.22. tonen de streakopnames rond de tijdstippen

t
1

en ~2 behorende bij het oscillogram van fig. 5.19·.

Fig. 5.23. en 5.24. geven de ,geconstrueerde plaats uit de

streakopnames van de boog in de kelen op de tijdstippen t
1

en t 2 •

Hieruit blijkt dat de boog zich £elfs buiten de kelen bevindt

tijdens het optreden van de lage boogspanning.
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hartlijn kelen

-----I~. t

Fig. 5.15.

10ps
I I
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U Ub=1kV/div.
1\'

I =51kA

Tijdbasis 1ms/div.

I Ph=21ata

P1 =11ata

Fig. 5.18.

r '''\'r'''''''''W'·'·T,~,,''''"'''f~!'''''''r''·'·

fl'

Fig. 5.19.

U

I

Ub=1kV/di v.
A

I =51kA

Tijdbasis 1ms/div.

Ph=19,5ata

Pl=11,5ata

Ub=1kV/diV.
1\

I -51kA
Tijdbasis 1ms/div.

Ph=21ata

P1=1ata

U

>11---. I

;1'

Fig. 5.20.
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Fig. 5.21.
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-----.~ t
10ps

J I

De afbeelding vanuit V
1

valt hier zelfs buiten

het te filmen gedeelte

van de keel.

Fig. 5.22.
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Fig. 5.23.

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



- 31 -

6. VERSCIIIJNSELEN DIE E}<~N ROL KUNlJEN SPELEN VOOR DE VERKLARING

VAN RET BOOGGEDRAG.

Ter verklaring van het gedrag van de boog kan het volgende

van belang zijn:

1) ~~~_~~£~~~R£~~~~~~E~~~~~~~~!'

Er bestaat een wisselwerking tussen de luchtstroming en de

boog. Immers de baog zal de er langs stromende koellucht

in temperatuur doen stijgen. Bij het toenemen van de temperatuur

van de stromende lucht zal er per tijdseenheid minder lucht

stromen door een opp6rvlak loodrecht op de stromine, omdat

de 4ichtheid van de lucht afneemt bij toenemende temperatuur
•

bij constante druk. De koelende en dua energie 'afvoerende

werking van de lucht kan voor een belangrijk deel verloren

gaan.

Het verschijnsel waarbij de stroming van de koellucht afgeremd

of zelf geheel geblokkeerd wordt, wordt het verstoppingsverschijnsal

genoemd. [4,6, II
2) ~~_~~~~~~~~~~~iE!~~~L_~~~~

Indien de magnetische druk ten eevolge van het eigen azimuthale

magnetische veld in de grote orde komt van de druk die in de

kelen heerst, kan dit leiden tot het versterken van optredende

instabili tei ten.

~~!_Y~E~~~EE~~~~Y~E~~h~j~~~!·

De energiebalans gedurende de quasi-stationaire kan geschreven

worden als 8,6, II
I.E.l =~VA(h+1/2v2)~~VA.h.

Hierin is

I de stroomsterkte in de boogontlading(A)

E de e~ektrische veldsterkte in de boogontlading(V/m)

1 de afstand tussen de contacten waartussen de boog zich bevindt(m)

~ de dichtheid van het gas(kg/m3)

v de stromingssnelheid van het gas(m/s)

A het oppervlak waardoor het gas zich verplaats(m2)

h de enthalpie van het gas bij de heersende temperatuur en

druk(J/kg)
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evA het massatransport m(kg/s)

Het massatransport door de kelen is maximaal als de geluidssnelheid

optreedt in de nauwste doorsnede [A,3] •
Dan is

m=D cJ..\c c

oppervlak nauwste opening kelen

geluidssnelheid

de kritische dichtheid is.

waarin Ac
c

~c
Dan treedt in de nauwste opening van de kalen tevens de z.g.

Lavaldrukverhouding op ~,~ •

Ui t . p=fRT [~

waarin R universele. gasconstante(Ws/kgK)
2p druk(N/m )

voIgt bij constante druk ~: s1/T

Uit c= V-x RT

waarin X =e Ie =1,4 voor lucht(e en e zijn de specifieke warmte bij
~ v p v

constante druk resp. constant volume)

voIgt cs: VT"
Voor het massatransport geldt dus bij consta.nte A en p m: s1/VT"'
Het oppervlak A, waardoor de koellucht stroomt, is eveneens af

hankelijk van het oppervlak van de boogontlading. Immers door

de hoge temperatuur in de boogontlading kan de de luchtstroming

hierin verwaarloosd worden. Bij toenemende stroornsterkte zal het

on tladingskanaal breder worden (zie fig. 6.1.) en minder ruimte

overlaten voor koellucht.

Hierdoor zal msneller afnemen dan evenredig met 1/v:r ~6~.

Het vermogen dat door de koellucht afgevoerd kan worden is gelijk

aan het proauct van het massatransport en de enthalpie van deze massa,

waarbij er van uitgegaan wordt, dat voor de koelluchtstroming de

geluidssnelheid in de nauwste opening van de kelen blijft optreden.

Bij het toevoeren van voldoende energie zal de temperatuur van de

koellucht in de nauwste opening aanvankelijk stijgen waardoor

het massatransport afneemt. Ondanks het feit dat de enthalpie

met stijgende teQperatuur toeneemt waaraoor het door convectie

af te voeren vermogen kan toenemen(zie fig. 6.2.) zal door het

afnemen van het massatransport de stabiliserende en insnoerende
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invloed van de koelluchtstroming op de lichtboog afnemen en het kan

tot instationaire verschijnselen komen[6] •

In fig. 6.2. is het door convectie af te voeren vermogen uitgezet

als functie van de temperatuur in de nauwste opening(T
k
).

Voor het af te voeren vermogen geldt.

P =2ocA hafgevoerd \ eff
waarin

Aeff=oppervlakte nauwste opening - oppervlakte boogontlading

De berekeningen zijn uitgevoerd voor een druk van 10ata in de

nauwste opening. Dan is voldaan aan de kritische drukverhouding[5] •

Met behulp van de tabellen voor ~(p,T) en h(p,T) voor N2[a] is

P berekend als functle van de temperatuur van de koelluchtafgevoerd
in de nauwste opening van de kelen(fig. 6.2.).

Bij een af te voeren vermogen van 42MW(komt overeen met I=34kA)

is de temperatuur van de koellucht ca. 10.000K. Het massatransport

is dan nog 17%(massatransport bij 300K 100% gesteld) afgezien

van hat afnemen van het oppervlak A waardoor de koellucht stroomt.

De stabiliserende en insnoerende werking van de koellucht zal

dan niet goed meer zijn. Bij deze stroom is er echter geen sprake

van dat de boog de keel geheel opvult. Dit blijkt uit fig. 6.1 ••

Hierin is hat oppervlak van de lichtboog als functie van de

boogstroom uitgezet, gemeten uit de streakopnamen.

~~_~~~~~~!~~~~iE!~~~L_~E~~·

De magnetische druk ~(r) in de ontlading ten gevolge van het

eigen azimuthal~ magnetische veld Bp wordt gegeven door[~

r6

"M(r). j6(r' )EB,,(r' )d~"

,1'o0(~:0'(r' , ) r ' 'dr' 'dr'

I" 0

waarin

Po

E

6

4TI1o-7(Vs/Am) de permeabiliteit van vacuum

veldsterkte (Vim)

geleidbaarheid(~ m)-1)
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r6 de straal waarvoor 6 (r6) =0

Voor de berekening van de magnetische druk ~~(r) moe ten we dUB E,

r6 en 6 (r) weten.

De veldsterkte.

In eerste benadering wordt E gegeven door

E:..Ub/d

waarin

Ub 'boogspanning(V)

d afstand afbrandelektroden(m)

Hierbij is de anode en kathodeval verwaarloosd. Bovendien is de

veldsterkte niet constant aangezien de druk tussen de afbrand

elektroden varieert.Uit metingen met verschillende afstanden

van de afbrandelektroden zijn anode en kathodeval geelimineerd.

Hieruit bleek dat anode en kathodeval te verwaarlozen waren.

Uit een groat aantal oscillogrammen is de veldsterkte E=Ub/d

bepaald als functie van de bpagstroom r(zie fig. 6.3.).
Opvallend is de lage veldsterkte. ~en mogelijke verklaring

hiervoar is dat de luchtstroming niet de geluidssnelheid bereikt

en dus subsoon blijft. Zie o.a. [1].

Uit de gemaakte streakopnamen kunnen we de diameter van de ont

lading bepalen. In fig. 6.1. is de oppervlakte van de boog uit

gezet als functie van de boogstroom. Hier wordt sterk de indruk

gewekt dat dit verband lineair is. Dan geldt dat I::A en uit

I=6BA voIgt dan dat 5E constant is. Er kan benaderd worden met

een sen kanaal smodel [7J •
Dan geldt:

o

voor

voor
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Fig. 6.2.
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102Y/m Ph=21a1 a
PI=7, 5c ta
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Fig. 6.3.

~~~~~~~~~_~~§~~~~~~~~_~E~~·

Yoor de berekening van de magnetische druk maken we' gebruik van

de bepaalde waarden van E, 6 en r6.

Yoor een boogstroom van 34kA is in fig. 6.4. de magnetische druk

uitgezet als functie van de straal.

ata

8fp..(r)

~
~6

4 "'",
2 \

\6

r

0 2 14 [E"mm

Fig. 6.4.
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De gemiddelde magnetische drukbij deze stroom is 5,6ata.

Dit is in de orde grote van de druk die in de kelen heerst.

Hoe deze magnet~scne druk tot het versterken van inatabiliteiten

kan leiden zien we in fig. 6.5 ••

B

Schroefvormige instabiliteit.

Fig. 6.5.

Als er een instabiliteit van deze VQrm optreedt, zien we duidelijk

dat het magnetische veld aan de rechterkant sterker is dan aan de

linkerkant. Dit geeft een resulterende kracht die de instabiliteit

versterkt.
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1. Conclusies.

U1t de experimenten en berekeningen kunnen we hat volgende

concluderen.

1) Bij een drukverhouding 21-7,5ata treedt de scherpe daling

in de boogspanning op vanaf 34kA.

2) Deze waarde van de stroom neemt toe als de drukverhouding

(Ph:Pl) toeneemt en af als de drukverhouding afneemt.

3) De tijd dat de boog tussen de kelen staat, wordt langer

naarmate de drukverhouding afneemt.

4) De boog raakt de keelwanden, waardoor een deel van de boog

kortgesloten wordt en de boog gaat tussen de kelen of zelfa

daarbuiten staan.

5) Zelfa bij kleine stromen(i<15kA) tonen de streakopnamen

een als functie van de tijd niet in het centrum van

de kelen staande boog.

6) Bij een stroomwaarde van 34kA de lliagnetische druk vergelijk

baar wordt met de druk in de kelen.

1) De magnetische druk bij 34kA zo groot is dat ten gevolge

van instabiliteiten die ontstaan door de geringe centrerende

en insnoerende werking van de luchtstroming, de boog

tussen de kelen gaat staan.
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